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Bastutjejerna uppmärksammas av Gotlands Media

Det går framåt för fotbollen

”Kappelshamn är som en slumrande oas men med otroliga förutsättningar. Vi tillsammans
kan göra något av detta, men då krävs det att vi håller ihop och stöttar varandra. Vilken kraft!
Tack för att jag får kalla mig kappelshamnsbo!” /Paul Dino Larsson
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Berras sida
Andra Danmarkstryckta KIKaren
För andra gången trycks klubbtidningen
utomlands. Hoppas förra numret var till
belåtenhet. Färgåtergivning, papperskvalité och häftning var en förbättring mot
tidigare. Enda nackdelen är att tiden från
produktion till utgivning blivit längre.

Det händer lite även
under den mörka årstiden
Även om Kappelshamn liksom hela ön
och större delen av Sverige är mer livaktigt och fartfyllt årets ljusare och varmare
delar händer det lite även i november,
december och januari. Under november
har Hela Gotland gjort ett reportage om
vår byabastu som jämfört med andra
bastuanläggningar har en stor andel
tjejer. Maria Littorin tog ett vällovligt
initiativ till ett lyckat knytkalas i Folkets
Hus en fredagkväll. 8 december blir det
lucia-samling i samma lokal med Hilda
Sedman som lucia och 5 januari är det
klubbmästerskap i pingis. Bastun rullar
på som vanligt alla lördagar, vi har haft
storbildsteve och pokergänget har också
samlats. Fredagen den 8 februari håller
klubben årsmöte i klubbstugan kl 18.30.
Vi påminner förstås med affischer på
byn, på hemsidan och fejan.

Feminism
Enligt Wikipedias definition är feminism
en samling rörelser och ideologier vars
målsättning är att kvinnor ska ha samma
rättigheter, möjligheter och skyldigheter
som män och där feminismen verkar för
kvinnors politiska, ekonomiska och soci-

ala rättigheter. Det är väl
rätt självklara saker som
de allra flesta borde ställa upp på
oavsett om hen röstar höger, mitten eller
vänster. En del menar ju att feminism är
något extremt vänster. Men varför kal�lar sig exempelvis förre moderatledaren
Fredrik Reinfeldt, Sveriges EU-kommission Cecilia Malmström från Liberalerna och Gotlänningens ledarskribent
Eva Bofride för feminister? Dom kan väl
knappast betraktas som vänster. Jämställdhet gynnar oss alla i långa loppet
– blandade grupper i arbete, föreningsliv
med mera blir mer kreativa ju mer olika
erfarenhet personerna i gruppen har.
Sedan är det ju så att alla begrepp kan
användas av vissa dårar – exempelvis
Nordkorea heter ju officiellt Demokratiska Folkrepubliken Korea och nazisternas parti hette Nationalsocialistiska
tyska arbetarpartiet.
En annan näraliggande fråga har jag
undrat över. Varför är de fel med en individualiserad föräldrapenning? S
 jälvklart
kan alla familjer bestämma om hur
deras barnomsorg ska se ut, men varför ska våra gemsamma skattepengar
subventionera föräldrar olika? Du kan
inte överlåta a-kassedagar eller sjukpenning till din partner och då borde samma
sak gälla föräldrapenningen. Vill någon
stanna hemma längre tid med sina barn
är det ett val som ska gå att göra för den
som vill, men det behöver inte subventioneras av staten utöver samma antal
månader för båda föräldrarna.
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Sega förhandlingar
För mig är det inga konstigheter att regeringsbildningen i Sverige drar ut på tiden. Vi har den ”röran”
på grund att vi röstat så. Jag börjar mer
och mer tro på ett extraval om inte en
kreativ lösning med minoritetsregering
släpps fram av tillräckligt många riksdagsledamöter. Detta skrivs i mitten av
november – så när du läser detta kan
något ha hänt i denna för Sverige så viktiga fråga.
Förutom det vanliga innehållet berättar
byns tre stugby-entreprenörer om sin
verksamhet i detta nummer. Även nybyggaren och storsponsorn Dino svarar på
några frågor och så berättar också kappelshamnsynglingen Wille om sitt idrottande.
Ha nu en fin jul och ett gott nytt år! För
min egen del slutade året bra med AIK:s
välförtjänta SM-guld i fotboll i november.
BERRA SANDSTRÖM

KIKaren nr 155 december 2018 ● 3

Fotboll

Stora framgångar sedan 2017
Under 2018 utvecklades KIK:s fotbollslag
enormt jämfört med året innan. Då hade
laget tabellraden 15 0 0 15 16–88 0. I år
såg den ut så här 16 7 3 6 31–33 24. Alltså
noll poäng på femton match blev 24 på
sexton. Antalet gjorda mål fördubblades och antalet insläppta minskade med
nära två tredjedelar. En stor del i detta
har givetvis den nya ledarduon Masood
Secho och Walid Salah och lagets femton nya spelare. Men även flera av de
som varit med tidigare bidrog förstås
också till framgångarna.
Seriens avslutande matcher i september slutade på följande sätt:
8 september (hemma) mot Visby BoIS
3–5 – målskyttar Noor Omar, Zaid Tahiri
och Manhal Al Mohamad
15 september (borta) Väskinde AIS
3–0 – inga målskyttar. Fotbollförbundet
fastställde våra segersiffror till 3–0 sedan
Vais använt sig av otillåtna spelare.
18 september (b) Dalhems IF 3–1 –
målskyttar Noor Omar, självmål och Ali
Ayman
22 september (b) Klintehamns IK 1–1 –
målskytt Arif Naseri
Årets bästa match gjorde laget mot
Dalhem och bottennappet kom mot

Väskinde. I den matchen blev det egentligen storstryk men de dåvarande serieledarna Vais anmäldes av Visby Bois –
som var sugna på seriesegern – för att
i flera matcher använt sig av otillåtna
spelare. Det medförde en hel del förändringar i tabellen, där KIK till slut landade
på en tredjeplats.

Laget i hemmamatchen
8 september
Stående från vänster: Berra Sandström
(lagledare), Walid Salah (tränare), Morteza Karemi (15 matcher), Mohamed
Abdulkadir (2 matcher,), Jamal Mamand
(13), Noor Omar (11 matcher, 10 mål),
Abdullah Osman (11) och Sahky Abbasi
(8). Knästående från vänster: Hamze
Omar (9), Hussein Khavari (13), Zaid
Tahiri (13,1), Abdul Al Mohamad (8),
Jean De Dieu Mogisha (9,1), Masood
Secho (tränare, 3 matcher) och Manhal
Al Mohamad (14)
Förutom dessa medverkade följande 20
spelare i de femton genomförda seriematcherna
Khodadad Rahimi 13/1
Alima Ayman 10/5

Mehdi Hassanzadeh 10/1
Abdulbasit Ramzi 9/1
Alireza Elayasi 7/1
Kimmy Andersson 6/1
Ali Faizi 6/1
Jawid Nasiri 6/0
Arif Naseri 4/1
Ali Öztep 4/0
Mattias Andersson 3/0
Ali Haidari 2/1
Jakob Brodin 2/0
Rikard Holmström 2/0
Ali Kadim 2/0
Nosrat Ahmadi 1/0
Jakon Eriksson 1/0
Abbas Khaliqi 1/0
Mustafa Mohammadi 1/0
Mohamed Noor 1/0
Totalt medverkade 33 spelare under året i
de femton seriematcherna. 15 som debuterade för Kappelshamn. Inga förändringar i maratontabellerna. Hela listan
för alla spelare och målskyttar genom
åren hittar du som tidigare på hemsidan
och sidan ”Om KIK” och om du scrollar
längst ner till vänster hittar du rätt.
BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll
Sluttabell div 6 Gotland
Visby BoIS B
Klintehamns IK
Kappelshamns IK
Väskinde AIS B
Dalhems IF

16
16
16
16
16

9
7
7
7
6

1
3
3
0
1

6
6
6
9
9

48–35
34–27
31–33
35–34
25–44

28
24
24
21
19

Tränarna om säsongen och
inledningen på inomhusspelet i Futsal
Plus och minus finns givetvis efter en
genomförd utomhussäsong, men på en
skala ett till tio, hur tycker du det har gått?
Walid Salah: En sjua.
Masood Secho: Jag kan inte klaga på
min eller spelarnas insats eftersom att vi
kom trea med samma poäng som tvåan
men sämre målskillnad. I matcherna
som var viktiga mot slutet tog vi tyvärr
inte med oss så många poäng. Om vi ser
tillbaka till förra säsongen där vi kom sist
och slutade säsongen med noll poäng så
är jag nöjd med årets insats utomhus. På
en skala ett till tio säger jag sju eftersom
att vi inte gick fullt ut alla matcher.
Vad var årets höjdpunkt i seriespelet?
Walid Salah: Sista matchen mot Dalhem
18 september på Rävhagen, när vi vann
med 3–1. Det var KIK:s bästa match och
vårt bästa lag jag har sett i år.
Masood Secho: När vi vann fyra matcher
i rad i serien.

Vad var det mest negativa?
Walid Salah: Lite dålig stämning mellan
spelarna ibland på matcherna – de borde
vara positiva mot varenda istället.
Masood Secho: Det var när spelare som
blir kallade inte dyker upp när det är
match och att det inte var så mycket folk
på träningarna vissa perioder.
Hur känner du nu efter inledningen av Futsal?
Walid Salah: Det känns helt okej, spelarna har spelat utomhus och nu ska de
spela inomhus. Så det är normalt att de
inte vunnit alla matcher i början, men det
kommer att bli bättre framöver.
Masood Secho: Det har börjat lite trögt
men jag har stora förhoppningar på killarna, så det blir bra så småningom.
Hur ser du på framtiden för laget och din
roll?

Walid Salah: Laget kommer att hålla
länge och jag vet att spelarna utvecklas
jättebra. Min roll kommer att fortsätta i
lite mindre utsträckning, men jag kommer att finnas tillgänglig i flesta fall när
det behövs.
Masood Secho: Det ser bra ut för laget
eftersom att vi får in i genomsnitt en till
två nya spelare i månaden och det är bra
för klubben. Jag vet tyvärr inte hur länge
jag kommer att fortsätta vara tränare i
dagsläget.
Något annat?
Walid Salah: –
Masood Secho: Jag vill bara påpeka att
jag och spelarna har gjort toppenframsteg om man jämför med förra året. För
ett par veckor sedan vann KIK lag A med
mig i mål sin första match i Futsal denna
säsong, så det känns bra.
BERRA SANDSTRÖM

Lyckad fotbollsavslutning på Fårö trots vädret!
Den sista helgen i oktober samlades
klubbens fotbollsspelare på vandrarhemmet i Sudersand för en avslutning
och summering av utomhussäsongen
2018 och en uppstart inför inomhussäsongen och Futsal-spelet. Samtidigt fortsatte integrationsprojektet med Gotlands
Idrottsförbund med det tredje steget.
Efter att tränaren Masood Secho fixat
en god tacos på fredagkvällen var det
dags för prisutdelning av årets utmärkelser och allmän social samvaro både
inne på vandrahemmet och ute vid grillplatsen.
På lördag förmiddag efter frukost och
städning var det ett träningspass med

tidigare Gute-tränaren Gustav Hansson
på Sudersands IP. Det regniga, blåsiga
vädret gjorde att det fick bli en teoretisk
träning där Gustav bland annat talade
om fyra grunder i fotboll – teknik, spelförståelse, psykologi och fysik. Speciellt om
den viktiga fysiken som har fem olika delmoment – kondition/uthållighet, snabbhet, rörelse, styrka och koordination.
Efter en kort paus var det sedan dags
för Thomas Jansson från GI att prata om
värdegrunder, integration och hur vi ska
uppföra oss mot varandra inom ett lag.
Han och spelarna kom fram till följande
åtta ledstjärnor att följa Kämpa tillsammans Vara snälla mot varandra Lyssna
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Fotboll
Årets spelarutmärkelser

Khodadad Rahimi
Årets Spelare

Noor Omar
Årets Skyttekung

Gör aldrig en dålig match, oftast
planens bäste spelare. Snabb,
bra blick, duktig i luften och har
god splitvision.

Lagets spelmotor på mittfältet som gjorde elva mål på tio
matcher.

Jean De Dieu ”Moggie”
Mogisha Årets Talang

Abdulla Osman
Årets Överraskning

En snabb, kreativ 19-åring som
kommer att utvecklas när han
kan hålla inspiration och humör
på rätt nivå.

En stabil spelare redan 2017 som
i år utvecklas till en nyckelspelare
och bollvinnare på mittfältet.

Alima Ayman
Årets Assistkung
Förutom sina fem målpass gjorde
denne snabbe, tekniske humörlirare fem mål.

Morteza Karemi
Träningspriset
En tystlåten kille som deltagit
flest gånger på träningarna.

Hussein Khavari
Årets Nykomling
Kom lagom till seriestarten och tog
direkt en ordinarie backplats. 18 år,
snabb, svårpasserad och har rätt
inställning.

Morteza Karemi
Årets specialpris
Ytterbacken Morteza får även ett
extra pris för att han är ensam om
att ha medverkat i samtliga femton
seriematcher.

Bästa starten hittills i Futsal
till varandra Prata med varandra Att alla
kommer på träningen Respektera varandra Kämpa även i motgång Tänka positivt
Lärbro-bon Thomas – som tidigare
både varit tränare och spelare i Kappelshamn – fick dela upp sin föreläsning i två
pass. För att hinna med färjan och lunchen på Lärbro Café & Bar fick Thomas
avsluta sitt föredrag med grupparbeten
under lunchen.
Ett stort tack till Gotlands Idrottsförbund som möjliggjort denna lyckade
samling.
BERRA SANDSTRÖM

De två tidigare årens inomhusspel i Futsal har startat med idel förluster. 2016
hade KIK efter fyra matcher fyra förluster och 5-18 i målskillnad. 2017 också fyra
förluster och målskillnaden 5-25. Årets
fyra första matcher gav en vinst och tre
förluster och målskillnad 7-15, alltså en
enorm förbättring. Med tanke på att flera
nya killar kommit med, bland andra dels
jätteduktige målvakten Mehdi Haidari,
dels återvändande Akbar Rahimi – som
spelat i Visby AIK – så blir det säkert
många fler poäng innan Futsal-spelet
avslutas under januari 2019. Så här slutade matcherna för våra båda lag under

de inledande omgångarna i Södervärnshallen
Klintehamns IK A-Kappelshamn B 5-0
FC Gute B-Kappelshamn A 6-3 – målskyttar Alima Ayman 2 och Abdul Salam
Al Mohammad 1
Kappelshamn A-Klintehamn U 3-2 –
målskyttar Manhal Al Mohammad 2 och
Alima Ayman 1
Kappelshamn B-Hansa/Hoburg 1-2 –
målskytt Abdulbasit Ramzi
Både Gute och Hansa/Hoburg var
väldigt starka och trots förlusterna mot
dessa lag gjorde killarna riktigt bra ifrån
sig.
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Snäckersvallen
Höstens arbetsdag
Vid arbetsdagen i det osannolika sommarvädret en oktoberlördag fixades det
vi planerat – alltifrån markduk under
utegymmets barkflis, plexiglas på dom
nya större avbytarhytterna, rensning av
anslagstavlor, inplockning av utemöbler
och fönsterputsning. WiFi-mottagningen
har förstärks så du har bra uppkoppling
från läktarna vid fotbollsplanen till hela
campingområdet. Denna gång bestod
lunchen av varmkorv med bröd från det
som blev kvar efter Smaklösakonserten i
somras. Tack alla som bidrog med frivillig ideell arbetsinsats!
Den nya WiFi-koden på nätverket som
heter Kappelshamn kan hittas i bastuns
loggbok och i klubbrummet.

Utegymmet
Klubbens utegym har redan varit välbesökt framförallt kvällstid, när det ännu
var ljust och sedan mest på lördagsförmiddagar. Nu räknar vi med att det kanske blir en lägre besöksfrekvens under
den kallaste årstiden. Sedan ett par
månader tillbaka finns nu också instruktionsanvisningar uppklistrade vid varje
station.

Medlemsavgiften 2018: Årsavgiften är 150 kr per vuxen, 50 kr
per ungdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll, betalas in till
bankgiro 5441-0337 (ange namn och personnummer).
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Foto: Malin Stenström

Bastutjejerna fick besök av Hela Gotland
En onsdag eftermiddag i november kom
Gotlands Media med journalisten Mona
Staflin och fotografen Malin Stenström
och besökte tjejerna i bastun för att uppmärksamma vår byabastus förhållandevis höga andel tjejer, 35 procent. Det
blev ett bra reportage som du kan hitta
i Gotlands Tidningar 18 november eller
som prenumerant på www.helagotland.
se. Sju av de flitigaste kvinnorna i bastun kunde samlas för detta reportage. På
ena bilden ser du Linda, Kajsa, Janina
och Katta överst och Inger, Lillemor och
Maria på nedre laven. Sju gladabastubadare! Fyra damer badade också i havet –
tre av dem ser du på den stora bilden.

Framsidesbilden
Foto: Malin Stenström

Bastulyrik
13 oktober
Oktobersommar märkligt väder
Behöver nästan inga kläder
Viken skimrar i pastell
En helt magisk brittsommarkväll
10 november
Ikväll ville Storugns skramla
Men vi stod på bryggan och ingen ramla
På bryggan var vindens kårar snåla
Men 5-gradigt vatten vi lärt oss att tåla
Tuffa damer och snart tidningskända
Hoppas dom skippar bilder på någons ända

Bada bastu på lördagar!
Bastun är öppen lördagar kl 15–17 för herrar, 17–19 damer och 19–21 blandat. Avgiften är
20 kr för vuxna och 10 kr för 7–15 år. Årskort 500 kr för vuxna och 250 kr för 7–15 år. Under
april–september senareläggs 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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FöretagsKIKaren
Norrvange Stugby, Maria & Anders Littorin
2014 tog ni över Stugbyn längst ner i
viken. Då hade ni båda heltidsjobb vid
sidan av. Nu är ni inte längre låsta
av fasta jobb utan kan satsa
rejält på stugbyn och som
den uppmärksamme redan
sett bygger ni nya stugor
vid Snäckersvägen. Berätta
mer om det!
– Ja, vi kör vidare med
Norrvange-stugorna
som
rullar på. Dessutom har vi nu
börjat bygga fler hus vid Snäckersvägen. Det kommer att bli sex hus, till
att börja med, och vi kommer att köra
igång med uthyrning allt eftersom de blir
klara. Förhoppningsvis är två hus klara
till sommaren.
Kommer ni att ha ett gemensamt namn
för de två stugbyarna eller marknadsför ni
dom separat?
– De nya stugorna kommer vi att köra
under eget namn och hålla isär dom
eftersom de ligger på åtskilda håll.
Hur har 2018 varit bokningsmässigt jämfört med tidigare år – är det några trender i
branschen ni kan utskilja avseende exempelvis gästernas sammansättning eller
hur länge man stannar?
– Vi är fortfarande nybörjare och det är
ju bara femte säsongen vi kör Norrvangestugorna i år så vi har inte jättemycket att

jämföra med, men 2018 har varit mycket
bra och vi har nog haft lite mer bokat än
förra året och året innan.
Ni är ju två kreativa påhittiga individer. I
KIKaren för fyra år sedan nämnde Maria
en dröm om en gårdsbutik med café och
Anders uthyrning av olika fordon – har ni
fortfarande sådana drömmar?
– Nja, vi har nog sansat oss lite och just
nu har vi fullt upp med de nya husen. Det
där med att hyra ut bilar strandade lite i
alla regler runt det hela. Men jag, Anders,
gick faktiskt en kurs för att få tillstånd att
hyra ut bilar, så man vet aldrig vad som
händer i framtiden. Maria har fortfarande

Maven, Anne & Stefan Lundgren
Nu har ni väl haft stugbyn vid Hallväg i
drygt fyra år och den har vuxit ut mer och
mer. Hur ser planerna ut framöver – kommer ni att fortsätta expandera som ni tidigare berättat eller vill ni satsa på något
annat som utbyggnad av faciliteter eller
någon helt annan verksamhet?
– Vi har haft stugorna i elva år, men det
var fyra år sedan som vi började bygga ut
verksamheten.
Vi fixar och förbättrar hela tiden, nu
har vi 14 stugor med cirka 60 bäddar.
Några fler stugor blir det inte till nästa
sommar men framöver kommer vi för-

modligen expandera lite till men, det får
ta den tid det tar.
Hur har 2018 varit bokningsmässigt jämfört med tidigare år?
– Det har varit ett riktigt bra år, framför
allt längre säsong.
Är det några trender i branschen ni kan
utskilja?
– Ja, den stora trenden är att man vill
inte bo veckovis längre. En annan är att
gästerna blir mer bekväma och vill ha
mer service runt omkring.

många idéer och en av dem är en gårdsbutik, men det är nog så att tiden saknas
för henne också eftersom hon är med och
jobbar mycket med de nya husen samt
sköter bokföring och de hus vi redan har.
Något annat ni vill tillägga?
– Det skulle i så fall vara alla positiva
reaktioner vi fått på vårt projekt med de
nya husen på Snäckersvägen. Många
kommer förbi för att se hur det går och
alla har uttryckt sig positivt över det vi
gör och att det händer något och det
känns väldigt roligt, tack!
BERRA SANDSTRÖM
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Kappelshamns Fritidsby, Katarina & Pelle Skoglind

Redan 2006 blev Katarina intervjuad i
KIKaren om Kappelshamns Fritidsby. Då
hade du haft igång verksamheten i nitton år. Jag citerar vad du då skrev om din
rörelse. ”Kappelshamns Fritidsby består
av 5 parstugor på vardera 30 kvadratmeter plus ”Annexet” med samlingsrum,
bastu och pool. Högsäsongen infaller
under sommaren och vecka 27–32 är det
alltid fullbokat. Varje vecka bor mellan 35
till 40 personer i stugorna. De allra flesta
är småbarnsfamiljer”. Är det något som
har förändrats sedan dess?
– Vi har haft vår stugby i 30 år nu och
mycket är sig likt sedan starten. Vi har
hållit fast vid ungefär samma koncept
och det är fortfarande så att småbarnsfamiljerna trivs bra här hos oss och att det
är sommaren som lockar mest. Lite strögäster under vår och höst hittar också hit
förstås. Under årens lopp har jag varit
med i olika projekt och nätverk där fokus
ofta har varit på att utöka säsongen. Nu
efter 25–30 års nötande kan jag se att allt
arbete börjar ge resultat. Äntligen börjar
Gotland bli intressant året runt. Snabbare båtar, billigare flyg och en konsekvent marknadsföring har gett effekt.

Om jag fattat rätt så lever ni inte bara på
uthyrningsverksamheten utan ni jobbar
väl med lite andra saker också?
– Den mesta av vår arbetstid går till
stugbyn, byggs det inte nytt så har vi
underhåll förstås.
Något annat ni vill tillägga?
– Vi byggde ett kök för ett par år sedan
så nu kan vi erbjuda mat och festlokal åt
grupper. Vi har redan en del yoga, meditation och återhämtningsgrupper som
gästar oss.
Vi älskar att jobba med det vi gör idag,
det ger en inre tillfredställelse att få jobba
i naturen och samtidigt skapa en oas att
koppla av på åt andra människor.
BERRA SANDSTRÖM

Har något annat förändrats under åren –
som exempelvis kundernas ålder, vilka
som bokar, andelen stamkunder eller hur
länge man stannar?
– Det som förändrats under åren är att
fler och fler vill stanna kortare tid. Förr så
hade vi nästan endast veckobokningar
men nu efterfrågas allt ifrån ett dygn och
upp till en vecka. Där har vi fått anpassa
oss till efterfrågan och numer tar vi emot
flera gäster som stannar kortare period,
hyr lakan och handdukar och köper städning.
En annan reflektion är att andelen
stamgäster har ökat. Våra äldsta och
mesta stamgäster, Kristina och Sune, har
varit hos oss i över 25 år men endast två
års frånvaro.
Hur har 2018 varit bokningsmässigt jämfört med tidigare år?
– De senaste tre säsongerna har vi
dragit ner – nästan helt och hållet – på
marknadsföringen och den senaste har
beläggningen minskat lite. Två år kan
man ”leva på gamla meriter” men inte så
mycket längre.

Du och din man Pelle börjar närma er pensionsåldern. Har ni planer på att fortsätta
med Fritidsbyn fullt ut, trappa ner succesivt, lägga ner eller sälja verksamheten.
– Det har varit vår avsikt att börja
trappa ner en aning. Just nu diskuterar vi
hur vi på bästa sätt ska kunna göra oss
av med stugorna och samtidigt bo kvar i
vårt hus och i Kappelshamn. Egentligen
vill vi inte alls sälja hela verksamheten
och flytta – hemska tanke…
Helst av allt skulle vi vilja sälja stugorna ”på rot”. De är dock stora och inte
helt enkla att transportera bort. Över fem
meter breda och över fem meter höga. Vi
våndas, diskuterar, vrider och vränger på
olika alternativ och vet just nu inte vart
allt kommer att landa.
Och så har vi ju lovat stamgästerna
Kristina och Sune att de alltid ska få ha
sin stuga kvar. Kristina har fyllt 80 och
jag tror att Sune är yngre – så om vi blir
kvar så behåller vi alla fall en stuga till
alla våra stammisar.
BERRA SANDSTRÖM
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Intervju med William Pettersson
Wille – frälst både i fotboll
men framförallt i hockey
Kappelshamnskillen William Pettersson
är en idrottsintresserad sextonåring som
satsar både på fotboll och ishockey. Han
spelar ishockey i Visby Romas J 18-lag
och fotboll i div 5-laget Stenvar – ett
gemensamt lag Hangvar/Stenkyrka.
Wille är också en frekvent deltagare i
våra klubbmästerskap i pingis, varpa och
boule samt en flitig bastubadare. Han
startade både sitt hockey- och fotbollsspelande i Graip.
Hur gammal var du när du började med
ishockey och fotboll och varför tycker du
det är så kul?
– Jag började med hockey när jag
gick i ettan – tyckte det kunde vara kul
att prova på och jag fäste mig vid det
snabbt. Ungefär mellan trean och fyran
började jag spela fotboll, Jocke Lundin
frågade om jag vill testa att spela och
det ville jag pröva på. Tycker det är kul
att spela både hockey och fotboll för att
jag är en tävlingsmänniska och i dom två
sporterna så kan man ta i och kämpa.
Hur många timmar i veckan lägger du ner
på dina två favoritsporter?
– När det är hockeysäsong så lägger jag ner ungefär tolv, fjorton timmar
i veckan – mycket fysisk träning och
matcher. Under fotbollssäsongen blir det
kanske fem, sex timmar i veckan med
match och träning
Vilken är dina största framgångar hittills?
– Min största framgång måste vara
den bra starten på hockeysäsongen
som vi har haft. Vi har vunnit sex av sex
matcher. Tyvärr har jag inte noterats för
mål- eller assistpoäng, men jag tycker
själv att jag har spelat bra. Så nu laddar
jag för kommande matcher.
Vad har du får mål med ditt idrottande?!
– I ishockeyn strävar jag för att nå toppen i Sverige. Fotboll spelar jag mest för
att jag tycker det är kul att hålla på med
något på somrarna.
Har du något speciellt roligt minne från
ditt idrottande som du vill berätta om?

– Jag har inget specifikt roligt minne
från min sport, men alla cuper och fastlandsresor jag har varit på under alla år
med ishockey kommer alltid sitta djupt
nere i hjärtat.

Har du några andra fritidsintressen förutom idrott?
– Jag har två andra fritidsintressen förutom idrott och det är jakt och fiske. Jakten och fisket delar jag med min pappa
och min farbror Bertil. När vi jagar så
brukar vi oftast vara i området kring
Träskmyr, i Hangvar och i Kullshageskogen – att jaga är spännande och fascinerande.

Hur är det att bo här för en tonåring när
det är så ont om jämnåriga på byn?
– Jag tycker det inte är svårt att det inte
är så många ungdomar i byn för under
min uppväxt har jag varit med mina bröder och kusiner som bott på Kappelshamn. Jag har nästan alltid kunna vara
med någon när jag velat. Under sommaren kommer det många turister och sommarboende, så då har man kunna varit
med på Bollkul under uppväxten. Det
har varit roligt. Redan förra vinterhalvåret flyttade jag in till Visby för att bo med
min bror Oskar för att jag skulle slippa
långa resor. Denna höst har jag också
börjat på Wisbygymnasiet så nu behöver
jag inte gå upp lika tidigt som jag gjorde
förut för att gå till skolan. På Wisbygymnasiet går jag ekonomiprogrammet – jag
tycker att det är kul.
BERRA SANDSTRÖM
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Campingen
Ingabritt och Peter kör vidare med campingen
Trots ett rejält besökstapp under 2018 är
klubbens campingarrendatorer Ingabritt
Adriansson och Peter Ranke inställda på
en fortsättning och då gärna i minst tre
år till om inget oförutsett inträffar. När
dom tillfälligtvis är tillbaka på ön igen
vid nyår från sin långa husbilssemester
ute i Europa är tanken att ett nytt avtal
skrivs med klubben.
Besökstappet har säkert flera orsaker,
men rent generellt har 2018 varit ett dåligt
år för campingarna runt ön besöksmässigt. KIKaren vill inför nästa år stämma
av lite med camping-paret.
Vad har ni lärt er under detta första år som
campingentreprenörer?
– Vi har förstått att sopsortering är en
av de svåraste uppgifterna för våra gäster. Och det gör att vi måste anstränga
oss i att hitta hur att göra det enkelt för
dem.

Har ni redan nu klara planer för förändringar och utveckling av verksamheten?
– I och med förra årets grillförbud,
så snabbar det på vårt intresse för att
utveckla köket. Vi har fått frågor kring
kyl och frys och det kommer vi se till att
det finns.
Har ni några speciella önskemål och förhoppningar inför 2019?
– Vi hoppas verkligen att klubben orkar
med att genomföra den redan bestämda
ommålningen av klubbhus etc. etc. för att
få en fräschare och modernare känsla.
Vi vill också göra infarten tydligare så
att gästerna hittar till infarten, utan att
behöva köra ner på parkeringen.
Något mer ni vill framföra till KIKarens
läsare?
– Vi förvaltar en fantastisk liten pärla,
men självklart kan och vill vi utveckla,
men långsamt och lyhört från både gäster och klubben.
BERRA SANDSTRÖM

Återigen sponsringsrekord
Även 2018 har klubben gott om sponsorer och intäkterna
är all-time-high. Vi tackar alla för deras värdefulla bidrag
till klubbens verksamhet.
ICA Maxi i Visby är klubbens största sponsor. Som tvåa
kommer Nordkalk på Storugns och lika stor sponsring
har vi i år fått av Kappelshamns Camping. Därefter följer
Kalkproduktion AB, Storugns.
Stenströms Information & Marknadsföring på byn
lägger ner åtskilliga sponsrade timmar på arbetet med
klubbtidningen, hemsidan, annonser och affischlayouter.
Svenska Spel har sponsrat tryckningen av KIKarens
mars- och juniutgåvor och annat informationsmaterial till
ett stort värde.
Bungehallen i Fårösund är en god samarbetspartner
liksom Cementa på Slite.
Lennart Carlén har lagt ner många timmars jobb med
traktor och grävskopa från sin jordbruksverksamhet vid
arbete på klubbens anläggning.
Lindahls Skog & Trädgård har sponsrat med en del
maskinservice förutom skyltreklam.

Visbymäklarna, Tandhälsan i Fårösund, Kylfab på
Slite, Gute Maki i Othem, Betongindustri AB i Träkumla
och Norrvange Stugor har vi haft skyltreklamavtal med.
Annika Gustavsson Jewellery i Visby har även i år
skänkt luciasmycket.
Intersport i Visby, Naprapatcenter i Visby samt Visby
Screen har också bidragit till verksamheten på ett positivt sätt med främst priser till lotterier och klubbmästerskap.
Spendrups har försett kiosken men flera fat med dryck.
Vi har en grupp företag som sponsrar KIK genom att
vara matchvärdar, nämligen Hallshuk-baserade GolvKula, Golvläggare Buije Lind i Vägume, R & L Bygg
i Lummelunda, Söderstrands Rör i Väskinde, Kurres
El i Fårösund, Vestland Fiskeri på Kappelshamn och
Kappelshamns Fritidsby.
Förutom dessa sponsringsintäkter är vi tacksamma för
de investerings- och driftsbidrag vi fått från Region Gotland och integrationsbidrag från Gotlands Idrottsförbund
och så förstås det statliga och kommunala aktivitetsstödet, LOK.
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Artist

Född 31 juli 1965 i
Uppsala

Debutalbumet 1987
heter Hello

Fick med tre Grammisar under 90-talet

Deltog i Melodifestivalen 2013

Aktuell i Så mycket
bättre

Huvudstad

Grundades 1840,
huvudstad 1865

Landets näst största
stad

Namnet kommer från
engelsk hertig

Betyder stövel på
svenska

Ligger på nordön

Historisk händelse

Sjätte dödligaste
konflikten i världen

Den första i sitt slag

Mord på ärkehertig
blev startskottet

16,5 miljoner dog

Högtidlighölls i
november 2018

Seriefigur

Skapad av Gordon
Bess 1967

Amerikansk humor i
stripformat

Lades ner 2008

Har publicerats i
Knasen och Aftonbladet

Handlar om en indianhövding

Film

Svensk premiär 16
april 1972

Oscarsnominerad i fyra Bygger på bok av
kategorier
Anthony Burgess

Huvudroll spelas av
Malcolm McDowell

Ludwig van Beethoven
är central

Författare

Född 20 november
1923 i Sydafrika

Fick Nobelpris i litteMedlem i ANC och vice
ratur 1991 som sjunde
ordförande i COSAW
kvinna

Debuterade med novellDöd 13 juli 2014 i
samling 1949, första
Johannesburg
roman 1953

1, X eller 2?
1. 6 september avkriminaliseras homosexualitet i detta land. Vilket?
1 Indien
X Malaysia
2 Indonesien

3. 23 oktober invigs världens längsta bro.
Mellan?
1 Kina och Hongkong
X Australien och Tasmanien
2 Vietnam och Malaysia

5. 11 november hedrar världen minnet av
första världskriget. I vilken stad?
1 New York
X London
2 Paris

2. 24 september utses ny talman i riksdagen. Vem?
1 Anders Nordin
X Gunnar Herlin
2 Andreas Norlén

4. 28 oktober väljs ny president i Brasilien. Vem?
1 Jair Bolsonaro
X Juan Cusimaro
2 Andrés Inhuerta

6. På Fotbollsgalan 12 november delas
diamantbollen ut. Till vem?
1 Hedvig Lindahl
X Nilla Fischer
2 Caroline Seger

Vilken är den röda tråden?

Berra Sandström

Jacob Wallenberg

Özz Nüjen

Rätt svar
Erik Gadd, Wellington, Första världskriget, Rödöga, Clockwork Orange, Nadime Gordimer
121 12X
Alla hejar på AIK

Micke ”Svullo” Dubois
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Info från Storugns
Hamnprojektet går planenligt vidare.
Vecka 45 genomfördes det mest kritiska
momentet när skeppslastaren lyftes till
sin nya position som är cirka 35 centimeter högre än tidigare. Skeppslastaren
väger cirka 160 ton och lyftet genomfördes utan komplikationer.
Entreprenören för hamnprojektet, Sea
Service AS, har etablerat bas på Gasolkajen. All SeaServices personal bor på
deras fartyg, Scanpipe II, som även utgör
arbetsplattform för arbetet. Vid Gasolkajen prefabriceras krönbalkarna som
sedan transporteras med Scanpipe II
till Kaj 1 för installation. Under projektets inledande halva har en pålning av
72 pålar genomförts. Pålningen förlades
i enlighet med önskemål från PUK till
tidpunkten utanför besökssäsongen. Pålningen slutförs i god tid före Lucia.

God Jul
&
Gott Nytt 2019!

MER ÄN KALK, ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Papper och cellulosa

Gruv- och stålindustri

Asfalt

Plast och gummi

Glas

Färg och beläggningar

Kemiindustri

Socker

Rökgasrening

Trädgård

Vattenrening

Markstabilisering

Betong

Lantbruk

Foder

www.nordkalk.se

Folkets Hus tackar alla som hjälper oss både med
arbetskraft, sponsring och genom ett medlemskap!
Vi ser på medlemslistan att flera inte
betalt, men det är lätt att glömma bort
sånt som man inte får nån typ av betalningsavi på. Vi klurar på hur vi ska lösa
det framöver. Ett medlemskap är förutom
ditt ekonomiska stöd till föreningen, även
din möjlighet att få närvara på våra tillställningar då alkohol serveras. Det finns
lite planer och förfrågningar framöver
på både den dansanta och musikaliska
delen. Mer info kommer senare.
UFFE LUNDAHL

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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Smått & Gott
Pysselkvällar

Badbryggan fräschas upp

Svenska Spel-pengar

Ett bra initiativ från Isa Evert är pysselkvällar i klubbstugan där främst ungdomar samlats under ett antal kvällar i
november och december. ”Vi hade jätteroligt”, meddelar Isa.

Kenneth Berg har fått en ny arbetsuppgift efter det att han blivit klar med
renoveringen av alla fönster i klubbstugorna. Den välbesökta badbryggan vid
Snäckersvallen ska få nya hyvlade bräder så vi slipper få stickor i fötterna eller
svaj när vi trampar. Dessutom har några
bräder börjat murkna.

Tack alla som listat KIK som förmånstagare vid spel hos Svenska Spel. Det gav
klubben ett värdefullt tillskott på 4.351 kr
– lite mindre än tidigare år men helt ok då
konkurrensen hårdnar i Svenska Spels
”Gräsroten”. Totalt delades 50 miljoner
ut. Vi har varit 50 stycken som listat KIK.
Men med tanke på att vi är 200 medlemmar över åldersgränsen 18 år för spel och
hälften av dessa nog spelar på Svenska
Spel, hoppas klubben på att ännu fler listar Kappelshamns IK som förmånstagare
alltifrån spel på Lotto eller poker/bingo
på nätet till tippande eller digitalt Trissskrapande. Det behöver ju dessutom inte
vara en klubbmedlem – bara någon som
gillar vår verksamhet. Det enda du behöver göra är att säga till ditt spelombud
eller – när du är på Internet – klicka på
Svenska Spel-ikonen på vår hemsida.

Pingis-KM 5 januari
Som vanligt är det Pingis-KM i Folkets
Hus den första lördagen på det nya året.
Klockan 12 startar ungdomsklassen –
deltagare upp till 15 år – och två timmar
senare kommer tjejer och killar som är
äldre och tävlar i en dam- och i en herrklass.

Funktionärsfest
I november samlades ett drygt 30-tal
klubbmedlemmar i klubbstugan som
jobbat ideellt under året. Du måste ha
medverkat vid minst två tillfällen för att
vara kvalificerad för denna fest, där klubben bjuder på mat och dryck. Brutto så
bjöds 50 ideella krafter in – alltifrån styrelse- och kommittéledamöter, bastuvärdar till dom som jobbat med evenemang
som Smaklösa-konserten, lucia med
mera. Det visar att vi har en god uppslutning av folk som vill hjälpa till. Det
tackar vi för.

Bli
föreningsfadder!
Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos
Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner.
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11.
Tack för ditt stöd!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd 1

KIK:s traditionella

Luciafirande
LUCIATÅG • LUCIAFIKA • LOTTERIER
Lördag 8 december kl 18, Kappelshamns Folkets Hus

2014-11-18 13:49
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Charlotte Skawonius,
Stockholm och Kappelshamn

Dan Brewitz,
Tibro och Kappelshamn

Gunnel Söderberg,
Lugnet, Kappelshamn

Det känns självklart att vara med i och
stödja KIK, därför att föreningen samlar
de som bor i Kappelshamn och anordnar
bra och roliga aktiviteter. Jag är imponerad av fotbollslagen och prestationerna i
de olika tävlingarna. Jag tycker om att få
KIKaren med nyheter om vad som pågår
i byn och särskilt i föreningen, men
också med intressanta tillbakablickar.
Idrottsplatsen är viktig för mig och min
familj med sin fina fotbollsplan – Sveriges finast belägna? – där mina barnbarn
kan spela fotboll och där det ordnas konserter och midsommarfirande. För mig
betyder badbryggan mycket, där kan jag
ta ett dopp och en simtur – särskilt härligt efter en dags arbete i trädgården.

Jag med familjen är medlem i KIK för
att stödja föreningslivet, möjlighet till att
vara med på dess aktiviteter så som, Triathlon, bastu, lammgrillning och andra
aktiviteter. Klubben betyder gemenskap, levande landsbygd med en positiv
bykänsla.

För att jag bor nära – cykelavstånd till
Snäckersvallen. Jag har varit med i
över 20 år och jobbat ideellt till vardag
och fest. Allt vi gör tillsammans betyder
mycket.

Hussam Osman, Visby
Jag är medlem för att vi älskar fotboll
och vill spela med varandra som kompisar. Klubben betyder mycket för mig och
särskilt den klubb jag och mina kompisar spelar för.

Anita Eriksson,
Örby och Kappelshamn
Bor sommartid granne med fotbollsplanen (och Berra). Vill stödja föreningen
som gör mycket bra för trivseln i byn.
Kul att få KIKaren hem i brevlådan och
se vad som händer i Kappelshamn när
vi inte är där.
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Hemma hos Dino
Dino – storsponsorn som
blivit kappelshamnsbo på riktigt
I juni 2011 berättade klubbens då nye
storsponsor ICA Maxi-chefen Paul
”Dino” Larsson om sin bakgrund och sitt
idrottsliga engagemang. KIK kan glädjas
åt att ICA Maxi ännu är klubbens största
gynnare.
Vad händer nu när du börjar trappa ner på
ditt chefskap på ICA Maxi och din dotter
Moa har blivit ny VD?
– Känns fantastiskt att Moa nu kliver
in i butiken som VD och vi kommer nu
jobba tillsammans under ett par års tid
innan jag helt kliver åt sidan! Vi brukar
prata om att det är några saker som sitter i vårt DNA och en av dessa delar är
just Maximal Gemenskap, det är våra
samhällsengagemang, där bland annat
sponsring ingår. Att stödja det lokala på
olika sätt är en del av vår kultur. Exakt
hur detta kommer att utvecklas de närmaste åren är dock för svårt att säga
något om just nu!
Du har byggt ett nytt fint hus vid Oxelstigen och tänker väl tillbringa mer tid här i
byn på än tidigare. Kommer du att bli kappelshamnsbo på ”riktigt” nu?
– Eftersom jag har haft förmånen i över
30 år att få hänga här på somrarna så
bestämde vi oss att satsa på ett riktigt
hus där hela vår familj kan få plats att
umgås. Kappelshamn är en plats i mitt
och inte minst min fru Cillas hjärta – hon
är ju uppvuxen här ute på somrarna sen
hon var liten! Att nu få ha detta fantastiska hus som står sig bättre året om
kommer definitivt leda till mer tid här
ute under alla årstider – även om jag nog
aldrig helt kommer vilja släppa lite stadspuls ibland!
Vi hoppas förstås kunna få in dig i byns
olika verksamheter som en bra idéspruta
och entreprenör – är det något du själv har
funderat på vad du kan göra för att sätta
ännu mer fart på Kappelshamn?
– Det är alltid kul att höra att man är
en person som kan bidra! Just nu så utö-

ver Maxi Visby där vi ska göra en enorm
förnyelse kommande år så är jag både
ordförande i det snart 325-åriga Visby
Köpmansgille och Tillväxt Gotland, men
vi får väl se framöver hur det kommer bli!
Specifikt för Kappelshamn har jag nu
senast hjälpt och stöttat Jocke Langer
och jag tycker det är helt fantastiskt att vi
kan ha denna härliga verksamhet igång
som Steffe och Anne startade en gång –
det betyder mycket. För övrigt så tror jag
på en fortsatt utveckling av idrottsplatsen med fler aktiviteter just för att stärka
KIK som förening men även som kappelshamnsbornas naturliga mötesplats.
Hamnen har en enorm potential som ett
landmärke för hela Kappelshamn och
här måste man bestämma sig för om
det handlar om att bevara eller utveckla.
Oavsett vilka beslut som tas framöver så
krävs det investeringar i form av underhåll för att bibehålla en av öns finaste
och mest unika hamnar.

Något annat du vill tillägga?
– Kappelshamn är som en slumrande
oas men med otroliga förutsättningar.
Vi tillsammans kan göra något av detta,
men då krävs det att vi håller ihop och
stöttar varandra. Vilken kraft! Tack för att
jag får kalla mig kappelshamnsbo!
BERRA SANDSTRÖM

Nämn tre saker som är det bästa med vår
bygd.
– Ett engagerat entreprenörskap, viken,
människorna.

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

