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Lyckade sommararrangemang
Som vanligt har byn haft många aktivite-
ter under sommaren. Förutom de vanliga 
arrangemangen som midsommarfirande, 
klubbmästerskap och Triathlon har vi 
haft en fin grillfest med vildsvin.

Langers har haft många bra uppträ-
danden, bland annat Goodstock 7–8 
augusti med artister som gamla progiko-
nerna i Kebnekajse och Nike Markelius 
Band och Traktordagen var välbeskt

Trump och rapparen ASAP Rocky
USA-presidenten Donald Trumph fort-
sätter med sina märkliga utspel. Nu blev 
vår statsminister påhoppad för att en 
amerikansk artist blev åtalad för miss-
handel efter ett framträdande i Sverige. 
Anledningen var att Löfvén inte såg till 
att denne USA-medborgare och hans 
två medåtalade livvakter släpptes på fri 
fot. Man kan misstänka att Trumph på 
detta sätt ville bättra på sin dåliga image 
hos USA:s många afroamerikaner. Men 
Sveriges regeringschef fick stöd av den 
gamle högerledaren Carl Bildt när han 
med sin dräpande, giftiga, men sakliga 
formuleringsförmåga försvarade Löfvén.

Bildt, som själv har haft Löfvéns jobb 
mellan 1991 och 1994, skrev först på 
Twitter att hade presidenten agerat som 
han gjort i fallet ASAP Rocky på hem-
maplan, hade han varit i strid med USA:s 
grundlagar.

”Jag har varit statsminister jag med, så 
jag råkar besitta viss kunskap om vilken 
makt och vilka begränsningar som finns 
i den rollen”, skrev Bildt och fortsatte:

”Som statsminister kan du låta din 
regering föreslå lagar och försöka få par-
lamentet att besluta om dem, men när 

detta är gjort är din roll i hur de imple-
menteras absolut noll. En svensk stats-
minister som försöker beordra en dom-
stol att släppa en misstänkt eller avfärda 
ett ärende kommer först att misslyckas 
och sedan, med största sannolikhet, att 
sparkas från regeringen.”

Men han hade mer att säga och fort-
satte att kritisera Trump i ett öppet brev i 
Washington Post: 

”Trump är inte känd för att ta upp indi-
viduella fall som det här. Men om det är 
något han är känd för så är det att blunda 
för saker – även för mord. Men i det här 
fallet kan man se att han hade väldigt 
specifika politiska motiv för att kräva att 
dessa tre människor ska skickas hem.”

Grannklubben Lärbro IF
Trots att vi i år inte haft igång något fot-
bollslag i seriespel utomhus så blir det 
ändå som alltid lite fotboll i KIKaren – 
dels Jonny Hillblom i 100-klubben, dels 
ett reportage om Lärbro IF. Vår närmaste 
grannklubb har på ett imponerande sätt 
kommit tillbaka med sin fotbollsverk-
samhet och har inte mindre än fem ung-
domslag igång.

Lärbro och Kappelshamn har sedan 
länge starka fotbollskopplingar till var-
andra. När KIK på 80-talet hade fyra 
pojklag kom en tredjedel av spelarna 
från grannorten. Och flera av klubbens 
mesta fotbollslirare som Kjell Sedman, 
Christer Gräsman, Ronny Hägbom och 
Danne Stenström har även spelat i Lär-
bros svartröda tröjor. Flera av de mer ton-
givande spelarna i KIK:s framgångsrika 
veteranlag på 90- och 00-talet som Pajen 
Pettersson, Tomas Jansson och Benny 
Johnsson kom från vår grannklubb.

Tack!
Slutligen tack till alla som ser till att 
klubbens verksamhet fungerar alltifrån 
arrangemansansvariga, bastuvärdar, 
anläggningsfixare till sponsorer, beta-
lande medlemmar, bidragsutbetalare 
som Region Gotland och klubbtidnings-
medhjälpare.

Dessutom ett tack till alla näringsid-
kare som håller byn vid liv främst under 
sommaren – alltifrån dom som driver 
matställena till alla stugbyuthyrare och 
förstås våra campingarrendatorer.

Hoppas vi får god uppslutning vid hös-
tens arbetsdag som redan nu är spikad 
till lördagen den 12 oktober kl 10. Då 
kommer Gunnel att basera sin ärtsoppa 
på överblivet fläsk från vildsvinsfesten.

BERRA SANDSTRÖM
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Fotboll

Jonny Hillblom – en i 100-klubben
Från seniortiden kan jag tänka mig att du 
har många härliga minnen från några av 
dina snygga mål – berätta!

– En B-lagsmatch mot Hangvar. Min 
bror Stefan hade bollen vid mittcirkeln 
och slog en cross till mig när jag stod 
strax utanför straffområdet på Snäckers-
vallens plan mot sjösidan. Jag drog en 
volley direkt och fick en sjukt bra träff. 
Bollen gick i mål mellan hangvarsmål-
vakten Sven-Erik Johanssons upp-
sträckta armar.

Sedan har jag gjort några turliga här-
liga mål också från halva plan med min 
vänster.

Du flyttade rätt ung till Slite och bildade 
familj. Efter många år där blev du visbybo. 
Hur kom det sig?

– Jag var materialförvaltare i Visby 
Romas ungdomslag när min son Simon 
spelade där. Det blev väl tufft att komma 
hem från jobbet och skjutsa in honom till 
stan och sen var vi inte hemma förrän vid 
tiotiden – ibland kunde det dröja fram till 
halv tolv.

Vad har du jobbat med under årens lopp?
– Mest som mekaniker – först på Gisab 

i Slite med mycket jobb på Nordkalk, 
KPAB och Cementa. Våren 2018 bytte jag 
arbetsgivare till Bingers Mekan i Visby 
och har mer övergått till att bli smides-
mekaniker.

 
Vad sysslar du med på fritiden idag?

– Det blir mycket golf med sonen 
Simon och brorsan Stefan och då går det 
många timmar särskilt under tävlingar 
på lördagar och söndagar.

Håller du fortfarande kontakt med din 
hemby?

– Inte så mycket förutom att jag träffar 
mina kusiner Magnus och Anders Sjö-
gren ibland.

Något annat du vill framföra till KIKarens 
läsare?

– Hoppas ni alla kappelshamnsbor har 
det bra.

Efter intervjun, som gjordes i Kappels-
hamn, gick vi en nostalgisk runda över 
anläggningen. Jonny var nöjd med sta-
ketet mot klubbstugorna han och bror-
san iordningsställde under tidigt 90-tal 
då han jobbade på idrottsplatsen i som 
det på den tiden hette ALU-projekt. Jag 
lurade på honom en gammal matchut-
rustning från 80-talet som han sen fick 
mannekänga i som du ser på bilden.

 BERRA SANDSTRÖM

Jonny har en genuin kappelshamnsbak-
grund. Redan sina första dagar i januari 
1970 bodde han och familjen på Växel-
vägen och han gick sedan i skolan i 
Hangvar fram till högstadiet då han till-
bringade tre år på Lännaskolan i Slite. 
Han debuterade i klubbens första pojk-
lagsmatch utomhus någonsin, år 1980, 
i Smulsen Cup för P10, som back i en 
sjumannamatch mot Roma på planerna 
vid Gamla Flyget (Annelund). Där blev 
det visserligen en förlust med 0–2, men 
senare skulle Jonny få uppleva många 
segrar i KIK:s matchdräkter. Under 
80-talet hade klubbarna i grannskapet 
ett samarbete som innebar att flicklagen 
oftast spelade i Lärbro och de äldre pojk-
lagen i Hangvar, medan KIK tog hand om 
årgångarna 1972–79. Jonny gjorde dock 
sin debut i KIK:s A-lag redan som tret-
tonåring 1983, när vi mötte Gothem borta 
den 17 september. Han spelade vän-
sterytter i en mållös div 6-match. Efter 
ytterligare några sporadiska inhopp fick 
han licens för grannklubben och fick där-
för vänta till 1988 när han avslutat pojk-
lagsspelet i Hangvar med att bli en flitig 
spelare i KIK. 1995 lämnade han klubben 
några år för att återvända igen år 2000. 
Sista A-lagsmatchen spelade han 2006. 
Dessutom var Jonny med i 85 seriemat-
cher för B-laget och 40 för veteranlaget 
och gjorde där 50 respektive 3 mål. Han 
la fotbollsskorna på hyllan 2010. Vi minns 
honom som teknisk vänsterfotad kille 
med bra skottförmåga. Familjen var fot-
bollsintresserad – pappa Kalle var både 
lagledare och spelare i klubben. Storsyr-
ran Maud var en av de bästa i klubbens 
damlag i korpen på 80-talet och bröderna 
Stefan och Mattias har också gjort åtskil-
liga matcher för KIK.

KIKaren träffade Jonny en augustidag, 
då han kom på besök till hembyn, och 
ställde några frågor.

Minns du något av dina första matcher för 
KIK?

– Vid min allra första tävlingsmatch 
på Gamla Flygets planer 1980 i Smulsen 
Cup stannade allt spel upp när flygplan 
kom förbi. Vi som var från landet tyckte 
att det var en spännande ny upplevelse. 
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Fotboll

Närmaste grannklubben

len. Symbolspelaren i laget var den 
dribblingsskicklige tekniske virtuosen 
och bohemen Stig-Göran ”Goya” Petters-
son. Trots att talangen i laget kanske var 
störst på ön nådde man inte riktigt top-
pen. Då det tyvärr brast lite i taktik och 
kondition…

På 80-talet däremot så nådde herrfot-
bollen sina största framgångar. 1986 kva-
lificerade man sig för spel i den nykom-
ponerade serien Div 4 Uppland/Gotland, 
men klarade sig inte kvar i den tuffa kon-
kurrensen.

1988 gick fotbollslaget ihop med IK 
Graip från Slite och bildade LG 88. Det 
laget hade nog kunna gå rätt långt om 
bara klubbarnas fotbollsledare hade 

kunnat hålla sams. Det kunde spelarna, 
men det räckte inte och två lite sargade 
föreningar avslutade samarbetet efter 
endast tre år. Lärbro som tidigare varit 
aktivt med lag i ungdomsserierna på 
såväl flick- som pojksidan fick efterhand 
allt större problem med återväxten på 
både ledar- och spelarsidan. Lag efter lag 
lades ner och 2006 fanns inte något fot-
bollslag kvar.

Idag blomstrar ungdomsfotbollen på 
pojksidan i föreningen. Inte mindre än 
fem lag – Pojkar 15, P12, P10, P8 och PF 
6(mix pojkar/flickor) – finns idag i grann-

Knappt åtta kilometer från Snäckersvallen 
ligger Forsavallen i Lärbro och där huse-
rar sedan 50-talet Lärbro IF. Denna 
grannklubb bildades redan 1926 men 
blev vilande 1940, då de på den tiden 
främst manliga sportutövarna blev inkal-
lade i samband med andra världskriget. 
Tio år senare kom verksamheten igång 
på nytt. 1953 byggdes den första fotbolls-
arenan vid Angelbos och vägen mot 
Vägume, där Gahnströms åkeri idag hål-
ler till alldeles bredvid Röcklinger Han-
delsträdgård. Anläggningen samägdes 
av idrottsföreningen och Lärbro SLU, en 
föregångare till dagens CUF (Centerns 
ungdomsförbund).

Forsavallen började 1953 med en 
ishockeyrink som idag har blivit en bou-
lebana och 1958 iordningsställdes nuva-
rande fotbollsplan.

En mångårig drivande kraft i föreningen 
har varit Einar Larsson som nyligen avli-
dit. Han var ordförande under lång tid 
och dessutom lagledare under flera år.

Björn ”Bönne” Engström är kanske Lär-
bros bäste spelare genom tiderna - ett 
riktigt målvaktslejon som 1974 åkte till 
Örebro för att skriva kontrakt med all-
svenska ÖSK. En obligatorisk läkarun-
dersökning visade på hjärtfel, så Örebro 
hoppade av. Sedan visade det sig att 
undersökningen var felaktig – han hade 
inget hjärtfel. Bittert!

Kappelshamn spelade sin första serie-
match på Forsavallen mot Lärbro B den 
28 april 1974 i dåvarande klass II Norra 
Gotland. Det var den åttonde divisionen 
i seriepyramiden på den tiden, då det 
fanns 80 seniorlag på ön. Matchen slu-
tade för övrigt med Lärbro-seger med 
hela 4-0 sedan KIK inte orkade bjuda 
på bra motstånd efter en mållös första 
halvlek. På den tiden spelade KIK hem-
mamatcherna på Hellvi IP men sedan 
hade klubbens seniorlag Forsavallen 
som hemmaplan 1980-90, innan vår egen 
anläggning blev färdig för elvamannafot-
boll.

På 70-talet hade Lärbro ett sevärt, tek-
niskt A-lag som oftast låg högt i tabel-
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Fotbollslaget återuppstår i Futsal
En rolig nyhet blev klar precis innan 
pressläggningen av detta nummer av 
KIKaren. Vid ett fotbollsmöte i Visby 
kom till slut tio stycken som var intres-
serade av att vara med i vinterns Futsal-
serie. En väldigt bra uppslutning – sär-
skilt med tanke på att några jobbade 
och några satt kvar på skolbänken. När 
vi tog time-out i våras med seriespelet 
utomhus, trodde nog många att det var 
spiken i kistan för fotbollen i KIK. När 
den tilltänkte nygamle coachen Walid 
Salah och undertecknad kontaktade tidi-
gare spelare fick vi överraskande många 
positiva svar, trots att flera ur den gamla 
spelartruppen flyttat från Gotland eller 
börjat spela i andra lag på ön. I dagsläget 
har vi runt femton spelare i truppen, men 
den siffran räknar vi med ska öka under 
hösten, när vi väl kommit igång med trä-
ningarna.

Så nu är ett lag anmält till inomhus-
spelet framöver och redan under sep-
tember kommer vi att träna lite utomhus, 
innan det blir träning i någon av hallarna 
i Visby från oktober.

BERRA SANDSTRÖM

På bilden syns följande killar som åter kommer att bära de grönsvarta tröjorna – från 
vänster till höger Hussein, Walid, Klick, Jamal, Hamze och Khodadad.

klubben. Den stora utmaningen framö-
ver är att behålla ungdomarna och starta 
upp ett seniorlag igen. Äldsta laget var 
i somras i Göteborg och spel i Gothia 
Cup och klarade sig riktigt bra då mot 
tufft motstånd. Matchbilderna är från ett 
möte mot norska Nesodden IF som Lär-
bro vann med 5–1.

Idag finns – förutom fotboll – spinning, 
innebandy och gymnastik som populära 
sektioner i föreningen.

Lärbromittfältaren Tomas Jansson – som 
också spelat och varit tränare i KIK – har 
bidragit med faktauppgifter till dessa 
rader liksom Gotlands Idrottshistoriska 
förening.

BERRA SANDSTRÖM
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Hur har sommaren varit?

FöretagsKIKaren

Jocke på Langers Inn
Att så många turister och andra besökare uppskattat miljön 
med muséet och vår mat är riktigt kul. Sedan var det synd 
att våra två Goodstock-dagar med Kebnekajse, Kåre Wigforss 
Band, Mikael Ramel Band, Nike Markelius Band, Duberg Sis-
ters, Blossom Tainton Goes Sly Stone och Coste Apetrea inte 
besökts av så många kappelshamnsbor.

Definitiv utvärdering gör vi efter att vi stängt i september. Jag 
kommer tillbaka nästa år.

Magnus på Gotlandsvåfflan
Sommaren 2019 har varit bra. Gästerna uppskattar att kunna 
sitta bekvämt inomhus när vädret inte är på topp. Såväl våra 
mat- som efterrättsvåfflor har vi fått mycket beröm för. Kul 
också med kappelshamnsbor som kommer hit på fredagkvällar 
för att ta sig en kvälls-GT.

Till nästa år kommer Våfflan att investera en del i fastigheten 
och bland annat flytta in köket till den större byggnaden. Mer 
om detta berättar Magnus och Linda om senare.

Agneta på Hembaket
Den här sommaren har varit betydligt bättre än den förra och 
det beror nog till stor del på att vädret varit mer varierande. 
Jämnare tillströmning av kunder över dagen och större antal 
kunder i början och slutet av säsongen. Jag har haft några 
större bokningar, för närvarande serverar vi frukostbuffé till 24 
personer under tre dagar och det är roligt att få jobba med det. 

Vi har under ett par år haft lite enklare lunchrätter men har 
hänvisat till Langers för de som vill ha lite stadigare lunch. 
Utan tillagningskök är det för meckigt att hålla på så vi kör 
med matiga mackor på hembakat bröd, bra utbud av fika och 
så glass i fortsättningen. Min egen glass har sålt väldigt bra, 
och så även Guteglass så det blir en fortsättning även på det.
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Årets upplaga av KÅT  
blev lite annorlunda

Kappelshamns Återkommande Triathlon 
är ett samarbete mellan KIK och Friskis 
& Svettis Visby. I år gick arrangemanget 
av stapeln fredagen den 26 juli för sjätte 
året i rad. En frivillig insamling till Can-
cerfonden genomfördes även i år med 
anledning av Rune Franzéns bortgång 
2018, vilket resulterade i att hela 1 400 
kronor sattes in på deras Bankgiro 901-
9514. Tack för alla bidrag!

I år har nog sommaren varit ganska 
”normal” – om nu en sådan finns. Blan-
dat väder men kanske ovanligt mycket 
nordliga och ostliga vindar. De vind-
riktningarna är förvisso bra för badtem-
peraturen i viken, men dessvärre också 
för mängden alger. Det är ju allt annat 
än bra om man vill simma – och det vill 

Triathlon

vi ju! Vi följde algläget med spänning 
och på kvällen innan kom vi fram till att 
det nog skulle gå. Om inte över viken 
så i en triangelbana mot hamnen till, 
då algerna låg på den östra sidan. Halv 
åtta var Berra och Lillemor vid bryggan, 
fortfarande klart vatten. Vid samlingen 
klockan tio var vädret strålande, vinden 
svag nordost och vattnet illgrönt och 
trögflytande som ärtsoppa. Det gick helt 
enkelt inte att simma…

Beslutet var lätt att ta men väldigt trå-
kigt. Det fick bli duathlon – det vill säga 
löpning och cykling. Efter en inledande 
kort löprunda runt fotbollsplanen för att 
få iväg cyklarna lite spritt gav sig delta-
garna iväg. Sträckningen var densamma 
som de tre åren innan. En cirka en och en 

halv mil lång cykeldel mot Kullshage och 
avslutande löpning/promenad via Gung-
gung på dryga fem kilometer. Tangerat 
deltagarrekord med nästan 40 stycken 
som cyklade med – allt från Gotlands 
Triathlon-elit till Hilde 2 år (förvisso i 
barnsadel, men glad som en lärka)! Som 
vanligt avslutade de som ville med fika 
utanför klubbstugan. En härlig avslut-
ning på en något annorlunda KÅT, där 
humöret var på topp trots den lite snöp-
liga förkortningen av evenemanget!

Stort tack till alla deltagare, ni som 
hjälpte till runt omkring och alla ni som 
fanns på plats för att heja på och stötta!

HOPPAS VI SYNS NÄSTA GÅNG! 

NETTAN OCH KRISTOFFER STREHLENERT
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Midsommarorienteringen även i år

Orientering

”Orientering är att hitta sin väg i obekant 
mark.” En bra beskrivning i Wikipedia.

En gång är en tillfällighet, två gånger 
början till en tradition. Söndagen efter 
midsommardagen gick  KIK:s orientering 
från att vara en tillfällighet till att vara 
början för en tradition. Bosse Rock, med 
gedigna meriter från Järfälla OK – en av 
Stockholmstraktens mest framgångsrika 
orienteringsklubbar – var banläggare 
och tävlingsledare i en och samma per-
son. Banan var 4,99 kilometer lång och 
gick på välkända vägar och stigar för fler-
talet av deltagarna.

Det var fritt fram att springa, gå, stavgå 
eller cykla banan, givetvis med tanken 
att det viktiga är att delta, inte att segra.

Banan hade en och annan klurighet 
som fick några deltagare att leta skärm 
där de ”visste” att den hängde istället 
för att metodiskt orientera sig fram till 
där den verkligen hängde. En kontroll 
mitt emot det Littorinska nybygget fick 
en man, H75 – med många år i skogen 
på jakt efter skärmar – att göra bort sig. 
Hjärnan ur funktion, eventuellt på grund 
av vätskebrist. Kloka KIK-are medförde 
dryck för att slippa kortslutning i huvu-
det.

Upploppet mot målet gick från ute-
gymmet in till klubbhustes altan där 
tävlingsledningen väntade i det sköna 
midsommarvädret. Inga upploppsstri-
der förekom! Alla vann! Bosse prickade 
av deltagarna vid målgång och inkasse-
rade välförtjänt beröm för sin insats. Han 
hade en förhoppning om att vi till nästa 
år skulle ha en karta i färg, något vi ser 
fram emot med längtan i sinnet.

22 deltagare – bra siffra.Tack Bosse – vi 
ses midsommarsöndagen 2020!

CHRISTER (H75) SPÅNGBERG

För andra året driver Ingabritt Adrians-
son och Peter Ranke Kappelshamns 
Camping. Ännu är det en bit kvar av 
säsongen med många gäster, de som har 
sen semester eller är pensionärer. Så en 
slutlig utvärdering får vänta, men redan 
nu är vi lite nyfikna på säsongen så här 
långt och ställer några frågar till våra 
campingarrendatorer.

Vad man har sett utifrån började säsongen 
bättre än förra året, men sedan var det lite 
nedgång i juni och juli men åter uppåt i 
augusti. Stämmer det?

– Ja det stämmer, en långliggare höjde 
siffrorna i maj!

Är det några reflektioner över verksamhe-
ten ni har så här långt?

– Sopsorteringen är fortfarande ett pro-
blem och att vi förstått att det finns som-

Hur har sommaren varit?
marboenden som slänger sina sopor på 
campingen.
Ni ser ju ut att tycka det är kul att driva 
campingen. Kan ni redan nu säga om det 
även blir minst ett tredje år för er del?

– Jorå, det blir ytterligare en säsong!

Något mera ni vill berätta om för våra 
läsare?

– Vi upplever att alla som kommer hit 
till campingen är nöjda och uppskattar 
hur rent och snyggt det är och att det är 
lugnt och skönt.

BERRA SANDSTRÖM

Kappelshamns Camping
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LINA BREISCH/HELAGOTLAND

Bertil är sig lik
När Gotlands Tidningar hade ett repor-
tage den 27 juli om Fårö-färjan intervju-
ades bland andra vår styrelsemedlem, 
grillmästare och storfiskare Bertil Pet-
tersson. Han extrajobbar sommartid med 
att köra Fårö-färjan. När han får en fråga 
om bilköerna under högsäsong svarar 
han på sitt typiska sätt och ler som GT 
skriver:
”– Det är sommar så det ska vara kö. De 
har tid att vänta för de har ju semester, 
säger han skämtsamt medan han styr 
färjan över sundet.”

Hamnterminalen riven!
Så har ett 50-årigt landmärke vid hamnen 
försvunnit. I den gamla hamnterminalen 
från 60-talet drev först Millan Hanqvist 
ett välbesökt café ända in på 90-talet – en 
populär samlingsplats för byns på den 
tiden många ungdomar. Sedan öppnade 
Stefan Lundgren sin välrenommerade 
restaurang Maven i samma lokaler.
Tillsvidare blir det tomt där, men för-
hoppningsvis bygger väl Försvarsmak-
ten upp någon förrådsbyggnad eller 
dylikt framöver. Om det nu inte blir ter-
minal igen för reservhamn.

Nymålad klubbstuga!
Det tog sin tid, men till slut fick vi vår 
klubbstuga uppfräschad till en lite 
modernare gråare fasad. Det tackar vi 
Gotlands Idrottsförbund för och deras 
trevliga målargäng.

Smått & Gott

Pysselkvällar återkommer 
Isa Ewert meddelar att pysselkvällarna 
klubben ordnade under förra vinterhal-
våret återkommer i höst. Plats – Folkets 
Hus eller klubbstugan – och datum kom-
mer att meddelas på klubbens hemsida 
och Facebook. Isa önskar också att fler 
vuxna kommer och pysslar.

Bollkul
På bollkul deltar sommargäster och 
bybor i alla åldrar. Vi delar upp och spe-

Yngsta medlemmen!
Vid boulemästerskapet skrevs klubbens 
yngsta medlem in i registret. Hon heter 
Stella Ramström och är född 10 juni i år. 
B-finalvinnaren pappa Tobias håller här 
stolt sin dotter i famnen.

Medlemsavgiften 2019: 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).

lar tvåmål. Tyvärr har antalet deltagare 
varit färre de senaste somrarna.
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Folkets Hus

Halloj... En sommar som försvann, helt 
plötsligt är det tyst igen. Inte helt tyst – 
men tystare. Många sommarboende har 
åkt hem. Vad hände? Det går så fort... 
säger man varje sommar i augusti. Men 
inte är sommaren slut för att sommargot-
länningarna åkt hem...

Vi har haft lokalen uthyrd till turister 
sen början av juni. Vi har däremellan haft 
ett bröllop – ett bröllop där man ”byggde 
om” hela loken efter sina egna önskemål 
med dukar och tyger med mera. Riktigt 
kul att se vad man kan göra... med vår 
redan från början fantastiska lokal. Se 
bilderna!

Nytt för i år så stod Kappelshamns Fol-
ket Hus som ansvarig för Traktorträffen. 
Många men kanske något färre besökare, 
var det nån som sa... Mängden traktorer 
var mindre men fler bilar i stället. Flera 
trogna utställare hade förhinder. Vi klu-
rar på hur det kan utvecklas eller om det 

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!

bara ska få vara som det är. Vi tar gärna 
emot förslag och idéer.

Vi planerar en oktoberfest – den 5 
oktober för att vara exakt – med mycket 
öl och god mat. Vi har fått klartecken från 
några mikrobryggerier som kommer med 
sina egna öl och även köpeöl kommer att 
finnas. Mer info kommer, så håll utkik på 
alla anslagstavlor och facebook.

Vi kämpar då vidare med att fylla på 
kassan så våra renoveringar kan fort-
sätta. Värmesystemet står väl närmast 
på tur, men köket bör vi också se över.

En lättare arbetsdag under hösten är 
även på planeringen. Vi behöver ”städa” 
ur och organisera våra förråd och lager-
utrymmen. Vi har haft en hel del uthyr-
ningar av stolar och bord under som-
maren och insett att rutinerna och förva-
ringen bör ses över.

Ha en skön fortsatt sommar önskar
UFFE LINDAHL

Bastun fortsatt välbesökt
Oavsett väder och vind så kommer folk 
till vår eminenta byabastu. I år har vi hit-
tills haft lika många besökare som 2018 – 
ett minus på herrtiden vägs upp av fler 
besökare på dam-, mix- och extratiderna. 
Och trenden mot jämnare könsfördelning 
är stabil – fyra av tio bastare är tjejer. Ser 
vi till antalet som vågar sig på ett havs-
dopp vid badbryggan så är kvinnorna i 
majoritet. 

Under ett par, tre veckor runt midsom-
mar möttes badfolket av en fantastiskt 
vacker slänt med bland annat blåeld och 
vallmo.

Bastulyrik av extrabastaren  
Marie Malmström 1 augusti

Var är vädret det varma
som oss brukar ombarma
Lösningen blir saunan
Sedan fotboll ute i faunan

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 oktober –mars tidiga-

reläggs tiderna en timme. Det 
går bra att boka andra tider. 

Då tar vi en uppvärmningsav-
gift på 50 kr, om en klubbmed-

lem bokar. För icke-medlem-
mar är avgiften 100 kr. Sedan 

betalar du 20 kr per person. 

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 tidigare-
läggs tiderna en timme. Det 
går bra att boka andra tider. 

Då tar vi en uppvärmningsav-
gift på 50 kr, om en klubbmed-

lem bokar. För icke-medlem-
mar är avgiften 100 kr. Sedan 

betalar du 20 kr per person. 



KIKaren nr 158 september 2019 ● 11

Snäckersvallen

Redan 1974 började klubben arrangera 
midsommarfirande och då höll vi till vid 
hamnen och som avslutning fika tvärs 
över vägen vid Snäckers Gästgiveri, där 
Bojan Carlén bjöd alla barn på saft och 
bullar. Efter några års uppehåll var firan-
det igång igen 1984 och då blev det en 
inramning med dragkamp mellan byns 
båda ”stadsdelar” i Flenvike och Snäck-
ers. Inför 200 besökande vann tung-
viktarna Flenvike herrmatchen, medan 
Snäckersborna fick revansch på dam- 
och ungdomssidan.

Året därpå vann Flenvikeborna åter 
dragkampen, men i det nya inslaget 
gutniska femkamp blev det Snäckers i 
topp, där undertecknad lite överraskade 
blev mästare efter en skiljematch i röv-
krok mellan mig och nästgrannen Kjell 

Sedman. De fem ordinarie femkampsin-
slagen var kappränning, längdkast med 
varpa, hangstrikel (höjdhopp), stång-
störtning och ryggkast. Detta år fanns 
den kände riksspelmannen och sommar-
kappelshamnbon Sölve Strand med som 
dragspelare.

1986 tog Snäckers  dragkampsrevansch 
i ruggigt väder och året därpå fick väd-
rets makter oss att ställa in.

1988 återkom arrangemanget vid 
idrotts platsen och trots en regnig och 
kall förmiddag vågade sig 150 personer 
till Snäckersvallen för att dansa till Sölve 
Strands dragspelsmusik.

Därefter har vi hållit till på samma yta 
vid campingen som vi använder idag, för-
utom 2015 då vi provade hamnen igen – 
men efter en utvärdering kom klubb-

En välbesökt tradition!
styrelsen fram till att arrangemanget 
fungerar bäst vid Snäckersvallen.

I år kom 150 stycken och deltog i mid-
sommarevenemanget. På förmiddagen 
samlades ett 15-tal barn och vuxna för 
att hämta björkris, åka traktor och ta en 
förtäringspaus hos Gunnel Söderberg. 
Vid ett-tiden började majstången kläs 
och en timme senare var det många som 
dansade och sjöng ackompanjerade av 
dragspelsduon Bettan Husberg Björling 
och Gun Wallier. Vi har väl aldrig tidigare 
haft sju stycken som deltog i sångkören 
och det gjorde att ringdanser och annat 
fick väldigt många deltagare i. På slutet 
bjöd klubben alla barn på glass – en tra-
dition Gunnel fixat under många år.

BERRA SANDSTRÖM
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Hur mycket hjälp behöver du?

Artist Döptes 1988 - andra-
namnet är Gerhard

Har varit sommarvärd i 
P1 fyra gånger

Har publikrekord för 
svensk artist på Gröna 
Lund

Dotter deltog i Let’s 
Dance 2019

Trivs bäst i öppna 
landskap

Huvudstad Består av flera ihop-
slagna städer

Har varit ockuperad av 
flera länder Ligger på ön Luzons I amerikansk ägo till 

1946
Är känd för boxnings-
match 1975

Seriefigur Först huvudperson i 
radioserie

Har gjorts fyra filmer 
samt serietidning

Skapad av Rune 
Moberg, tecknad av 
Torsten Bjarre

Arbetar på kontor Är hårt hållen av sin 
fru Selma

Film Brittisk dramafilm från 
1957, regi David Lean

Inspirerad av bok med 
samma titel

Nominerades till åtta 
Oscar, vann sju

Utspelar sig under 
andra världskriget

Huvuddelen sprängs i 
slutet av filmen

Idrott Härstammar från 1800-
talets England

Det svenska förbundet 
grundades 1965

Har olika poängsystem 
för dam och herr

En av fyra sporter i 
racketlon

Banan är 32 fot lång 
och 21 fot bred

Historisk händelse Varade i två och en 
halv timme

Ägde rum i Stillhe-
tens hav

Var en del av kapplöp-
ning

Följdes av 20 procent 
av världens befolkning Firar 50 år i år

Idrott
Första matchen 
spelades i England 
1875

I Sverige introdu-
cerades sporten av 
Clarence von Rosen

Uppvisningssport vid 
vinter-OS 1952 

Finns ett museum i 
Hälleforsnäs i Sverige VM gick i Sverige 2019

Rätt svar
Ulf Lundell, Manilla, Lilla Fridolf, Bron över floden Kwai, Squash, Månlandningen
211 XX2
Röd tråd – Juventus FC

1. 19 juni blir Göran Persson ny VD. För 
vem?
1 Arbetsmarknadsinstitutet
X Svenskt Näringsliv
2 Swedbank

2. 27 juni får Danmark ny statsminister. 
Vem?
1 Mette Fredriksen
X Lars Lökke Rasmussen
2 Pia Ohlsen Dyhr

3. Island Games invigs 6 juli. Vem bar 
Gotlands fana?
1 Fred Grönvall
X Erik Larsson
2 Sofia Wahlén

4. 28 juli avgörs Tour de France. Vem 
vann?
1 Michael Cohan
X Egon Bernal
2 Alessandro Vanessi

5. 13 augusti avgjordes Rockbjörnen. 
Vem ledde galan?
1 Erik Ekstand och Mackan Edlund
X Frida Söderlund och Johanna Nord-
ström
2 Agneta Sjödin och Måns Möller

6. 14 augusti föll domen mot ASAP 
Rocky. Vilken var hans debutsingel? 
1 Dollar
X Pound
2 Peso

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Alperna Den gamla damen Fiat 500 Guldstjärna

Rilles frågesport



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!
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 
Ingela Arkell,  
Sundbyberg och Kappelshamn
Jag är med i KIK för att jag ser hur 
betydelsefull föreningen är för alla fina 
människor som bor i Kappelshamn året 
runt. Men också för alla de som besöker 
denna vackra plats.

Klubben blir en viktig samlings-
plats vilket kan skapa engagemang och 
gemenskap för alla. Och det är stort och 
fint.

Jag har djupa rötter till Kappelshamn, 
och hade som barn stor glädje av KIK. 
Minns när vi satt och ritade och skulle 
lämna in förslag till klubbens logotyp, 
när vi hade Lucia, och allt annat skoj 
runt omkring. Inte minst de små teater-
föreställningarna i Folkets Hus. Känner 
stor beundran och respekt för alla som 
på olika sätt och vis engagerar sig i KIK. 
Kappelshamn blir en levande plats för 
alla.

Magnus Sjögren, Kappelshamn
För mig har klubben betytt mycket då jag 
har varit med sen starten 1973 och har 
varit aktiv som fotbollstränare för både 
pojk- och damlag, ledare i volleyboll och 
rinkbandy samt varit med i styrelsen 
under många år.

Övrigt så är det alltid mycket trevligt 
när vi har våra arbetsdagar, grillfester 
med mera. Det är mycket fin gemenskap 
och alltid högt till tak, mycket jäkelskap 
och mycket skratt.

Ola Larsson, Vikers Lärbro
Jag kom i kontakt med klubben på 
90-talet när jag återigen började 
spela fotboll. Sedan har klubben 
legat mig varmt om hjärtat. Tycker 
att de evenemang som klubben 
anordnar är bra. En bra mötesplats 
är vid bastutiden på lördagar.

Carina Holmberg, Stockholm
Jag bor själv i Stockholm och har sedan 
flera år tillbaka tillbringat någon av mina 
sommarveckor i Kappelshamn. Jag är 
med i KIK för att jag vill stödja klubbens 
arbete. Alla de aktiviteter som KIK håller 
i skapar en gemenskap och en samman-
hållning som är viktig för bygden.

Julia Lindqvist, Riala
Jag är medlem i KIK för att Kappelshamn 
är mina somrar och genom klubben så 
får jag se vad som händer de delarna på 
året då jag inte är där. Klubben betyder 
sommar sol och glädje, där minnen ska-
pas.
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Resultat 

Seniorer
A–final 
Göran Sandström–Petter Höök–
Thomas Johnsson 13–11–6

B–final 
Tobias Ramström–Emil Söder-
berg–Patrick Svensson 13–11–10

Kullshage Trophy  
Göran Sandström–Tobias Ram-
ström 13–8

1. Göran Sandström

2. Petter Höök

3. Thomas Johnsson

4. Lillemor Ringvall

5. Ingabritt Adriansson

6. Wilma Wimnell

7. Matti Hansson

8. Peter Ranke

9. Gunnel Söderberg

10. Smilla Sandström

11. Leo Granstrand

12. Tobias Ramström

13. Emil Söderberg

14. Patrik Svensson

15. Linda Larsson

16. Eva Balke

17. Berra Sandström

18. Lena Granstrand

19. Per Granstrand

20. Peter Stade

21. Lars Adriansson

22. William Pettersson

Som alltid hittar du alla matchre-
sultat på klubbens hemsida.

Klubbmästerskap

H.K.H. Prins Bertil (1912-1997) var en 
hängiven boulespelare, en sport som han 
lärde sig på franska Rivieran. Av natur-
liga skäl kunde han inte närvara då KIK 
arrangerade klubbmästerskap i boule för 
tjugotredje (23!) gången i följd, men han 
hade säkert uppskattat arrangemanget.

Kappelshamns bouledrome, det vill 
säga Snäckersvallens parkering, bjöd på 
ett hårt och något ondulerat underlag. 
En stor hop förhoppningsfulla boule-
spelare i alla åldrar hade infunnit sig för 
att kämpa om mästerskapstiteln. Fjolårs-
mästaren Thomas Johnsson var banläg-
gare och huvudfunktionär med benägen 
hjälp av Emil Söderberg. Peter Stade 
tog i vanlig ordning på sig rollen som 
tävlingsledare med lottning och match-
schema. Hur man kunde hålla ordning 
på vem som skulle spela med vem och 
var detta skulle ske var ren mystik, men 
deltagarna förstod, drog till sin spelplan 
och så flög kloten genom luften. En här-
lig syn!

Boule är en sport där alla tävlar på 
samma villkor oavsett ålder, kön eller 
fysik.

Matchen mellan farfar Berra, 71 år, som 
är 5,9166 gånger så gammal som barn-
barnet Smilla, är ett lysande exempel på 
detta. Smilla vann matchen med 13–11! 
Bra jobbat!

Man kan inte beskylla deltagarna för 
att vara tama i spelet. Det var full koncen-
tration och maximal satsning i varje kast 
mot ”Lillen”, något som resulterade i att 
ett och annat klot snabbt rann iväg mot 
slutet på banan. Hård bana ger snabba 
klot! Spelarnas glädje över ett lyckat kast 
var lika uppenbar som missnöjet med 
en mindre lyckad insats. Många tjoan-
den och ”high five”, en och annan svor-
dom alternativt uttrycksfulla stönanden, 
många skratt och noll elaka kommenta-
rer. Allt i sann KIK-anda.

Efter en lång dag med 30 matchom-
gångar var det den dubble slutsegraren 
Smillas pappa Göran som fick ta emot 
vandringspriset ur prisutdelaren Berras 
hand.

CHRISTER SPÅNGBERG

Skifte på bouletronen – Göran ny mästare

Segraren Göran Sandström med tvåan Petter Höök till 
vänster och trean Thomas Johnsson till höger i bild.
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Resultat 

Centimeter Herrar

Tommy Norrgård ..................1193

Joakim Stenström ................1551

David Knutas ........................1758

Petter Höök .......................... 1952

Jonathan Norrgård .............. 1989

William Pettersson ..............2803

Rasmus Hellenberg .............3492

Dam/ungdom

Amanda Hellenberg ............ 2961

Jennifer Hellenberg ..............3181

Sofia Norrgård .....................3500

Carina Holmberg ................. 3557

Kula

A-final Herrar

Tommy Norrgård .....................24 

Joakim Stenström ...................20 

Jonathan Stengård .................. 16 

Petter Höök .............................. 12 

B-final Herrar

David Knutas ...........................24

William Pettersson .................. 15 

Rasmus Hellenberg ................. 14 

Dam/ungdom

Amanda Hellenberg ................24 

Jennifer Hellenberg  ................ 17 

Sofia Norrgård  ........................ 12 

Carina Holmberg .......................6

Som alltid hittar du alla matchre-
sultat på klubbens hemsida.

Klubbmästerskap

Tommy och Amanda tog  
dubbla varpaguld

Hyfsat sommarväder lockade till sig 
elva deltagare i klubbens mästerskap på 
Snäckersvallen. Inte rekord precis, men 
ändå klart bättre än förra året då de bara 
var åtta som deltog. För andra gången 
tog Tommy Norrgård guld i centimeter – 
första gången var 2011. Tommy var i bra 
form och lät inte utmanarna hota hans 
förstaplatser. I centimeter vann han på 
1193 – hela 3,5 respektive 5,5 meter före 
dom två närmaste. Silvermedaljen tog 
Jocke Stenström för tredje året på raken. 
David Knutas fick genom ett brons sin 
första mästerskapsmedalj. Hand ledde 
efter förstakulan, men tappade mark 
framförallt i tredjekulan. KM-veteranen 
Petter Höök fick därmed nöja sig med 
två fjärdeplatser detta år, trots att han 
förbättrade sin centimeterkastning från 
förra året med 5,5 meter!

Jocke noterade ovanliga siffror i sin 
andra- och tredjekula, där han fick exakt 
samma cm-resultat 398 – sällsynt jämnt 
kastat!

Även i eftermiddagens kulkastning 
gick guldet till Tommy – hans första. 
Jocke fick sitt tredje silver i följd och där 
knep ungdomsmästaren från 2015 Jonat-
han Norrgård bronset.

För första gången hade vi en sepa-
rat dam/ungdomsklass i tävlingen, där 
Amanda Hellenberg vann såväl centime-
ter som kula före storasyster Jennifer och 
mästar-Tommys dotter Sofia blev trea två 
gånger. Centimeterkampen var hyfsat 
jämn mellan systrarna, men i kulan var 
Amanda outstanding.

BERRA SANDSTRÖM
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Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Sommarens grillfest

Bästa underhållningen  
och godaste maten
Årets fest den 3 augusti bjöd på en nyhet, 
nämligen vildsvin – istället för lamm som 
vi grillat alla år tidigare. Förutom vid 
40-årsjubileét då det serverades hjort. 
Med funktionärer samlade festen över 
100 pers och dom uthålligaste deltagarna 
gick hem efter midnatt. Då hade även 
de uppskattade underhållningsmusi-
kanterna Erika och Andreas Bäckström 

packat ihop sina pinaler för hemresa 
mot Hemse. Maten var god – och många 
tyckte det var det godaste som någonsin 
serverats, även om en och annan sak-
nade lamm. Likaså fick välkomstdrinken 
och gotlandsdrickan beröm – även om 
många som vanligt förstås föredrog egen 
medhavd dryck.

Tack alla femton KIK-funktionärer för 
ett bra jobb – alltifrån tältuppsättning, 
grillvindskydd och dukning till matförbe-
redelser och själva grillningen. Sen blev 
det förstås ett par timmars städning på 
söndagsförmiddagen.


