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Träffa två nyinflyttade familjer

Allt om sommarens klubbmästerskap

BERRAS SIDA
EN AKTIVITETSFYLLD SOMMAR!

Sommaren 2021 har varit full med
klubbanknutna aktiveter, trots att det
inte spelats några seriematcher på
Snäckersvallen. En renässans blev det
för Bollkul-samlingarna som inte på
många år varit så välbesökta och vi har
haft både årsmöte och lammgrillningsfest samma augustilördag. Klubbmästerskap, Triathlon och promenadorientering har som alltid genomförts. Bastun har varit välbesökt, liksom utegymmet och den fina badbryggan. Dessutom har Roine instruerat och tränat
många nyfikna Bowls-spelare under
söndagsförmiddagarna på KV:s fina
nya banor och ibland har du kunnat
köpa gluten- och laktosfri vegan-glass
några dagar vid campingparkeringen.

POSITIV BEFOLKNINGS
UTVECKLING

Det var länge sedan byn och bygden
haft en positiv befolkningsutveckling.
I år verkar trenden ha vänt då flera
nya familjer under det senaste året
skrivit sig som fastboende här. Två av
dem – en i byn och en på grannorten
Storugns – intervjuas i detta nummer.
Att flera upptäcker att vår bygd är härlig i att leva året om kan delvis vara
en pandemieffekt, då många inser att
det går bra att jobba digitalt från vårt
fiberanslutna område. Det natursköna
läget runt Kappelshamnsviken är kanske den viktigaste faktorn.

KLIMATSCENARIOT ALLT VÄRRE

FN:s klimatrapport som kom i början
av augusti kan verkligen oroa. Hur ska

vi hejda utvecklingen mot att dränkas
på grund av höga vattennivåer framöver? Det krävs ett internationellt samarbete förstås och människan har visat
– senast när det gäller framtagande av
covid-19- vaccinet – att vi kan bara vi
vill. Men det kommer att kosta på, både
ekonomiskt och på vårt sätt att leva
över jordenklotets tillgångar.

TACK GUNNEL OCH PETTER
FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST!

Längre fram finns en kort rapport
från det i år corona-försenade årsmötet. Två gamla trotjänare avgick – Gunnel Söderberg och Petter Höök. Gunnel
porträtterades som en eldsjäl i septembernumret förra året. Den här gången
är det Petters tur.

Av det skälet blir det även denna gång
en 20-sidig KIKaren som du läser med
ett förhoppningsvis varierat innehåll.
Hur året varit för byns stugbyar, camping och näringsställen återkommer vi
till i nästa nummer av klubbtidningen,
då alla har fått perspektiv på hela
turistsäsongen. Men redan nu hälsar
Patrik Wigelius på KV att sommaren
varit bra, men att personalbrist gjort
att bykrogen har stängt för säsongen.
Men sedan öppnar Verandan eventuellt upp några helger under vinterhalv
året som dom isåfall meddelar på FB.
Magnus på Gotlandsvåfflan är helnöjd
med sommaren och har dessutom
ännu fler planer för GotlandsPizzan i
Lärbro nästa år.
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BERRA SANDSTRÖM

NYINFLYTTADE

Skåningar blev kappelshamnsbor
Anette och Christer köpte huset på
Oxelstigen 19 för två år sedan och har
nu i juni 2021 flyttat permanent till ön.
Anette är född och uppvuxen i Fårösund, men flyttade till Skåne efter gymnasiet. Efter några år i Lund träffade
hon Christer från Perstorp. Båda har i
flera år jobbat vid universiteten i Lund
och Malmö som lärare och forskare,
men för några år sedan bestämde sig
Christer för att skola om sig till högstadielärare. Han har nu fått jobb på Solklintskolan i Slite. Anette behåller jobbet i Skåne på distans tillsvidare, med
resor då och då till Malmö. Båda barnen – Jonathan och Julia – är nu vuxna
och pluggar i Skåne. År 2017 köpte de
fastigheten ”Royhuset” i Fårösund,
med biografen och flera lägenheter,
som de driver sedan dess.
Hur kom det sig att ni köpte huset på
Oxelstigen och vad var det som fick er
att fatta ert beslut om att bli kappels
hamnsbor?
– Vi har varit på Gotland varje sommar sedan många år tillbaka. Tidigare hade vi en lägenhet på Kronhaga
strand i Fårösund. Men redan år 2017
när vi köpte ”Royhuset” i Fårösund
hade vi tankar på att bli gotlänningar,
men vi väntade på att rätt hus på norra
delen av ön skulle dyka upp. För två
år sedan fick vi möjlighet att köpa
huset vid havet på Oxelstigen. Valet
att bosätta oss här var inte svårt och
Christer fick ju dessutom jobb i Slite.
Vad är det bästa med Kappelshamn?
– Närheten till naturen och havet.
Miljön, lugnet och människorna. Här
finns en aktiv klubb, en restaurang,
bageri, med mera. Det är mycket värt!
Något annat ni vill förmedla till våra
läsare?
– Vi är mycket ute och rör oss på promenader med vår hund Zingo, men vill
även delta i de aktiviteter som finns i
närheten, såsom gym, yoga, cykling,
löpning, med mera även vintertid. Vi
kommer att kunna ägna mer tid åt Roy-

huset och förhoppningsvis utveckla
fler verksamheter där. Vi välkomnar
även alla kappelshamnsbor till biografen.
BERRA SANDSTRÖM

www.royhuset.se »
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NYINFLYTTADE

Stockholmare
blev storugnsbor
Berätta lite om er bakgrund och om
hur det kom sig att det blev ett hus i
Storugns för fyra år sedan?
– Vi träffades på Gotland när vi pluggade ekonomi på Högskolan i Visby för
nästan 20 år sedan. Efter det blev det
flytt tillbaka till Stockholm. Vi kommer
från början från Tullinge respektive
Lidingö utanför Stockholm men det
har alltid funnits en dragning till Gotland efter att vi flyttade därifrån 2006,
när studierna var färdiga.
Vi har hyrt ställen år efter år och efter
ett tag kände vi att vi ville hitta vårat
eget ställe. I över tre år letade vi, flög
ner på visningar och budade på hus
som skenade iväg. Vi vann till och med
någon budgivning, där säljaren bara
ville sälja om man just skulle bo året
runt. Så här i efterhand känns det som
värt all väntan, då vi hittade vår pärla
i Storugns. Det visade sig dessutom
att Stefan var väldigt bra vän med ena
ägarens son. Många bitar föll på plats
och vi har dessutom fått en fin relation
med de tidigare ägarna. Vi hade inte
kunnat föreställa oss att det var värt att
vänta så länge på just det här huset!
Stefan – Jag är CIO på ett rekryteringsbolag på fastlandet och jobbar på
distans. På fritiden har IT/teknik och
innebandy alltid varit en stor del av
mitt liv och jag har bland annat spelat i
Visby IBK i flera år. Det var egentligen
orsaken till att jag just började studera
på Högskolan på Gotland. Numera är
det mest tennis och Padel som gäller. Bakning med surdeg är ett stort
intresse – vilket de som åkt förbi i sommar kanske noterat, då jag sålt lite på
kul från ladan på tomten.
Malin – Jag är ekonom och jobbade
som controller och hade hand om småbolags ekonomi i många år tills jag
en dag gick in i väggen. Efter en tids
sjukskrivning och föräldraledighet blev
yogan en allt större del i mitt liv och jag
blev mer och mer beslutsam om att förverkliga min dröm om att bli yogalärare
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Vad var det som fick er att fatta beslu
tet om att bli Storugnsbor?
– I början av 2020 hittade Malin en
yogalärarutbildning hos Stenkumla.
Då började tankarna om att flytta ner
ett halvår och när pandemin satte igång
kändes det som ett väldigt bra läge att
vara mer i Storugns. Vi har ju alltid älskat att vara här och alltid haft en dröm
att bo på Gotland, men tidigare har vi
alltid velat ha vårt hem i Stockholm för
att ha nära till familj och vänner. Det
var lite oklart när utbildningen satte
igång och först kändes logistiken med
att ha tre barn, bo i Stockholm och
plugga på Gotland väldigt problematisk. Men i och med pandemin plus att
Stefan kunde arbeta på distans och att
kursstarten just visade sig vara hösten 2020 – allt passade så bra in helt
plötsligt. I somras hade jag mitt första
uppdrag för Kneippbyn Resort, där jag
hade hand om yoga och träning under
högsäsongen. Att skolan och förskolan
i Lärbro var så välkomnande gjorde
heller inte beslutet svårare.
Till en början sa vi att det bara skulle
bli under hösten 2020. Sen förlängde
vi till att vi skulle stanna tills skolan
började hösten 2021. Men redan under
våren insåg vi att vi absolut inte var
klara här. Nu när man började lätta på
restriktionerna kunde vi dessutom åka
och hälsa på vänner och familj i Stockholm. Vi har lärt känna massa människor här nu också som vi kanske ald-

rig hade lärt känna om vi inte bott här.
Det har verkligen varit helt fantastiskt.
Vad är det bästa med att bo i Storugns?
Bianca, Bob och Bruce (svarar i
kanon/fylleri varandras ord): – Att man
kan SUP:a* nedanför oss, att ha en
studsmatta på tomten och havet.
Malin: – Lugnet, vyerna, havet och
naturen. Det är en sådan frihet jämfört med att bo i Stockholms innerstad.
Sen att man känner sig så välkommen
överallt här. Alla människor är så vänliga och känns inte så stressade som i
Stockholm. Och framför allt blir kanske
inte jag så stressad som i Stockholm.
Stefan – Jag håller ju med Malin och
barnen om allt. Vi pratar ofta om hur
trevliga alla vi träffar här är och det har
ju varit extra tydligt när jag provat på
att sälja bröd. Turisterna snabbstannar med motorn på och stressar vidare
mot Blå Lagunen men de som bor här
har ofta något roligt eller intressant att
berätta. Vem som är kusin med vem,
hur området häromkring förändrats
genom tiderna, var de bästa badställena finns etcetera.
Något annat ni vill förmedla till våra
läsare?
– Vi vill gärna passa på att tacka alla
som varit här i sommar och för att vi
känner oss så välkomna i området.
BERRA SANDSTRÖM

*SUP, Stand up Paddle board

BOWLS

Nu är vi igång med Bowls
TRÄNING GER FÄRDIGHET

I sommar har den på Gotland helt
nya sporten Bowls fått fäste i Kappelshamn. Klubben har bedrivit kontinuerlig träning på KV:s magiskt fina
bana för Lawn Bowl. Ett 15-tal klubbmedlemmar har varit med en eller flera
gånger. Första timmen har vi kört olika
övningar och andra timmen har vi tävlat. De som varit med på träningarna
flest gånger visar tydliga framsteg.
Klubben har egna klot och alla som är
med kontinuerligt får en klubbtröja.

PROVA PÅ-KVÄLLAR

KIK har hjälpt till så att KV:s gäster
har fått prova på att spela Lawn Bowl.
Svante och Roine har sju kvällar varit
instruktörer och lärt ut spelets alla regler och finesser. Sista kvällen anordnades en lyckad turnering i 2-mannalag
med sommarens gladaste vinnare.

FÖRSTA FÖRETAGSEVENTET

I början på augusti anordnade KIK en
turnering i Lawn Bowl för ett härligt
hemvändargäng. Efter en långlunch på
verandan gjorde åtta sporttokiga grabbar upp om de åtråvärda pokalerna.
Vann gjorde hawaii-skjortorna.

SPONSORER

Ett stort tack till ICA Maxi Visby och
Kappelshamns Veranda som sponsrar
klubbens verksamhet för Bowls.

BOWLS ÅRET RUNT

Tanken är att vi ska fortsätta spela
Lawn Bowl under hösten om intresse
finns. Hör av dig till Roine (se bilden)
om du vill vara med – alla medlemmar
är välkomna. Banan på KV är tillgänglig för klubbens träningar så långt in
på hösten vi vill.
När vädret sätter stopp börjar vi
inomhusspelet i Folkets Hus. Klubben
har köpt en bana för spel inomhus
(Short Mat). Tider kommer att anslås
på byns anslagstavlor och förstås på
hemsidan och på Facebook.
ROINE ANDERSSON

Roine Andersson är kontakt
person för klubbens Bowls.
roine@kappelshamn.se,
070-727 83 93 eller Messenger

Allt om KIK:s Bowls hittar du på klubbens hemsida kappelshamnsik.se
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MEDLEMSINFORMATION

Gunnel och Petter avgick vid årsmötet
Ett förväntat lägre besöksantal blev det
vid årsmötet under den 7 augusti. Det
berodde på att många förberedde sig
för lammgrillningsfesten två timmar
senare. Ändå kom femton stycken som
fick tacka av två gamla trotjänare –
Gunnel Söderberg och Petter Höök.
Gunnel har suttit i styrelsen sedan
1999 och Petter har varit med sedan
2003. Båda avtackades med presentkort. Suppleanterna Thomas Lindberg
och Isa Jälkensjö ersätter de två som
ordinarie ledamöter och nya suppleanter blev Anders och Sofia Fahlström.
I övrigt inga förändringar förutom att
Petter går in som fjärde ledamot i valberedningen. Årsmötet avslutades
med det traditionella närvarolotteriet.
Laila Gustavsson vann ett presentkort
på ICA Maxi för 500 kr och Gunnel
Söderberg ett på 150 kr. Roine Andersson och Camilla Stuxberg vann var sitt
presentkort på hotellövernattning.
Kassören Maria meddelade att klubbens ekonomi är god, trots att intäkterna under corona-året blev rekordlåga 270 tkr, men även kostnaderna
var rekordlåga 228 tkr. I år räknar vi
med att omsättningen ökar till 350 tkr.
Antalet medlemmar som i fjol minskade något till 225, ser i år ut att öka
till cirka 270.
Vid den nyvalda styrelsens första konstituerande möte fördelades följande
ansvarsposter:
Ordförande: Berra Sandström
Vice ordförande Anders Littorin
Kassör: Maria Littorin
Sekreterare: Isa Jälkensjö
Ledamot: Thomas Lindberg
Ledamot: Bertil Pettersson
Ledamot: Magnus Sjögren
Suppleant: Camilla Stuxberg
Suppleant Sofia Paulin Fahlström
Suppleant: Anders Fahlström
BERRA SANDSTRÖM
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Vinnarna; Laila, Gunnel, Roine och Camilla.

Petter avtackades.

Medlemsavgift 2021
Årsavgiften är 200 kr per vuxen, 100 kr per ungdom
(max 18 år) eller 400 kr per hushåll.
Betalas in till bankgiro 5441-0337 eller via
swish 123 154 2612 (ange namn och personnummer, även postadress om du vill ha KIKaren hemskickad).

FOTBOLL

Två av öns ledande regionpolitiker
har spelat fotboll i KIK
Två av centerns mest framträdande
lokalpolitiker har spelat fotboll för
klubben, nämligen Fredrik Gardelius
och Karl-Johan Boberg. Fredrik är regi
onråd och Kalle ordförande i tekniska
nämnden.
Fredrik medverkade 50 seriematcher
och 52 cupmatcher i klubbens P 75-lag
1984–86 och Kalle spelade 57 seriematcher för veteranerna 2003–11 och var
dessutom med i många cupmatcher.
KIKaren ställt några frågor till den
centerpartistiska duon.
Minns du hur det kom sig att du började
spela i KIK?
Fredrik: – Jag hade min fotbollskarriär under lågstadiet, så anledningen
var att mina klasskompisar också valde
KIK. Sen var det ett bra ledargäng,
Bönne Engström och Berra Sandström
som tränade oss.
Kalle: – Jag bodde på Fårö och
umgicks med Conny Östergren och
Thage Söderdahl som övertalade
mig att hänga med och återuppta fotbollspelandet igen, vilket jag då sedan
några år tillbaka hade avslutat. Men
redan under min gymnasietid – i Simrishamn på Österlen – hörde jag talas
om Kappelshamns IK. Jag satt ofta
och pluggade i skolans bibliotek och
när jag berättade för bibliotekarien att
jag skulle göra lumpen på KA3 och var
lite osäker på var jag skulle träna fotboll på ön så sa hon att hennes bror var
engagerad i Kappelshamn och att hon
kunde kolla med honom. Det var Berras syster som jobbade som bibliotekarie. Under mina inledande år på Gotland så blev det dock att jag spelade i
Fårösund på 80- och 90-talet.
Är det något speciell händelse som lig
ger dig varmt om hjärtat från någon
match?
Fredrik: – Vi spelade ju 7-manna och
som jag kommer ihåg det var vi relativt
duktiga och lyckades kamma hem en
och annan match. Jag stod som mål-
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vakt i flera matcher och det var väldigt
lite att göra vissa matcher.
Kalle: – Det finns flera händelser faktiskt. En är när jag under en inomhusturnering i Fårösund gjorde åtta mål
och blev med det den som gjorde flest
mål i Kappelshamn under turneringen.
En annan speciell händelse som jag
kommer ihåg lite mera, där jag dock
inte själv spelade, är då Berra fick vara
med i AIK:s veteranlag när han fyllt
60 år. Då var vi några ”gubbar” med
i Solna och supportade och det ligger
mig lite varmt om hjärtat att han fick
den uppskattningen för allt han gjort
och gör för KIK.
Om du ser tillbaka på tiden som KIKspelare, vad har du med dig i bagaget?
Fredrik: – Förutom alla gröngula
accessoarer så tar man ju med sig det
som lagidrott är så bra på – att hjälpas
åt för att jobba framåt och att ingen kan
inte göra allt. Men alla kan göra något
och tillsammans kommer vi fram. Kontakten med de som var med i laget,
dem har man vänskapsband med än i
dag.
Kalle: – Framförallt kamratskapet och
den stämning som vi hade före, under
och efter en match. Munhuggas och
pika varandra med glimten i ögat vilket påminde mig om min fotbollstid i
Skåne – Skillinge IF, numera Österlens
FF. Ett kamratskap med ärlighet och
”rättframskap” där man ställer upp för

varandra och hjälps åt, är något som
jag alltid tagit med mig även in i politiken.
Politiker vill ju ofta framföra något bud
skap. Har du något du vill förmedla till
våra läsare utanför det partipolitiska?
Fredrik: – Fortsätt att vara engagerade – för det är engagemang som förenar oss. Det är många som förväntar sig att ”samhället” ska ta hand om
engagemanget, men det som många
tappat idag är att du är en del av samhället. Samhället behöver din insats
och ditt engagemang. Jag är så otroligt
imponerad av idrottsföreningar som
utgör en så stor del av engagemanget
i bygden/socknen, som inspirerar unga
och äldre till ett liv där idrotten finns
med som en naturlig del. Idrott är så
mycket mer än just idrottandet – det är
gemenskap, det är bastu, det är korvförsäljning och det är grunden till ett
bra samhälle.
Kalle: – Det jag vill förmedla är att
om vi alla hjälps åt så klarar man av
så mycket mera. Det gäller både inom
politiken likväl som inom idrotten. Att
engagera sig – oaktat om det är för att
värna om demokratin och samhällsutvecklingen eller om det är för att värna
om folkhälsan genom idrotten och fotbollen – så är det så oerhört viktigt att
vi alla ställer upp och hjälps åt. ”Ett lite
strå bygger också på stacken”.
BERRA SANDSTRÖM
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SNÄCKERSVALLEN

Årets Bollkul – en välbesökt succé!

Efter förra årets svaga uppslutning på
klubbens traditionella Bollkul-aktiviteter undrade undertecknad om denna
25-åriga tradition var på väg att dö ut.
Men det visade att det var feltänkt. En
bidragande orsak kan ha varit att det
var bra uppslutning under de inledande samlingarna i juni och så spreds
sig väl ryktet och det kom bara fler och
fler. Som minst var det tolv samlade en
regnig onsdag och som flest över 30 en
julisöndag.
Nu har jag tänkt om och denna aktivitet ligger nog helt rätt i tiden. Det vittnar många kommentar om från ovanligt många åskådare – främst anhöriga
till de kämpande tjejerna och killarna
i olika åldrar, som hade väldigt olika
utrustning, alltifrån barfota och jumpadojor till fotbollsskor.
BERRA SANDSTRÖM

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
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SNÄCKERSVALLEN

KIK festar med grillat lamm
Efter en lång period med extrem värme
var tiden inne för den traditionsenliga festen med grillat lamm. Lammen var redo, grillmästarna hetare än
vanligt och ivriga att få förvandla tre
kalla lamm till mat över träkolseld.
Allt pekade mot en fin kväll på idrottsplatsen, men då slog plötsligt vädret
om och det som skulle bli en härlig
sommarkväll såg ut att förvandlades
till en afton med hård vind och rikligt
regn. Att grilla lamm i den väderleken
var på gränsen till det omöjliga- Men
grillmästarna byggde en anläggning
av presenningar, rep och stänger och
snart brann det fint på grillarna. Efter
regnet kom det sol, något som Jonas
firade med ett häftigt solo på luftgitarr.
När festfolket – små som stora – i en
strid ström kom till kassan och där Siv
och Thomas tog betalt och prickade
av på gästlistan – ja, då var vädret på
bästa festhumör. Nästa station på väg
till festlokalen var Petters utskänkning
av välkomstdrink i två olika styrkegrader. Efter den trivsamma starten på festen kände man sig varmt välkommen
till årets party.
Festlokalen hade stått pall för dagens
hårda väder med tuffa vindbyar. Bra
jobbat av byggarna! Ännu ett bevis på
att KIK klarar det mesta, både i medoch motvind. Bröderna Pettersson med
kamrater hade grillat lammen, som vid
provsmakning före servering fick betyget ”Berömlig (= A), med guldstjärna”.
Och nog åts det lamm så det stod härliga till. För dem som tyckte att hamburgare var godare än lamm fanns det
sådana på menyn. De slukades med
uppenbart god aptit!
Vi som avnjöt festen hade en mycket
trevlig kväll med en unikt välordnad
fest och i gott sällskap. Med ett från
hjärtats djup kommet tack, vill vi festprissar tacka er alla som gjorde festen
möjlig.
CHRISTER SPÅNGBERG

Köp KIK:s luvtröja!
Medlemspris: 400 kr

Beställ din tröja genom att mejla namn, storlek
och antal till kik@kappelshamn.se.
Betalningen sker via swish till Kappelshamns IK
Swish 123 154 2612.
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KAPPELSHAMNS FOLKETS HUS
Sommaren går mot sensommar, vägrar skriva hösten, ännu. Vi har haft det
uthyrt den mesta tiden i sommar. Inga
aktiviteter finns att berätta om – ja, det
skulle då i så fall vara årets traktorparad. Den blev lite avslagen med ett fåtal
trogna entusiaster, sex stycken vill jag
minnas. Vi åkte den vanliga slingan
och möttes av glada vinkningar, mest
från badplatsen. Hoppas verkligen vi
kan få köra traktorträffen som vanligt
nästa år. Vi har troligtvis även haft vårt
årsmöte avklarat när du läser det här,
så jag kan inte berätta något om det.
Vid sammanställningen av året inför
årsmötet så ser vi dock att medlemsantalet sjunker. Vad kan det bero på?
Gissningsvis så tror jag att många
glömmer det helt enkelt. Vi är verkligen beroende av alla pengar vi kan få
till lokalens underhåll, drift och kvarlevande. Ännu svårare har det ju blivit
på grund av att vi inte kunnat ha haft
några fester eller andra tillställningar
under corona-pandemin. Ett medlemskap ger dig även möjlighet att framöver kunna få delta på vissa fester och
pubkvällar vilket är ett krav från Regionen för att få alkoholtillstånd.

Vi har idéer och planer på tillställningar under kommande halvår, men
vi måste avvakta och se hur smittläget
utvecklas.
UFFE LINDAHL

PRESSTOP… Precis innan KIKaren
skickades för tryck höll Folkets Hus
sitt årsmöte 21 augusti. Omval på alla

KAPPELSHAMNS FISKEHAMNSFÖRENING
Fiskehamnsföreningen
genomförde
sitt senarelagda årsmöte den 4 juli, på
grund av pandemin. Mötet hölls utomhus i fint väder med god uppslutning.
Ordförande Roland Pettersson öppnade mötet med en tyst minut för två
medlemmar som nyligen avlidit.
Årsberättelsen blev kort eftersom
den mesta verksamheten under 2020
legat på en låg nivå. Arbetsdagen på
vår och höst genomfördes som vanligt
men utöver detta ingen planerad verksamhet på grund av pandemin.
För 2021 har fokus varit att höja
säkerheten i hamnen med nya räddningsstegar och livbojar samt inventering av kaj och bodar. Det gjordes på
vårens arbetsdag samt en extra dag
för några av medlemmarna. Under året
kommer en av bodarna som är i dåligt
skick att tömmas för att senare renoveras.
I övrigt rullar det på med några gästbåtar ibland och ”gubbarna” träffas för
kaffe och lite snack.
ANDERS LITTORIN
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poster och på bilden ser du styrelsen
förutom ledamoten Ulla Carlén och
suppleanten Kjell Carlén.
Från vänster står Karin Johansson
(vice ordförande), Isa Jälkensjö (suppleant), Siv Larsson (kassör), Mary
Andersson (sekreterare), Annica Höök
och Lennart Carlén. Knästående framför dessa ordföranden Uffe Lindahl.

ELDSJÄL

Petter – en eldsjäl –
som avgår efter 19 år
Petter Höök är en genuin kappelshamnsbo som testat att bo både i
Tyresö under uppväxten och i Visby
som vuxen, men Kappelshamn har
alltid funnits i hans hjärta. Han pappa
John-Erik, mer känd som Eka, var född
på byn och hans släkt har funnits här i
flera hundra år. Petter tillbringade alla
sina somrar på byn och medverkade
tidigt redan som tioåring i klubbens
varpamästerskap. 1979 tog vann han
en silvermedalj i ungdomsklassen som
14-åring. Sedan dröjde det 31 år innan
det var dags för nästa varpamedalj, då
fick hans brons. 2002 blev Petter invald
i klubbstyrelsen och avancerade till
vice ordförande tre år senare. Nu har
han aviserat sin avgång när årsmötet
2021 kan hållas, men fortsätter som en
ideell kraft i klubben har han meddelat.
Berätta lite om din uppväxt, skolgång,
första jobb med mera?
– Jag bodde i Tyresö under min uppväxt, de första fyra åren i ett kedjehusområde i Lindalen sedan blev det i en
villa i Hanviken. Tyresö växte enormt
under 60- och 70-talet. När vi gick i
ettan var vi så många elever att min
klass fick ha matsalen som klassrum,
när det var dags för lunch rullade alla
ut en vaxduk på sin bänk så kom mattanten Majlis med matvagnen och serverade lunchen.
Mitt första riktiga jobb fick jag hösten 1979 på en fritidsgård, jag hade
ansvar för gympasalen som vi spelade
innebandy, basket med mera i. Tydligen skötte jag mig bra för jag fick rätt
snart även jobba på själva gården när
det saknades personal. Från hösten
1980 gick jag på kvällsschema ända
fram till 1987 då jag stack till Österrike
som Skibump. Då träffade jag min fru
Annika när jag var i Zell am See för att
ordna med jobb och boende till vintersäsongen. Under de här åren jobbade
jag även som möbelsnickare och lärare
och under kvällarna på Folkoperan och
Stockholmsmusik som attributör och
scenarbetare.

Kommer du ihåg dina första sommar
minnen från Kappelshamn?
– Vi åkte alltid ner när skolorna slutade och stannade fram till slutet på
augusti. Det känns som om vi bodde
på stranden fram tills jag kunde cykla
själv. Minns att jag fick en Bambino
68 och då började vi bygga muren på
Snäckersvägen och då blev nog utedasset också klart. Innan dess hade
vi en fristående skittunna på toaletten,
minns att den var bebisblå med sittring och lock.
Jag kommer också ihåg att vi någon
gång åkte från Södertälje med färjan
direkt till Kappelshamn och att 149:an
var en grusväg som var mycket krokigare än nu.

der genom olika idrottsengagemang
och samkvämskvällar.

Vad fick dig att ta ett beslut om att
flytta från storstaden till Gotland?
– Vi nyttjade inte längre Stockholm
då vi var småbarnsföräldrar och tre
husaffärer gick åt pipan framför våra
näsor. Sedan var det egentligen en
massa småsaker som utmynnade i att
vi i bilen på väg till Stockholm efter en
jul i Malmö sa ”vi kanske ska testa på
Gotland”.

Vad tycker du att KIK borde bli bättre
på?
– Att få fler medlemmar att aktivera
sig i vardagens små händelser – det är
fritt fram att komma med och driva nya
idrottsidéer.

Vilken är dina roligaste minnen med
klubbarbetet?
– Inget speciellt tillfälle utan att man
träffar så mycket folk med olika åldrar,
idéer och bakgrunder och att vi lyckas
få en sådan liten by att umgås över
flera olika åldersgränser och bakgrun-

Vad jobbar du med idag?
– Jag jobbar till vardags på Wisbygymnasiet och där ansvarar jag för vår
Studio. Eleverna från alla utbildningsprogram kan få hjälp där i alla kurser
som de av någon anledning ligger efter
i eller har svårt för att komma vidare i.
Hur lever du i dessa coronatider?
– Jag jobbar dagligen på gymnasiet med stöd till elever som just nu
av någon anledning behöver det. Får
jobba på distans, men eleverna tycker
det är bättre att vi ses på riktigt än över
nätet.

Något annat du vill berätta?
– Lawn Bowl på KV, Kappelshamns
Veranda, kommer förhoppningsvis bli
en riktig hit, tänk att vi kan hitta saker
som vi kan samarbeta med, ihop med
byns näringsliv. Tänk om vi kan få
igång Snäckersvallen som en suverän
anläggning för olika idrottslag från
fastlandet att ha sina träningsläger
med boende i våra stugbyar.
BERRA SANDSTRÖM
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KAPPELSHAMN FÖRR I TIDEN

Skolan och fisket

I denna tredje artikel berättas om skolan, som fanns på byn åren 1883–1963
samt om fisket.
År 1842 beslöt riksdagen att folkskolor skulle inrättas i varje socken i Sverige. Socknarna hade fem år på sig att
uppföra skolbyggnader och att utbilda
lärare. Den 2 februari inleddes undervisning i Hangvar Folkskola.
På grund av den kraftiga folkökningen i socknen och den långa skolvägen för barn boende i Kappelshamn
beslöt skolrådet att en skola skulle
uppföras även där. 1883 var skolan
färdigbyggd. 1930 tillkom Elinghem
skola. Hangvar jämte Lärbro var de
enda socknarna på Gotland där undervisning skedde i tre skolor.
När undervisningen i byn inleddes vårterminen 1883 var 47 elever
inskrivna på skolan, fördelade på fyra
klasser. Skolans upptagningsområde
var förutom Flenvike och Snäckers
även Kullshage och Skälstäde.
1921 bedrevs fortfarande undervisning i fyra klasser, då med sammanlagt 34 elever. Småskollärarinnan Ebba
Nordvall undervisade klass 1–2 med 19
elever och folkskollärare John Nilsson klass 3-4 med 15 elever. John hade
sin bostad förlagd till skolans övervåning – var Ebba var bosatt är okänt.
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Från och med 1923 utökades undervisningen att omfatta även årskurs 5–6.
I samband med att undervisningen utökades anställdes Helge Dahlkvist som
lärare – en tjänst han innehade till 1959.
1924 tog Charlotta Olofsson över småskollärartjänsten. Hon slutade 1957.
En lärarbostad uppfördes 1928. Den
var avsedd för folkskolläraren på bottenplanet och småskollärarinnan på
övervåningen. Men eftersom Helge och
Charlotta ingick äktenskap kom dom
att disponera hela byggnaden.
1921–1963 varierade elevantalet mellan 56 och 25.
När Hangvar socken uppgick i Lärbro storkommun 1952 var elevantalet i
socknens tre skolor totalt 118.
Undervisningen i Kappelshamn och
Elinghem lades ner vårterminen 1963.
Hangvar upphörde som kommunal
skola 1994, men drevs ytterligare några
år som friskola.

MÅNGA HISTORIER
OM FISKAREN OLA

Den första fiskaren i Kappelshamn
var laxfiskaren Ola Svensson. Han var
född i Mjällby 1859 och kom hitseglande 1898. Om denne Ola har berättats många historier – bland annat att
han mördat och stulit i Blekinge, vilket
skulle vara orsaken till att han emigre-

rade till Gotland. Helt klart är att han
var en mycket råbarkad man, men han
lär ha varit en skicklig fiskare.
År 1919 bildades Gotland Fiskare
Centralförening med åtta anslutna
lokalföreningar runt om på ön – bland
andra Kappelshamn och Hall fiskeriförening med säte i Kappelshamn. Trots
högtflygande planer blev föreningen
inte långlivad – efter ett par år lades
verksamheten ner. Det skulle dröja
mer än tio år innan någon ny förening
bildades. 1932 bildades Kappelshamn
Fiskarförening och två år senare Kappelshamns Fiskförsäljningslag.
Det egentliga fiskeläget var Gailroten som var beläget i anslutning till det
som idag är badstranden, men som då
var släktäkt. Enligt mantalslängden för
1921 hade tretton personer fiske som
yrke. De som bedrev fiske på 20-talet
använde sig av tvåmänningar, men
efterhand införskaffades kuttrar som
kom att förtöjas vid Lanthamnens barlastbrygga. Under 30-talet kom Kappelshamn att bli öns största fiskeläge.
Orsaken till byns storhet var den rikliga tillgången på strömming vintertid.
Många av de som bedrev strömmingsfiske var stenarbetare, eftersom arbetet
i stenbrotten låg nere under vintern.
ÅKE BROBERG

SNÄCKERSVALLEN

Fortsatt hög besöksfrekvens
och utökad damtid i bastun!
Trots den varma sommaren har många
fortsatt att besöka vår eminenta byabastu. Jämfört med förra året har vi
haft mer än femton procent fler bastugäster. Visserligen var det en coronadipp 2020, men nu är vi i nivå med
tidigare år igen. Fortfarande är det mixtiden och extrabokningar som står för
ökningen. Mixen har över 50 procent
fler bastande och extrabokningarna
har mångdubblats.
För att försöka få igång fler tjejer så
har klubbstyrelsen beslutat att från
september även öppna upp byabastun på fredagar kl 17.00–20.00 enbart
för kvinnor. Till att börja med blir det
en testperiod på ett halvår. Den gamla
”ordinarie” damtiden på lördagar kl
17.30–19.30 står kvar som tidigare.
Extrabokare var mest nykomlingar
som nästan alltid blev väldigt nöjda:
Så här skrev familjen Koskela från Finland i bastuliggaren en augustidag:
”Tack för en trevlig bastuupplevelse
och tack för den trevliga servicen – värt
att komma tillbaka”.
Klara från Danmark premiärsökte
bastun en lördagkväll på försommaren
och det blev inte mindre än fyra dopp
i havet som hon – som du ser på bilden – tycks njuta av.
BERRA SANDSTRÖM

Klara från Danmark

Bastulyrik
Bollkul och bastu 4 juli
Bada – vågorna skvalpar, fiskarna dansar och människorna skrattar.
Fotboll – barnen springer, bollen flyger och spelet rasar.
Värmen sluter sig, vattnet fräser och människorna slappnar äntligen av.
Ingen hade en bättre kväll än vi.
Solen gör en varm,
Men bastun har ändå sin charm.

Att göra på Snäckersvallen
Bada bastu

Bastun är öppen fredagar 17.00–20.00 för damer, lördagar
15.30–17.30 för herrar, 17.30–19.30 för damer och 19.30–21.30
blandat. Avgiften är 30 kr för vuxna och 15 kr för 7–14 år.
Årskort 600 kr för vuxna och 300 för 7–14 år.
Det går bra att boka andra tider. Upp till 5 bastubadare
kostar det 150 kr för medlemmar och 300 kr för ickemedlemmar. Därefter tillkommer 30 kr per person.
Ring 070-523 39 19 för att boka.

Utegym

Modernt utegym med 10 stationer. Instruktioner till 12
olika övningarna finns på en stor skylt vid gymmet. De
finns också att studera och skriva ut på klubbens hemsida
kappelshamnsik.se.

Boule, fotboll, varpa m m

Medlemmar kan gratis låna bouleklot, fotbollar,
brännbollstillbehör, kubbspel och varpor att använda
vid anläggningen på lämplig plats! Alla låneprylar ligger
i det alltid öppna utrymmet till hjärtstartaren och
handikapptoan. I det vita skåpet till höger om toadörren.
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RILLES FRÅGESPORT

Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

3

2

1

Artist

Född 14 september
1997

2015 kom första
singeln, ”Fall in love”

Har vunnit lilla och
stora melodifestivalen

Vann Let’s Dance 2014

Kommer från Sveriges
mest kända artistfamilj.

Huvudstad

Omges av floderna
Jajrud och Karaj

Här finns Azadi- och
Miladtornen

Har två internationella
flygplatser

Här finns Mellanösterns
längsta gata, Vali Asravenyn

Persiska är huvudspråk
för dess nio miljoner
invånare

Aktuell person

Född 27 augusti 1992 i
Stockholm

Har spelat ishockey
med Mika Zibanejad

Var världsetta år 2014

Har VM-guld och
OS-guld

Väger 145 kilo

Film

Kom ut 2019 i regi av
Fernando Meirelles

Bygger på pjäs av
Anthony McCarten

Har fått två Oscarsnomineringar

Anthony Hopkins har
en viktig roll

Utspelas i kyrklig miljö

Idrott

Två lag med sex
utespelare möts

Målvakt och boll ingår
också

Flest mål efter fyra
perioder vinner

Den första lagsporten i
OS, år 1900

Bäst i världen är Ungern

"Historisk" händelse

Har vunnit stora turistpriset

Inträffade första
gången 1984

Består av cirka 600
evenemang

Första fyra åren i regi
av svenska kyrkans
studieförbund

Utspelar sig på Gotland

1, X eller 2?
4 juni 2021 fyllde Göteborg år. Hur
många?
1 400 år
X 600 år
2 800 år

I juli 20221 får EU nytt ordförandeland.
Vilket?
1 Slovenien
X Slovakien
2 Bulgarien

10 augusti 2021 får New York en ny
guvernör. Vem?
1 Nancy Belware
X Kathy Hochul
2 Mary Decanse

I5 juni 2021 uppnår Caroline Seger
flest landskamper
1 193 st
X 215 st
2 314 st

7 juli 2021 mördas en president. I vilket
land?
1 Haiti
X Filippinerna
2 Tahiti

11 augusti 2021 avlider Göran Zachrisson. Vad kommenterade han mer än
golf?
1 Simhopp
X Skytte
2 Segling

Vilken är den röda tråden?

Pablo Picasso

Ernö Rubik

Louis Albert Necker

Fidel Castro

Hur mycket hjälp behöver du? – Benjamin Ingrosso, Teheran, Daniel Ståhl, Two Popes, Vattenpolo, Medeltidsveckan
1 X eller 2? – 1X1 1X2
Röda tråden – alla har med kub att göra – Pablo Picasso – kubismen, Ernö Rubik – Rubiks kub, Louis Albert Necker – Neckers kub, Fidel Castro – president på Kuba
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SMÅTT OCH GOTT
Promenadorienteringen

Årets promenadorientering blev senarelagd och fick skötas av Bosse Rocks
dotter Joanna den 25 juli. Denna dag
var det många aktiviteter på byn – så
att ett 15-tal deltog är en bra siffra. Ett
pris – en kompass – lottades ut och vinnaren blev Märta Jälkensjö. Alla deltagare fick behålla ett ex av en ny karta
över större delen av Kappelshamn.

IceBlizz

Vid några tillfällen har Louise Lundström från Westös på Hall sålt sin
vegetariska, goda, laktos- och glutenfria glass till nöjda kunder på parkeringen vid Snäckersvallen. Ett kul initiativ.

KM i Lawn Bowl 26 september

Klubbmästerskap i Lawn Bowl 26 september kl 10 på KV. Singel och dubbel,
alla möter alla. Lagen bestäms efter
placering i singel. OBS! Föranmälan
till Roine, roine@kappelshamn.se eller
070-727 83 93 senast 25/9.

Ramona

I juni uppmärksammades både i
lokalpress och riksmedia att fartyget
Ramona gått på grund utanför Fårös
kust. Efter att det skadade fartyget
tagits loss så måste det snabbt komma
till en hamn för översyn och göra båten
flyttbar till varv för reparation. Då passade naturligtvis vår fina hamn i Kappelshamn bra.

Tre målare

Det är inte bara på arbetsdagar som
det jobbas ideellt på anläggningen.
Under sommaren har åtta medlemmar
turats om med gräsklippning och ännu
fler delar veckovis på bastuvärdskapet.

Och så har byggdoktorn Lasse lagat
såväl fotbollsmål som badbrygga. På
bilden ser du Magnus Sjögren, Thomas Lindberg och Anders Littorin som
en vacker junidag passade på att bland
annat måla fodren på klubbstugan.

Pingis-KM 4 september

När du läser detta har klubbmästerskapet i bordtennis redan ägt rum, så
i KIKarens decembernummer kan du
läsa hur det gick, om du inte redan
varit inne på klubbens hemsida eller
Facebook.

Värdefull landningsbana!

En mörk sen augustikväll fick räddningshelikoptern landa på klubbens
fotbollsplan. Det blev förstås lite dramatiskt när dånet från helikoptern hördes
vida omkring, men vilken tur att KIK
har en stor gräsmatta som kan användas i nödsituationer. Det var för övrigt
andra gången som Snäckersvallen fick
användas av räddningshelikoptern.
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TRIATHLON

”Sju vi sa men åtta de va”, KÅT 2021!
Kappelshamns Återkommande Triathlon, ett samarbete mellan KIK och
Friskis och svettis Visby, gick i år av
stapeln fredagen den 23/7. En vecka
tidigare än föregående år för att inte
krocka med KM i Boule. Vid samling
och genomgång sa vi att det nog var
sjunde gången. Berra som har bättre
koll sa lite försiktigt att det nog faktiskt
var åttonde året som det genomfördes
och visst hade han rätt… En frivillig
insamling till Cancerfonden genomfördes även i år till minne av Rune. 1.600
kr- sattes in på Bankgiro 901-9514.
Tack för alla bidrag!
I år har nog badtemperaturen i viken
varit den bästa i mannaminne med
stadiga temperaturer runt 20-gradersstrecket, så också denna dag. Relativt
starka nordostliga vindar på dagen D
gjorde dock att en justering av simsträckan fick göras. Detta resulterade i
att 24 stycken glada deltagare gick i vid
badbryggan nedanför KIK, simmade
till den innersta dykdalben i hamnen,
klappade på den och simmade tillbaka.
En sträcka om ca 850 meter. Även i år
hjälpte NIAB oss med flotte med badstege, hjälpande händer och morgonrockar om någon skulle behövt assistans på vägen. I år hade vi också två
SUP:ar som paddlade nära simmarna
för att kunna assistera om så skulle
behövas. Tack för hjälpen!
Efter simning kommer cykling som
det gamla ordstävet säger... Samma
runda som de senaste åren med cirka
1,5 mils tur förbi Kullshage och via
Hangvarvägen tillbaka till Kappelshamn. Inte mindre än två kedjedefa-
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däser detta år! Den ena gick att fixa
längs vägen men den andra ledde till
att undertecknad (K) fick göra sparkcykel av den gamla Mustangen och på
det sättet ta sig hemåt. Turligt nog kom
paret Brewits och kunde erbjuda tolkning den sista delen. Stort tack för det!
Den avslutande löpningen/promenaden skedde även den via en nu ganska
bekant sträckning. Upp genom lilla
allén Ny väg, förbi Folkets Hus och
tillbaka via Gunggung. Även detta år
dryga 5 km.
Ett 30-tal cyklade och detta år
genomförde Lillan alla tre delarna. Hon

har deltagit alla år men då inte gjort
sista delen – bra jobbat! Som vanligt
avslutade de som ville med fika vid
Snäckersvallens klubbstuga där Kappelshamns Camping bjöd på svalkande alkoholfri Spritz – gott! En härlig
avslutning på en rolig dag med många
leenden och nöjda deltagare!
Stort tack till alla deltagare, ni som
hjälpte till runt omkring och alla ni som
fanns på plats för att heja på och stötta!
NETTAN OCH
KRISTOFFER STREHLENERT

SNÄCKERSVALLEN

KIK firar midsommar!
Som traditionen bjuder firade KIK årets
längsta dag och kortaste natt, det vill
säga sommarsolståndet. Tyvärr gömde
sig sommarsolen bakom grå moln,
men luften var trivsamt varm. Gunnel
och Berra ansvarade för arbetet med
att löva och pynta midsommarstången
tillsammans med flitiga medhjälpare.
Dags för första krisen - det fanns inte
tillräckligt med snöre för att binda upp
björkris och blomster på stången. En
snabb bilfärd till Majastäde och en
dito åter löste problemet! Efter flitigt
arbete kom björkris och blommor på
plats så att årets midsommarstång
kunde resas i rättan tid under publikens jubel. Publikens menade att årets
stång absolut var en värdig hyllning till
sommaren.
Till en början var publiken fåtalig men
när midsommarstången stod stadigt i
marken ute på campingens fina gräsmatta anlände det midsommarfirare i
en strid ström. Det som såg ut att bli
en tillställning för de närmast sörjande
artade sig till en härlig folkfest med
stora och små midsommarfirare sugna
på att dansa. Dags för andra krisen –
punktering på dragspelet. Efter reparation med tejp kom dansen igång med
gott avstånd mellan stora och små, allt
enligt Smittskyddsinstitutets påbud.
Efter en stunds dans använde killarna
dansarnas ring för kapplöpning och
så hade midsommarstången fått ytterligare en funktion. Att klara av att fira
midsommar efter akut brist på snören
och ett trasslande dragspel, visar att
det mesta ordnar sig när viljan finns.
CHRISTER SPÅNGBERG

Eva Heidenblad stod för sången och Bettan Björling för musiken.

Arbetsdag på Snäckersvallen
lördag 25 september kl 10

Alla är välkomna och det finns jobb för alla – inomhus
städning, rensning av anslagstavlor, fotbollsplanarbete till
inplockning av bänkar, gungor, buskröjning med mera.

Du är där så länge du kan. Den här gången är det Sofia
som fixar lunchen – grillad hamburgare. Arbetet brukar
vara klart vid två, halvtre tiden.
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VI FEM

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Mie Nilsson, Kappelshamn

Sen vi flyttade hit har det inte hänt så
mycket som jag kunnat vara med på.
Men jag tycker att det verkar som att
ni har roliga aktiviteter på sommaren.
Jag tycker om att gå och basta med
mamma ibland.

Malin Torndahl, Linköping och
Kappelshamn

Vi tillbringar all ledig tid på Gotland
under alla säsonger och tycker att KIK
är en fin klubb som på så många olika
sätt försöker stötta medlemmarna till
en aktiv fritid.
För oss innebär medlemskapet i
klubben att vi tränar i utegymmet och
bastar när vi är på Gotland och vi uppskattar att få tidningen KIKaren, så vi
får info om nya projekt och vad som är
på gång i klubben.

Vera Duker, Sollentuna
och Kappelshamn

Jag är här nästan hela sommarlovet.
Och det roligaste på hela veckan är
dagarna då man får dra till Bollkul. Det
är kul att få lära känna nya vänner och
kunna ha dem som vänner på sommaren, när man inte kan träffa kompisarna hemma. Det är också en rolig
utmaning att spela fotboll mot andra
som är i olika åldrar – och inte bara mot
mina lillebröder. Därför är jag och min
familj med i KIK.

Teddy Gardelin, Othem

Började 1992 spela fotboll i gubblaget i KIK och fick fotbollsglädjen
åter. Sammanhållningen och den gemytliga arenan gjorde att man
såg fram till varje hemmamatch.

Dan Olsson*, Örebro

Jag tillbringade en del av
min barndoms, och hela min
ungdoms somrar i Kappelshamn då vi hade ett sommarställe en bit därifrån. Vi
spelade fotboll i Langlands
trädgård, badade vid stranden och i hamnen där det
var märkestagning.
På midsommar – och
kanske någon gång till per
sommar – var det dans i
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Strandängen som vi började
besöka i de äldre tonåren.
Fotbollen
utvecklades
som en förstadie till KIK,
där vi spelade matcher mot
Fårö* och Lärbro-fångarna –
dessa fina minnen från min
barn- och ungdom gör det
självklart för mig att vara
medlem i KIK.
KIKaren gör att jag fortfarande kan hålla mig uppdaterad om vad som sker i

klubben och på byn, vilket
betyder mycket för mig.
*Danne var med Kappelshamn första riktiga elvamannamatch i fotboll sommaren
1972 på Sudersands IP mot
Fårö IF. Att vi förlorade med
13-6 var inte mittbacken Dannes fel, utan det berodde nog
mera på att våra motståndare då var ett etablerat div
6-lag på ön.

KLUBBMÄSTERSKAP

Varpamästerskap 2021
Den 17 juli – en stekhet dag – gick män
över KIK:s fotbollsplan bort mot Berras tävlingskansli. Alla med tung packning. Det var dags för klubbmästerskap i den gutniska leken Kaste Varpe.
För den mindre vetande fotografen – ej
född på ön – var tävlingsformen okänd.
En vänlig själ erbjöd mig sin varpa för
ett provkast. Det slutade med att den
damp i backen 5–6 meter bort. Tungt,
svårt och inga applåder kunde inkasseras. Hur man tävlar i Kaste Varpe
anade jag efter Berras genomgång av
dagens två tävlingsformer.
Centimeter: Här kastas varpan mot
stickan 18 meter bort. Varje varpa mäts
om avståndet till stickan är mindre än 1
meter. Kast som landat mer än 1 meter,
eller längre från stickan, ger 100 centimeter i protokollet. Vinner gör den tävlande som har minst antal centimeter
efter 36 kast.
Kula: Du kastar mot stickan 18 meter
bort. Den varpa som landar närmast
stickan får ett ”stick” – är lika med 1
poäng. Först till 12 stick vinner.
Så drog KIK:s varpamästerskap igång
för Jan Gustavsson – äldste man på
plan – och för William Pettersson,
tävlingens yngste deltagare och alla
övriga kämpar. Åldersskillnad mellan
Janne och William är 57 år. Varpa –
sporten för alla åldrar!
Det var varpor i luften timme ut och
timme in, det mättes centimeter och
det räknades stick – allt i god sämja.
Varje deltagare hade sitt eget sätt att
kasta varpan mot stickan. Från vänster till höger: Janne ”Eleganten” Gustafsson, Bertil ”Knäböje” Pettersson,
Magnus ”Fyrkanten” Boman, Oskar
”Högerkrok” Pettersson. Oavsett vilken stil deltagarna hade var precisionen i kasten imponerande med många
sönderbombade stickor. Mätningen av
avståndet till stickan och övervakades
noga av spelarna. En centmeter hit och
en centimeter dit kunde betyda allt i
slutet.

Efter en mycket lång, extremt het dag
med fysiskt krävande tävlingar kunde
vinnarna i respektive tävlingsgrenar
koras. Tommy Norrgård blev centimetermästare – han tog hem Flenvike

Trophy-pokalen för alltid. Joakim Stenström vann kulan och fick en inteckning i Storugnstrofén.
CHRISTER SPÅNGBERG

Allt om KM i Varpa hittar du på klubbens hemsida kappelshamnsik.se
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KLUBBMÄSTERSKAP

Boulemästerskapet 2021
Knappt hade dunsarna från KM-varpan
tonat bort innan det var dags för klubbmästerskapet i boule. Nytt för året var
att första delen av mästerskapet avgjordes på Snäckersvallen, medan finalomgången spelades hos Kappelshamns Veranda på lyxiga banor. Peter
Stade var både tävlingsledare och tävlande – två uppgifter som han skötte
mästerligt! Banorna var i toppskick,
deltagarna ivriga, kloten nyputsade
och blickarna skärpta. Efter en snabb
lottning flög kloten genom luften följda
av kastarnas glädjetjut efter ett bra kast
– alternativt av tunga suckar på grund
av en mindre lyckad insats.
Kännetecknade för mästerskapet var
deltagarnas fokus på uppgiften, något
som Ingabritt Adriansson och Berra är
bra exempel på. Berra avgick som segrare i den matchen trots att inledde med
0–6 i underläge. Men Ingabritt kom
igen och spelade slutligen till sig vinst
i B-final och Kullshage Trophy-match.
I glädjen över den bedriften visade hon
upp dagens snyggaste segertecken.
Kvinnor kan!
I ungdomsfinalen vann Allie Malm över
lillbrorsan Ellis. Efter att deltagarna till
finalen hade vaskats fram var det dags
för mästerskapet att flyta till KV, som
hade ordnat allt snyggt för en högklassig final. Dagen till ära hade man dessutom en suverän pianist som spelade
välkända jazzlåtar under hela finalen.
Med god musik och boule av hög klass
var årets finalspel en höjdare.
Efter att tävlingens sista klot hade kommit till ro stod det klart att Peter Stade
stod som segare i Kullshage Trophy
13–10 mot Ingabritt. Dessförinnan
hade han vunnit A-finalen över hustrun Helen. Båda matcherna innehöll
boule på mycket hög nivå. Den fjärde
killen på bilden är KM-debutanten Max
Drougge som förlorade B-finalen mot
Ingabritt.
CHRISTER SPÅNGBERG

Allt om KM i Boule hittar du på klubbens hemsida kappelshamnsik.se

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

