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BERRAS SIDA

Hej!
Under våren fick vi först normalvat-
tenstånd och sedan lågvatten efter 
en rekordlång period med högvatten – 
mellan 40 och 70 centimeter över det 
normala – under en tvåmånadersperiod 
med början i januari. Det kan tillfälligt-
vis varit ännu högre vattennivåer – som 
2010, då den nordliga vinterstormen 
såg till att badbryggan knäcktes och 
flöt iväg – men jag har aldrig upplevt en 
sådan lång period med oavbrutet högt 
vatten som detta år. Denna gång kla-
rade också badbryggan sig trots många 
hårda vindar. Den blev ju gediget upp-
byggd under våren 2011 av Rune Fran-
zén med flera, men havet har enorma 
krafter, så vi får se hur många vinter-
stormar till den klarar sig. Under april 
och maj har det som vanligt varit lågt 
vattenstånd.

Putin
Tyvärr så liknar den ryske diktatorn 
Putin mer och mer Hitler. Vi får sätta 
vårt hopp till att det finns tillräckligt 
starka goda krafter i Ryssland som 
kan avsätta honom eller så kanske han 
kolavippar – det är väl världens enda 
räddning. Jag har väl inte tidigare varit 
någon större Nato-anhängare – men 
efter Putins brutala aggressivitet har 
jag ändrat inställning.

Vilken tur att PUK lyckades stoppa 
försäljning av vår hamn för femton år 
sedan till någon privatperson eller ett 
företag som sedan hade kunnat sälja 
den vidare till ryssarna och Putin – 
hemska tanke! 

Uno
Uno von Cors-
want avled i slutet 
av februari. Hans 
företag Bild & 
Reklam var under 
åren 1980–2003 
en av klubbens 
största sponsorer och KIK var den enda 
idrottsförening han sponsrade. Varför 
det – undrar någon. Jo, han sa så här: 
– Jag får i stort sett varje vecka förfråg-
ningar om sponsring – det tar tid och 
kraft, om man inte gör som jag, svarar 
helt kort att ”den enda idrottsfören-
ing Bild & Reklam sponsrar är Kappels-
hamns IK”.

Att det blev KIK kan bero på att jag 
som marknadskille på Penninglotteriet 
hade mycket med Uno att göra. Uno var 
tillsammans med mig, min kollega Åke 
Gandborg och vår chef Gunnar Wallin 
den kvartett som låg bakom Triss. Åke 
fixade vinstplanen, jag såg till att de 
stora tidningsdrakarna i landet skrev 
mycket om denna nya skraplott inför 
premiären i september 1986 och bidrog 
väl till att Triss-färgerna blev svart 
och gult. Gunnar var förstås den som 
bestämde, men Åke och jag lyckades 
övertala honom att låta den lilla got-
landsbyrån Bild & Reklams förslag för 
reklamkampanj blev den som valdes.

Tänk om vi fyra hade fått dela på en 
promille av trisslottens omsättning. Då 
hade man varit ekonomiskt oberoende 
som 30-åring. Självklart blev det inte 
så – anställda i ett statligt bolag kan 
givetvis inte få någon form av royalty.

Jämställt
Eftersom de flesta av klubbens sports-
liga aktiviteter utövas av killar/män så 
blir det lätt en stor manlig dominans av 
bilder och annat i klubbtidningen. Jag 
försöker åtminstone se till att propor-
tionerna ändå blir runt 40-60. I senaste 
marsutgåvan räknade jag på att det 
var 82 kvinnliga och 79 manliga ansik-
ten som exponerades – det är nog för-
sta gången det hänt att tjejerna var i 
majoritet. I detta nummer är det fler kil-
lar som syns – till stor del beroende på 
att intervjun med klubbens skyttekung 
Danne Stenström är illustrerad med 
lagbilder.

I klubbstyrelsen har vi också en hyf-
sad fördelning fem män och fyra kvin-
nor. Även bland våra medlemmar är det 
också en ganska jämn könsfördelning – 
cirka 60 procent män och 40 procent 
kvinnor.

Vi kan se framemot  
en härlig sommar
Kappelshamns Veranda blir även i år ett 
härligt ställe att njuta av mat och dryck, 
det gäller förstås också Gotlandspizzan. 
I vårt närområde kan du i år också njuta 
av en härlig miljö med havsutsikt från 
Kalle Båths Food Track på Storugns och 
Lärbro har två schyssta matställen – GP 
och Bar & Café. Mer om Kalles affärs-
idé – som kompletteras av hans part-
ner Lotta Lampa – kan du läsa mer om i 
detta nummer av klubbtidningen.

BERRA
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SNÄCKERSVALLEN

Bastu-badaren Sergey från Ukraina berättar
Sedan mitten av 10-talet har Sergey 
Lutchenko besökt vår bastu några 
gånger varje år tillsammans med ett 
stort gäng volontärer från olika länder 
som brinner för ekologiskt jordbruk. 
Han lämnade sitt hus i norra Ukraina 
i 2016 för att testa ett nytt liv i Sve-
rige och hamnade då som volontär på 
Suderbyn Ekoby i Västerhejde. KIKaren 
tar tillfälligt i akt och ställer några frå-
gor till honom.

När du lämnade ditt hemland, fanns det 
i din vildaste fantasi att det skulle inva
deras av den stora grannen i norr?

– ”Fantasi” är ett bra ord att använda 
här, jag kunde bara skämta om ett 
försök av Ryssland att invadera hela 
Ukraina. Norra Ukraina är enligt min 
erfarenhet icke en pro-rysk region. Även 
om majoriteten av människorna i regi-
onen – inklusive mig själv – talar ryska 
språket, kan jag säga att lokalbefolk-
ningen associerar sig som ukrainare.  
Jag tyckte att Ryssland var ett land 
som snarare var vår allierade, men sam-
tidigt en storebror som kunde göra narr 
av ett yngre syskon som Ukraina.

Min uppfattning om frågan föränd-
rades radikalt 2014, när Ryssland inva-
derade Krim och Donbas. Plötsligt blev 
”fantasin” en sannolikhet.  Trots att 
jag inte lämnade Ukraina på grund av 
rädsla för kriget, har ändå tanken på att 
konflikten kunde eskalera besökt mitt 
sinne ibland

Den 24 februari, när Putins soldater och 
tanks tog sig över gränsen, hur gick dina 
tankar då?

– Då upplevde jag att hela spektru-
met av känslor flödade genom min 
hjärna – ilska, rädsla, hopp, ångest, för-
tvivlan, orolighet var de som kom först. 
Det var svårt att fungera i det dag-
liga livet – svårt att fokusera på något 
annat än krig. Molniga dagar i mitt liv, 
med mycket regn i min själ. Jag minns 
de första dagarna – jag trodde att lan-
det skulle falla, att Kiev inte kommer 
att hålla, att Ukrainas militära krafter 
inte skulle lyckas att stoppa ”orks” – 
det är vad ukrainare bruka kalla dom 
ryska styrkorna – och att den demokra-

tiska politiska makten i Ukraina skulle 
komma att klappa ihop. Men kort där-
efter dominerade känslor av hopp inom 
mig. Det svåraste var tankarna om mina 
närmaste, min familj. Eftersom regio-
nen de bor i hade invaderats, var det en 
stor risk för deras liv. Lyckligtvis hände 
inte de värsta scenarierna. Nuförtiden 
mår jag mycket bättre, men mina tan-
kar är fortfarande varje dag riktade mot 
händelser i Ukraina.

Sedan drygt ett par månader bor några 
av dina släktingar vid Suderbyn, hur ser 
deras vardag ut på ön och hur länge kan 
dom bo där hos er?

– Min faster Maryna och min 13-åriga 
kusin Alex började känna sig hemma i 
Suderbyn mycket snabbt. De besökte 
Gotland 2019 och redan från den tiden 
har de varit förälskade i ön – dess natur 
och sociala miljö samt vår ekoby. Båda 
två går igenom integrationsprocess –: 
Alex har börjat studera skolan i Väster-
hejde och han har redan hittat några 
kompisar. Han säger att det är lättare 
att studera i en svensk skola – i Ukraina 
hade han mycket läxor på kvällen…

Hans mamma, Maryna lär sig svenska 
ihärdigt – tack Region Gotland för 
anordning av språkkurser. Hon anmäler 
sig också till sina nya arbetsuppgifter 
på ett lokalt företag som har erbjudit 
henne en anställning. Stort stöd kom-
mer från kollektivet jag bor i – mina vän-
ner från Suderbyn – tillsammans säker-
ställer vi att Maryna och Alex kommer 
att ha allt de behöver, men viktigaste är 
att de känna sig trygga och hemma här.

Sommaren har inte börjat ännu, men 
vi har redan pratat om vilken skola Alex 
ska ansöka till i höst. De har rätt att 
stanna i Sverige till mars 2023.

Bastulyrik
18 mars
4,5 grader bjöd Östersjön på
så det var härligt att till bryggan gå

Och så måste jag fråga dig, vad är det 
bästa med bastun i Kappelshamn?

– Att KIK-styrelsen skapar en välkom-
nande miljö för gästerna som leder till 
god vila, mys och lust att komma till-
baka igen.

BERRA SANDSTRÖM

29 april (majsol)
Årets första ”varma” bad
nåja, ändå inte iskallt på ben och vad
Skönt i solen på vägen ner
Se så härligt majsol ler



Lillemor i flaggtagen

Peter och Kim bär trädgårdsmöbler

Sofia krattar grus

Monica rensar diket
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Arbetsdag med flagghissning, gruskrattande 
och framplockning av trädningsmöbler

SNÄCKERSVALLEN

Vårstädningen på Snäckersvallen sam-
lade en skara pigga deltagare som raskt 
grep sig an välkända uppgifter med 
glatt humör med siktet inställt på att 
halva jobbet skulle vara gjort innan för-
midagens kaffestund. Med god kaffe-
smak i munnen fortsatte arbetet med 
friska tag och glada tillrop som stärkte 
lusten till ytterligare insatser för att 
göra sig förtjänta av en god lunch. 

Styrelsen hade dagarna före vårstäd-
ningen beslutat att Ukrainas flagga 
skulle få plats på flaggspelet tillsam-
mans med den svenska och KIK-flag-
gan. Lillemor fick äran att få flaggorna 
upp i topp i en tämligen frisk bris, som 
fick flaggorna flyta ut i en vacker for-
mering. En hjärterörande ceremoni i all 
sin enkelhet och en vänskaplig hälsning 
till ett svårt lidande Ukraina. 

Efter ytterligare pyssel av lokaler, 
med träd som hängde ut över infarten 
till Snäckersvallen, läckande vattenkra-
nar, städning av lokaler och så vidare 
var det dags för Gunnels fantastiska 
ärtsoppa – en god tradition. 

Ännu en gång har vi med våra gemen-
samma insatser skapat goda möjlighe-
ter för KIK att möta framtiden på Got-
lands vackraste arena.

CHRISTER SPÅNGBERG
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PUK INFORMERAR

Tallbecksolja istället för diesel?

Investeringar som gett fina resultat

KPAB undersöker möjligheten att 
ersätta olja med tallbecksolja i sin 
brännugn. Tallbecksolja är en restpro-
dukt från skogsindustrin. I samband 
med att ugnen renoverades förbered-
des den för användning med andra 
bränslen. Satsningen är en del av Indu-
striklivet och KPAB har använt 5–6 
miljoner för att hitta en fungerande 
metod att minska utsläppen av kol-
dioxid och andra ämnen. Bränslet ska 
testat i höst.

Nordkalk byggde redan 1988 upp sitt 
system med transportband som sedan 
dess ersatt åtta tipptruckar i den dag-
liga verksamheten, vilket har sparat in 
både bränslekostnader och minskat 
utsläpp. 

På 80-talet testade de också en elek-
trisk grävmaskin, men var lite för tidigt 
ute. En förutsättning för att kunna elek-

trifiera verksamheten mer är att elnätet 
har tillräcklig kapacitet.

Nordkalk renoverar i hamnen och 
byter ut fundamentet till skeppslasta-
ren i slutet på juli, vecka 29–30. De ska 
också lägga om transportbanden så att 
det blir två högar med cementsten som 
sedan ska fraktas till Cementa.

På Takstens utmark i Lärbro  finns en 
liten försvarsanläggning på Nordkalks 
mark som Lärbro hembygdsförening 
ska ta över efter att Fortifikationsverket 
gjort den i ordning. Sen kommer man 
att kunna besöka den.

ÅSA STENSTRÖM

Kalkproduktion Storugns AB har haft 
full fart sedan förra hösten. Vi stan-
nade produktionen förra året för en 
 omfattande renovering/livstidsför-
längning av ugnen – i slutet av augusti 
till slutet av november – och sedan 
dess har det varit full efterfrågan. Vår 
produkt har många användningsområ-
den och är anpassad för vattenrening, 
rökgasrening, bygg, cellulosaindustrin, 
och gruv- och stålindustrins specifika 
behov och önskemål.

Efter att ha investerat drygt 30 miljoner 
i anläggningen under 2021 är det gläd-
jande att se hur fint produktionen har 
fungerat det senaste halvåret. Ett stort 
tack till våra grannar på Storugns med 
Ola i spetsen, som trots utmaningarna 
i täkten lyckats hålla oss med en stabil 
och förutsägbar råvara.

Mycket av de processtekniska inves-
teringarna och förbättringarna vi arbe-
tat med de senaste åren har gett fina 

resultat. Vi har lyckats göra omfattande 
energibesparingar, sänka våra årliga 
emissioner samtidigt som vi kunnat 
leverera en attraktiv produktionskost-
nad till våra ägare.

Vi är ett samarbetsbolag mellan 
Nordkalk och Lhoist, vårt eget AB regist-
rerades 1987-04-07 och har sitt säte 
här på Gotland. Vi är 17 fast anställda 
och sysselsätter cirka ytterligare 5 års-
arbetstider i form av lokala entrepre-
nörer – elektriker, mekaniker, alltjänst, 
industristädning, lokalvård med mera.

Tack vare företagets skickliga med-
arbetare kan vi nu blicka tillbaka på två 
finansiellt riktigt starka år!

Då känns det som chef skönt att vi 
sedan ett antal år har ett bonussystem 
för alla anställda som ger en extra upp-
skattning.

Trevlig sommar 
MARC LINDAHL
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I FÖRETAGSKIKAREN

I sommar får vi ett nytt matställe på 
Storugns – PåÄngen Mat & Bar!
Storugnsboende Kalle Båth har sagt 
upp sig från sin tjänst på Systembola-
get på Slite och ska istället livnära sig 
på sin nya foodtruck eller matbil som 
det enligt Wikipedia också kan kall-
las. Alltså ett ställe där du kan beställa 
mat och antingen hämta hem eller äta 
på plats. Hans sambo Lotta Lampa 
kommer också att engagera sig i verk-
samheten och dessutom ha en konst-
utställning alldeles intill Kalles mat-
bil. Han hoppas kunna driva verksam-
heten året om genom försäljning mot 
främst företag under vinterhalvåret. 

KIKaren har träffat Kalle för att inter-
vjua honom om bygdens senaste egna-
företagarprojekt.

När och hur kom du på din affärsidé?
– Jag har alltid varit intresserad av 

entreprenörskap och båda mina för-
äldrar är egenföretagare Jag fick idén 
under min utbildning gastronomipro-
grammet på Umeå Universitet i kom-
bination med att jag och min sambo 
Lotta hade köpt ett ställe i Storugns, 
där vi började inse hur många möjlighe-
ter det fanns att driva en verksamhet. 
På systembolaget i Slite trivdes jag bra, 
men kände att det var dags att förverk-
liga drömmarna och idéerna om att 
starta något eget. Det dök upp ett till-
fälle att köpa en ny foodtruck med ett 
komplett kök och då kunde jag inte stå 
emot längre – så nu blev det av.

Vad tror du blir dom största utmaning
arna?

– Jag tror att den största utmaningen 
blir att bli för populär ungefär som blå 
lagunen (skratt).

Skämt åsido, de största utmaning-
arna kommer vara att verksamheten 
är väldigt väderberoende. Så gäller det 
förstås att nå ut till potentiella gäster 
och få dem att veta att vi finns. Vi tror 
dock väldigt starkt på mun-till-mun-
metoden och KIKarens genomslag.

Vad jag förstår så är dina planer att 
öppna redan i juni – berätta mer!

– Jag hade gärna öppnat tidigare 
men matvagnen levereras inte förrän 
i juni, så det kommer bli full fart direkt 
när den är på plats. Just nu är det fokus 
på alla förberedelser bland annat med 
att skapa en mysig miljö med havsut-
sikt över Kappelshamnsviken där food-
trucken ska stå.

Nu har du och din sambo Lotta bott på 
Gotland i fyra år – hur kom det sig att ni 
flyttade till Storugns och hur har ni ack
limatiserat er?

– Min mamma är uppväxt på en gård 
i Tingstäde, där mina morföräldrar bor 
kvar. Då jag har spenderat alla sina 
lov och semestrar på Gotland kände 
jag till slut att det var dags att skaffa 
något eget. 2017 hittade vi en liten gård 
i Storugns med stora renoveringsbe-
hov – ett härligt ställe som vi inte kunde 
låta bli att köpa. Sedan dess har vi velat 
spendera mer och mer tid här. Under 
pandemin blev jag permitterad från 

mitt jobb på en restaurang i Umeå och 
sökte då en tjänst på Systembolaget i 
Slite. Det resulterade i att vi bestämde 
oss för att ta vårt pick och pack för att 
flytta till Storugns permanent, något vi 
inte ångrar en sekund och trivs verkli-
gen superbra.

Vad har du för fritidsintressen?
– Mina största intressen är mat och 

dryck, men det har ju jag jobbat med 
sedan flera år så det inte bara ett fri-
tidsintresse.

När jag inte lagar mat och umgås 
med nära och kära eller brygger öl, upp-
skattar jag att snickra och renovera på 
huset. 

Vi älskar att resa och upptäcka nya 
ställen och kulturer – nyligen kom vi 
hem från en matresa i Barcelona.

Det blir ett par pass i veckan på lokala 
gymmet i Lärbro och jag försöker även 
utnyttja utegymmet i Kappelshamn när 
vädret tillåter.
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Lotta Lampa, Kalles sambo, är designer 
och konstnär, utbildad på Beckmans 
Designhögskola. Förutom att hon kom-
mer att engagera sig i verksamheten 
ska hon dessutom ha en liten designut-
ställning/designshop utomhus i närhe-
ten av Kalles matvagn. Hennes koncept 
är inspirerat av hur man displayer mat 
och bakverk i exponeringskyl och frys-
box, men istället för mat visas hand-
plockad design och konsthantverk från 
spännande designers.

Lotta arbetar även med att starta 
upp en tuftverkstad på gården, där hon 
ska handtufta konstverk för golvet eller 
väggen i ull. När hon inte tuftar så arbe-
tar hon med unika designobjekt i metall 
och glasfiber. Vill du veta mer om Lotta 
kan du se på SVT Play och programmet 
Designhistoria, avsnitt 2 Lampa. 

Handtuft betyder i grova drag att 
skjuta garn på duk med pistol som går 
på tryckluft.

BERRA SANDSTRÖM

Lottas Design

Lottas skiss visar hur vagn, wc och ett attefallshus kommer att stå på gotländskt fint grus.

Vad är det bästa med Gotland och 
Storugns?

– Närheten till naturen och havet. Vi 
uppskattar enkelheten men samtidigt 
drivet och kunskapen hos människorna 
och livet på landet.

Något annat du vill framföra till KIK
arens läsare?

– Jag hoppas verkligen på många 
stammisar från bygden. Vi vill ge män-
niskorna en upplevelse i mat, dryck och 
kultur. Vi värnar om befolkningen.

Infarten till PåÄngen kommer att vara 
från stora vägen. Det blir väl skyltat och 
du åker in till höger om du kommer från 
vägkorset vid 149:an, någon kilometer 
före Storugns industriområde.

BERRA SANDSTRÖM



100-KLUBBEN

Kappelshamnskillen Dan Stenström 
är visserligen född i Visby, men flyt-
tade redan som tioåring till byn, där 
hans pappa Stig några år senare blev 
KIK:s förste ordförande. Han debute-
rade redan 1974 som 14-åring i klub-
bens nystartade A-lag och var sedan 
en framgångsrik anfallsspelare och 
vann klubbens interna skytteliga 1976 
och 1977. Sedan ville Danne pröva sina 
vingar högre upp i det gotländska serie-
systemet. Han gick då till Väskinde AIS 
och spelade sedan några år i Hangvar 
och Lärbro, innan han som 39-åring 
återbördades till hemklubben. 

Tillbaka i KIK blev det mest spel i veter-
anlaget, även om Danne då och då 
hoppade in som vass anfallare i våra A- 
och B-lag. Totalt blev det 101 seriemat-
cher för A-laget, 48 B-lagsmatcher och 
175 veteranmatcher för Danne med res-
pektive 52, 34 och 161 mål – alltså totalt 
237 mål på 324 matcher. Innan Danne 
definitivt la skorna på hyllan 2010 hade 
han alltså ett imponerande målskytte-
facit. Denne speciella målgörare vann 
veteranlagets interna skytteliga hela 13 
gånger under lagets tjugoåriga medver-
kan i den gotländska veteranserien. 

Själv minns jag Danne som en snabb 
lurig forward, som oftast var spelbar. 
Han hade bra teknik och kunde följ-
samt ta emot en passning och med ett 
snabbt ryck avancera mot målet för att 
enkelt placera bollen bakom motstån-
darnas burväktare.

Danne bodde i Lärbro under åren 
1978-1983, innan han med frun  Agnetha 
byggde huset vid Pärongärdet där han 
ännu bor kvar. Tre barn har han blivit 
pappa till – den äldste sonen Joakim 
föddes i Lärbro medan de två dött-
rarna Johanna och Jennifer föddes när 
familjen bodde i Kappelshamn. Danne 
har dessutom varit framgångsrik som 
snabb, målfarlig lirare i klubbens rink-
bandy- och bandylag.

Berätta om din fotbollskarriär!
– Jo, jag spelade nästan tio år i 

Väskinde AIS i högsta gotlandsserien 
och det är väl den perioden jag var som 
bäst och fick spela i ett väldigt bra lag. 
Efter det blev det några år i Hangvar, 
tack vare att min VAIS-tränare Richard 
Hedin – som jag tyckte mycket om – 
gick till Hangvar. Därefter blev en flytt 
Lärbro i samband med att dom gick 
ihop med Slites Graip och bildade LG 
88 som spelade i stocksholmsfyran 
under två år. När sedan LG 88-samar-
betet upplöstes efter ett par år, så åter-
gick jag till Lärbro, innan jag återkom till 
min moderklubb KIK 1992.

När jag efter 15 år, den 11 maj 2007, 
gjort 150 mål på 150 veteranmatcher 
tänkte jag – efter den fina sviten – lägga 
skorna på hyllan. Men jag blev övertalad 
att fortsätta och då blev det ytterligare 
11 mål på 25 matcher innan min sista 
tävlingsmatch 2010.

Visst har jag haft flyt med målskyt-
tet. Det har väl att göra med jag haft 
bra speed och timing – och efter att 
man gjort några mål stärks självförtro-
endet. Framförallt har jag förstås varit 
beroende av bra medspelare genom 
åren som gett mig dom rätta passning-
arna – först i KIK med killar som Christer 
Gräsman, Agne Söderstrand och Berra 
och i Lärbro lirare som ”Goya” Petters-
son. Kul att jag dessutom blev uttagen 
till Gotlands landskapslag vid något 
tillfälle på 80-talet tillsammans med 
Chrille och Goya.

Är det något speciellt snyggt mål du 
minns?

– Dom flesta av alla mål jag gjort var 
väl inte så spektakulära Ofta ryckte jag 
förbi en motståndarback och rundade 
målvakten. Men vid ett tillfälle när jag 
lirade i Lärbro lyckades jag få till en 
språngnick i krysset. Eftersom jag inte 
precis var någon nickspecialist, minns 
jag detta mål som något särskilt. 

Något annat fotbollsminne som ligger 
dig varmt om hjärtat?

– Jo, det är när vi med Kappelshamn 
åkte ner till Malmö 2008 och blev Euro-
pamästare för veteraner. Turneringen 
spelades på konstgräs och sjumanna-
plan – något som vi inte var vana vid. 

Danne – en av klubbens 
främsta skyttekungar

Danne Stenström
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Men en kul grej och utflykt att göra, 
tyckte vi veterankillar. I första matchen 
mot ett duktigt skånskt gäng lyckade vi 
få oavgjort och vi tyckte att motstån-
darna såg så unga ut. Då fick vi reda på 
att arrangörerna slagit ihop två ålders-
klasser. Vi var anmälda till herrar 40 
plus – men dom lagen var för få, så alla 
fick spela i herrar 30 plus. Då stärktes 
vi ändå mentalt och lyckades i nästa 
match vinna med 2–1 över favoriter–
na från Tyskland som hette Die graue 
Wölfe. Efter ytterligare ett par oav-
gjorda matcher lyckades vi avancera till 
slutspel och vann överraskande semifi-
nalen med hela 4–1 över ett annat tyskt 
lag som hette Günters och där gjorde 
jag ledningsmålet. Sedan blev det en 
dramatisk final som stod 1–1 vid full tid 
och som vi vann efter straffavgörande 
mot Erikfälts FF från Malmö.

1976 vann KIK klass II Gotland (motsvarande 
div 6 idag) efter att överraskande ha vunnit 
seriefinalen hemma på Hellvi IP i sista 
matchen 10 oktober mot favoriterna P 18 
med 4-0. 

Bakre raden från vänster: Roger Carlén, Stig 
Larsson, Kjell Johansson, Danne Stenström, 
Christer Gräsman, och Sivert Carlsson. 

Främre raden från vänster: Berra Sandström, 
Hardy Hanqvist, Kjell Sedman, Agne 
Söderstrand och Åke Hellenberg.

1997 slog VSB med 4-3 i sista matchen och 
Danne gjorde tre mål. KIK vann veteranserien 
för andra året på raken, 10 poäng före tvåan 
Barlingbo. Danne gjorde totalt 16 mål. 

Bakre raden från vänster: Danne Stenström, 
Danne Gardelin, Conny Östergren, Ronny 
Hägbom, Thomas Jansson och Tommy 
Mattsson. 

Främre raden från vänster Stig-Åke 
”Pajen” Pettersson, Christer Gräsman, 
Berra Sandström, Anders Engström, Benny 
Svensson, Tomas Erlandsson och Teddy 
Gardelin. Målvakten är Gunnar Pettersson.

– Du har varit en arbetsgivare trogen 
under alla dina år, närmare Cementa. 
Berätta!

– Jo, efter fyra år på teknisk gymna-
sium fick jag en praktikplats på Cemen-
tas Slite-fabrik och där fick jag snabbt 
anställning som laborant, innan jag 
under 17 år var arbetsledare i produk-
tionen och efter det har jag jobbat som 
processingenjör.

För min del har Cementa alltid varit 
en schysst arbetsgivare som glädjande 
nog satsat på miljöutveckling under 
senare år och företaget satsar även på 
att bli världens första klimatneutrala 
cementtillverkare. Men visst är det vik-
tigt att vi är rädda om grundvattnet 
och jag tror att den komplicerade frå-
gan om kalkbrytning och grundvatten-
påverkan kan lösas konstruktivt med 
rätt åtgärder.

Du återkom efter några års boende i 
Lärbro till Kappelshamn, varför?

– Båda mina föräldrar, syrran Jane 
och hennes man Agne bodde ju där – 
så det var rätt naturligt att vi flyttade 
dit när vi fick möjlighet att bygga vårt 
hus där. 

Du börjar närma dig pensionsåldern – 
något du ser framemot, eller?

– Jo, det gör väl både jag och min hus-
tru Agge. Vi gillar att åka runt både på 
ön, på Fastlandet och i övriga Europa i 
vår husbil och det kommer vi då att få 
ännu mer tid för. Dessutom har vi en 
väldigt nära och tät kontakt med bar-
nen och deras familjer som vi hoppas 
kunna umgås med ännu mer. 

BERRA SANDSTRÖM
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KARTPROJEKTET

Bosse Rock köpte ett sommarhus på 
Byslingan i Kappelshamn 2011. 75-årige 
Bosse har ett förflutet inom revisions-
världen, men är numera så kallad senior 
advisor – en ekonomikonsult för små 
och medelstora egenföretagare inom 
handel och service. Sedan några år till-
baka har han bland annat anordnat en 
promenadorientering runt byns domä-
ner med utgångspunkt från klubb-
stugan vid Snäckersvallen. Bosse har 
de senaste 30 åren sprungit – eller på 
senare år lunkat, som han säger – på 
alla tre- och två-dagars orienteringar.

Bosse berättar om bakgrunden och 
arbetet med kartan – delvis saxat ur 
BROsket som är Gotlands Bro OK:s 
klubbtidning.

– Jag tyckte att det fattades en karta 
över Kappelshamn samhälle. Det finns 
ju en längre norrut och en söderut 
mot Lärbro. Så jag frågade min orien-
teringskompis Anders Nilsson – aktiv i 
Gotlands Bro – om inte han kunde fixa 
det. Men Anders hade mycket annat på 
gång, så jag bjöd hit min gode vän och 
klubbkamrat i Järfälla, Ulf Radler. Han 
har både 10-mila och 25-mannakartor 
på sitt CV. Ulf arbetade fram ett första 
utkast till karta som vi tillsammans har 
gjort ideellt. Den skulle kunna funka till 
natt- och medeldistansorientering.

Tyvärr avled Uffe hastigt vid årsskif-
tet, men då färdigställde Anders Nils-
son kartan på ett förtjänstfullt sätt 
under denna vår. Anders och har haft 
täta kontakter under tiden via nätet 
och slutprodukten har blivit en riktigt 
bra orienteringskarta värd namnet.

Och självfallet har KIKarens ansvarige 
utgivare haft ett avgörande inflytande 
på dom lokala namnen på intressanta 
platser, vägar med mera. Även Ola och 
Björn Haack på Team Sportia har del-
vis medverkat till finansiering av vissa 

Orienteraren från Roslagen och 
sommarkappelshamnaren Bosse Rock 
har fixat en karta över Kappelshamn

omkostnader vi haft. I övrigt har allt 
kartritningsarbete skett på ideell basis. 
Om någon vill köpa enstaka utskrivna 
exemplar av kartan, så löser jag det för 
en billig penning.

Kartan är i skala 1:10.000 – det vill 
säga 1 millimeter motsvarar 10 meter i 
verkligheten och följaktligen är 1 cen-
timeter 100 meter. Har du som läsare 
ytterligare förslag på lokala namn kon-
takta gärna mig innan vi gör den slutliga 
utgivningen senare i år, avslutar Bosse.

 BERRA SANDSTRÖM

Bosse Rock
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Ulf Radler Anders Nilsson
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Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga 5 4 3 2 1

Händelse Kom till genom riks-
dagsbeslut 1970

1600 namn klubbades 
igenom

Innebar att landstinget 
upphörde

Torsten Gustavsson 
blev ordförande

På Gotland sjönk 
antalet till en

Tidigare huvudstad
Betyder hamn med 
många bladrika mang-
oträd

Fråntogs huvudstads-
status på 1980-talet

Stadens hamn är en av 
Asiens mest trafikerade 

Har haft portugisisk, 
nederländsk och brit-
tisk era

Nästan samma namn 
som deckarserie från 
1968

Årtal Spionen Arne Treholt 
grips

Filmen Fanny och Alex-
ander vinner fyra Oscar

De 14:de olympiska 
vinterspelen avgörs

Första EM i fotboll för 
damer Bok har året som titel

Film Sverigepremiär 
september 1998

The Dude lever ett 
flummarliv i Los 
Angeles

Handlar om en stenrik 
rullstolsburen man

Jeff Bridges och Tara 
Reid deltar i filmen

Mystisk man i 
VW-bubbla syns ofta

Artist Skivdebut 1980 med 
bandet the Pillisnorks 

Låg på Trackslistan 
med låten Kom till mig

Medverkade i Diggiloo-
turnen 2016

Född 23 oktober 1963 i 
Gästrikland

Tolkade nyligen David 
Bowie i Visby

Seriefigur
Publicerad för första 
gången den 2 oktober 
1950.

Har publicerats i 2000 
tidningar i 75 länder 

Serien lades ner år 
2000

Gullan, Leonard och 
Sally är med i serien

Tecknad av Charles M 
Schultz. Heter Peanuts 
i original

Hur mycket hjälp? Bildandet av Gotlands kommun, Colombo, 1984, The Big Lebowski, Thomas Di Leva, Snobben
Rätt rad 12X 21X
Röda tråden Alla har smeknamnet Kung

1. 17 mars 2022 får P18 ny chef. Vem?
1 Magnus Frykvall 
X Mikael Högvall
2 Morgan Lindvall 

2. 21 mars 2022 sker knivattack mot 
skollärare. I vilken stad?
1 Eskilstuna
X Kungälv
2 Malmö

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Sune Bergman, hockeycoach Henrik Lundqvist, hockeymålvakt Elvis Presley Paulo Roberto

RILLES FRÅGESPORT

3. 8 april 2022 får Liberalerna ny parti-
ledare. Vem?
1 Niklas Holmlund
X Johan Pehrsson
2 Erik Karlsson

4. 20 april 2022 avlider travkusken Olle 
Goop. Hur många segrar tog han?
1 5848
X 7327
2 6744

5. 8 maj 2022 avled grundaren av Max 
hamburgerrestauranger. Vad heter 
han?
1 Curt Bergfors
X Hans Nilfors
2 Claes Carlfors 

6. 9 maj 2022 får Filippinerna ny presi-
dent. Vem?
1 Sara Duerte
X Ferdinand Marcos jr
2 Queselda Aquino
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VI FEM • MEDLEMMAR

Christer Spångberg, 
Kappelshamn
Mitt första besök på ön handlade om 
att fälla bomber på Tofta från strids-
flygplan A32A Lansen. Besöket varade i 
max 60 sekunder. Efterhand blev besö-
ken längre och tätare tack vare barn-
barnet i Visby. När vi tröttnat på att 
pendla till ön, dök det upp en tomt i 
Kappelshamn. Snart var vi sommargot-
länningar med utsikt över havet. Hus-
trun Ingrid och jag hade god erfaren-
het av idrott både som aktiva och som 
ledare, varför det föll sig naturligt för 
oss att ta kontakt med KIK. Ett beslut 
som visade sig vara extremt bra för oss 
nykomlingar i byn. Om jag lägger till her-
rarnas lördagsbastu, så kan det knap-
past bli bättre. Tack KIK, för att du finns!

Malin Rudebäck,  
Stockholm och Kappelshamn
Ända sedan jag var liten har jag spen-
derat varje sommar och många andra 
lov i Kappelshamn. Jag älskar den fina 
stämningen bland boende och som-
marboende här. Att vara med i KIK ger 
en fin gemenskap, speciellt nu när jag 
har egna barn. Bollkul ger en bra chans 
för barnen att lära känna andra och blev 
i somras en viktig mötesplats, både för 
barn och vuxna. Även lammgrillningen 
är en mycket uppskattad aktivitet och 
så trevlig! Det är alltid roligt att få ta del 
av vad som händer i byn! Jag vill tacka 
klubben för alla aktiviteter som anord-
nas. Passar även på att önska alla en fin 
sommar så kanske vi ses på byn.

Annelie Adriansson, Stockholm
Min mamma köpte hus i Kappelshamn 
för tio år sedan och jag har tillbringat 
mer och mer tid i Kappelshamn och det 
är därför jag är medlem i KIK. Min favorit 
är bastun på fredagar. 
Jag är imponerad av alla som engage-
rar sig i de olika aktiviteterna inom KIK 
och som bidrar till ökad gemenskap i 
Kappelshamn. Det är också trevligt att 
få hem KIKaren i brevlådan får att få en 
uppdatering av vad som händer i byn. Coen Slagt, Haarzuilens 

(Nederländerna)
Som en frekvent besökare av Gotland, 
en fanatisk supporter till Ajax Amster-
dam och en entreprenör vill man ibland 
också göra något positivt för gemen-
skapen. Så länge KIK inte sätter upp 
mig på laguppställningen kommer jag 
att kvarstå som medlem…

Tommy Norrgård,  
Haninge och Kappelshamn
Eftersom pappa Lennart Karlsson vuxit 
upp i Kappelshamn så har sommar-
loven som barn tillbringats i byn och 
sedan jag kunnat kasta iväg en varpa 
– på några hekto – har jag också del-
tagit i klubbmästerskapet i varpa. Den 
traditionen har nästintill styrt semes-
terplaneringen och överförts till övriga 
familjemedlemmar. Om det nu inte går 
att veta hur sommarvädret blir, så är en 
sak stensäker – det är att KIK arrangerar 
KM i varpa samma helg varje sommar 
samt alla andra traditionsenliga mäs-
terskap, både nya som gamla. Utöver 
varpan har jag gästspelat i klubbens 
fotbollslag som tonåring och haft äran 
att spela med Herr Ordförande i Kap-
pelshamn IK. Så för mig betyder klub-
ben sommarminnen, tradition och en 
gemenskap även för oss som är i Kap-
pelshamn några veckor per år.



SMÅTT OCH GOTT

14 ● KIKaren nr 169 juni 2022 

Kappelshamns Veranda – Gotlands skönaste 
trädgårdshäng för stora som små!

info@kappelshamnsveranda.se
Tel 072-739 22 22 • kappelshamnsveranda.se

Slå dig ner i vår härliga trädgård. I år satsar 
vi på kolgrillat och nya vegetariska rätter. 
Och vi har bokat artister för hela sommaren.

Bo hos oss i mysiga Kappelshamn. Vi har stugor, 
lägenheter och rum för 2-6 personer. Boka boen-
de direkt på vår hemsida.

Aktiviteter för kompisgänget eller företags-
minglet! Nytt för i år är padel. Du kan också 
boka våra banor för Lawn Bowl och Boule.

AktiviteterBistro

Boende

ANNONS

Uppmärksammad 
flaggskyltning
Vid ett styrelsemöte i april kom Ukraina 
på tal. Vi ville göra något för att visa 
solidaritet. Men vad? Då kom vår vice 
ordförande Anders Littorin på den strå-
lande idén om att vi köper in en Ukraina-
flagga och hissar den på en av våra 
flaggstänger vid Snäckersvallen. Sagt 
och gjort! Som tur var hann vi beställa 
en flagga av Flagghuset i Åkersberga, 
innan dom tog slut.

När vi la ut flaggbilden på vår FB-
sida fick vi hög uppmärksamhet och 
700 exponeringar – det är tre gånger så 
många än som normalt brukar se våra 
inlägg på fejan.

Fiskhamnsföreningen 
Den 5 juni höll Kappelshamns Fisk-
hamnsförening sitt årsmöte, så ordfö-
randen Roland Pettersson meddelar att 
du får en rapport därifrån i nästa klubb-
tidning, eftersom mötet redan ägt rum 
när du läser denna tidning.

Mycket folk på andra sidan
Det lär samlas många människor i vår 
närhet i juli. Då arrangeras nämligen 
två stora orienteringstävlingar – dels 
2-dagars vid Lundbjärs 2 km söder om 
Bläse 8–9 juli, dels 3-dagars vid Utoje 2 
km sydost om Fleringe 12–14 juli.
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ANNONS

GotlandsVåfflan – en bit bort!

070-990 90 55 • info@gotlandsvafflan.se
Lärbro Nyhamn • Gotland Sweden

I år kommer GV att servera våfflor med mera 
i nya fina uppfräschade lokaler vid infarten till 
Lärbro där GotlandsPizzan tidigare funnits.

Det blir frukost där liksom förra året och köket 
håller öppet 10 – 21. Vill man sitta kvar längre går 
det också bra. När det är evenemang  
kommer det att vara öppet längre.

Följande artister är klara  
Sean Banan, Drömhus och Nano.

Highland Cattle i Björkskogen
Om du tar en promenad in i Björksko-
gen från Snäckersvägen möts du i år 
inte bara av Nilssons lamm från Hall, 
utan även av tre häftiga skotska hög-
landsboskap. Dom kanske ser lite far-
liga ut – men dom är helt ofarliga för 
oss människor. Blänger lite nyfiket och 
sedan fortsätter dom att mumsa av 
naturens grödor.

Översiktsplanen
Arbetet med den för oss så viktiga över-
siktsplanen rullar på – men ännu har vi 
inte fått något besked om avstämning/
info-träffar runt om på ön. Men enligt 
Jenny Sander på Samhällsbyggnadsav-
delningen i Region Gotland tjänstemän 
är det på gång närmaste halvåret.

Hamnen
Just nu ligger av förklarliga skäl För-
svarsmakten och Fortifikationsförvalt-
ningen lågt med information om hur 
den svenska Nato-anslutningen kan 
komma att påverka Kappelshamns 
hamn. KIKaren har löpande kontakt 
med ansvariga och hoppas kunna ge 
lite mer information i kommande num-
mer.
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BOWLS

Alla kan spela. 
Alla är välkomna.

KIK Bowls sponsorer:

Kappelshamns IK har en ny sektion för 
den på Gotland helt nya sporten Bowls. 
Vi spelar Lawn Bowl på KV under som-
marmånaderna och Short Mat Bowls i 
Folkets Hus på vintern.

KIK Bowls på söndagar
Klubben har under  sommarmånaderna 
en fast träningstid på KV varje söndag 
klockan 10–12. Alla medlemmar är väl-
komna! Sporten är enkel att komma 
igång med och alla kan spela.

Tävlingar
En sommartävling i 3-mannalag blir det 
i juli och ett klubbmästerskap i singel 
och dubbel blir det i slutet på säsongen. 

Deltagaravgift
Varje träning och tävling kostar 25 kro-
nor. Medlemsavgift i KIK tillkommer. Då 
ingår låneklot och banhyra. Spelartröja 
får alla som spelar kontinuerligt.

Intresserad? 
Allt om Kappelshamns IK Bowls finns 
på klubbens hemsida, www.kappels-
hamnsik.se. Ledare och kontaktper-
son är Roine Andersson, 070-727 83 93, 
 roine@kappelshamn.se.

Se kalendarium på sidan 20.

Bowls när du vill!
Banorna på KV finns för uthyrning när 
restaurangen är öppen. Du och ditt 
sällskap kan hyra bana och klot när ni 
vill direkt av restaurangen. 
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Det bästa med att spela Bowls!

Handbollskillen Svante gillar Bowls
Svante tycker Bowls är både utmanande och roligt. En sport som Svante gett 
sig den på att lära sig fast hand snart fyller 75 år. KIKaren träffar vinterfastlän-
ningen Svante Bjurling i hans fina hus vid hamnen i Kappelshamn.

Skada stoppade karriären
Handboll är nog den tuffaste bollspor-
ten av alla med högt tempo och mycket 
kroppskontakt. Så var det på 60-talet 
också. 

Svante bröt oturligt tummen under 
en match. Den skadan tog hårt på en 
22-åring som fick vara utan handbollen 
i nästan 2 år. Efter den långa uppehållet 
var det svårt att komma tillbaka. Han 
kände att han var långt efter de andra 
och Svante la ner handbollen. På äldre 
dar blev det dock lite korphandboll.

Ett klot är också en boll
Det bästa med bowls är att alla kan 
vara med oavsett kön och ålder. Spor-
ten går att lära sig även för gubbar och 
gummor. Svante tycker det är kul att 
tävla men det kvittar om man förlorar. 
Fast lite roligare är det att vinna. 

Taktiken kring spelet och den soci-
ala gemenskapen är det som gör att 
Svante är den som alltid är med när KIK 
spelar Bowls.

ROINE ANDERSSON

Handbollsskolan i Gubbängen
Intresset för sport började tidigt för 
Svante. Efter fotboll med kvarters-
laget Hökarna blev det handboll för 
hela slanten. Studierna på Gubbängens 
läroverk blev starten på det stora hand-
bollsintresset. 

Gubbängens läroverk var Stockholms 
speciella ”handbollsskola”. Där hade 
flera av 60-talets landslagsspelare 
gått, bland annat superstjärnan Janne 
Hodin. Idrottsgymnasium fanns inte på 
den tiden, men alla visste att det var 
Gubbängen som gällde om man ville bli 
bra i handboll.

Anrika IK Bolton
Svante spelade för IK Bolton, den anrika 
klubben på Södermalm. Laget höll till i 
den näst högsta serien, som då kallades 
divison 2. Svantes lag rönte inga större 
framgångar. Bättre gick det för klub-
bens damlag som blev svenska mäs-
tare hela fem gånger under 60-talet. 
Idag finns ett herrlag och en stor barn- 
och ungdomsverksamhet.

Svante Björling, 74 år ung Bowls-spelare i 
Kappelshamns IK.

1.  Enkelt att utöva. Alla kan spela. 
 Det går snabbt att lära sig grunderna. Att rulla ett klot 

kan vi alla lära oss. Har man svårt att böja sig kan man 
stå på ett knä eller sitta på en stol. 

2.  Bowls är inte speciellt dyrt
 Man behöver klot, sköna gympaskor, en keps eller hatt 

och en vattenflaska. Kloten är dyra men man måste 
inte köpa egna – KIK har låneklot. 

3.  Ålder och kön spelar ingen roll
 Alla åldrar möts på samma villkor, damer som herrar.

4.  Social sport 
 Man blir en del av en social gemenskap bland glada 

och trevliga klubbkamrater.

5.  Lätt motion i magisk miljö
 Några timmars rörelse utomhus i strålande sol är 

något vi alla gillar, men glöm inte vattenflaskan!
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FOLKETS HUS

Möt våren i Kappelshamn –  
ett lyckat Folkets Hus-event

”Möt Sommaren i Kappelshamn”. Få se 
om vi även möter vintern eller nåt sånt...

Och så nu igen, ytterligare en påmin-
nelse om att betala din medlemsavgift. 
Du stödjer en förening som bara vill 
dig väl. Att delta i våra sammankoms-
ter med baren öppen kräver ett med-
lemskap och så bidrar du till att vi kan 

Nu börjar det lossna! Uthyrningarna 
har satt fart och flera aktiviteter är 
planerade. I år blir det bland annat 
cykel-quiz, oktober-festival och gröt-
fest. Och inte att förglömma, Traktor-
träffen som drar igång igen, med full 
kraft. I år arrangeras söndagen den 24 
juli.

Vi hade vårt årsmöte inbakat med en 
arbetsdag den 14 maj. Cirka 15–18 flitiga 
kappelshamnsbor räfsade, putsade 
fönster, skyfflade grus, städade förråd 
och grejade med både det ena och det 
andra. Vi bjöd på kajpsoppa, gotlands-
limpa med ost, kaffe och kaka. Ett jät-
tetack till er alla…

Vi drog igång årsmötet kl 13.00 med 
13 personer närvarande. Sedvanliga års-
mötesförhandlingarna  genomfördes. 
Vår kassör Siv kunde redovisa en över-
raskade god ekonomisk berättelse för 
pandemiåret 2021. Till skillnad mot för-
sta pandemiåret 2020, så blev det en 
vinst på nästan 11 000 kr. Mycket bra, 
med tanke på att uthyrningarna var få 
på grund av Coronan. Orsaken till det 
fina resultatet tackar vi till stor del fina 
sponsringsbidrag från ICA Maxi och 
Nordkalk. Det enda negativa är väl att 
medlemsantalet har sjunkit till under 
100 – det måste vi ändra på!

I övrigt blev det omval på i stort sett 
alla poster, förutom att nyinflyttade 
kappelshamnsbon Susanne Fahlén val-
des som ny suppleant.

Vi har haft ”Möt Våren i Kappels-
hamn”. Ett jippo som Lotta Axén var 
general över. En massa loppisar, fina 
hantverk, flertalet prova-på-behand-
lingar som yoga och olika former av 
zonterapi och massage samt försälj-
ning av glass, Thaimat, korv och fika. 
Verkligen uppskattat.

Det var så pass uppskattat vi kom-
mer att upprepa det i lite mindre slag 
4 juni, fast med baklucke-loppis också. 
Kan även finnas fina grejer, maskiner 
att se o klämma på ute på parkeringen 
samt Ponny-ridning. Men nu heter det 

underhålla lokalen för oss som finns här 
nu och våra efterlevande så att dom får 
uppleva det vi gjorde. 200 kr/år per per-
son. Betala på bankgiro 5680-1582 och 
märk den med ditt namn.

Tack för att du stödjer Kappelshamns 
Folkets Hus.

UFFE LINDAHL
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Sommarens artister på KV

Jennifer Brown
2 juli

Lasse Lindbom
5 juli

Andreas Jonsson
8 juli

Jan Johansen
5 augusti

Operakvällar 
söndagar i juli

Bröderna Rongedal 
12 juli

info@kappelshamnsveranda.se
Tel 072-739 22 22

kappelshamnsveranda.se

Med reservation för ändringar

ANNONS



Senaste nytt och klubbens evenemang hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Medlemsavgift 2022
Årsavgiften är 200 kr per  vuxen, 100 kr per  ungdom (upp till 17 år) 
eller 400 kr per hushåll. Betalas in till bankgiro 5441-0337 eller via 
swish 123 154 2612 (ange namn och personnummer, även post-
adress om du vill ha KIKaren hemskickad).

KALENDARIUM SOMMAREN 2022

JUNI
Söndagar kl 10–12
Spela Lawn Bowl på KV med 
Kappelshamns IK. Alla medlem-
mar är välkomna. 25 kr per gång 
plus medlemsavgift.

Fredag 24 juni kl 13 
Midsommarfirande på 
Camping-planen bredvid 
Snäckersvallen.

AUGUSTI
Söndagar kl 10–12
Spela Lawn Bowl på KV med 
Kappelshamns IK. Alla medlem-
mar är välkomna. 25 kr per gång 
plus medlemsavgift.

Söndag 28 augusti kl 10–14
Klubbmästerskap i Lawn Bowl, 
singel och dubbel.

JULI
Söndagar kl 10–12
Spela Lawn Bowl på KV med 
Kappelshamns IK. Alla medlem-
mar är välkomna. 25 kr per gång 
plus medlemsavgift.

Söndag 10 juli kl 10–14
Sommartävling i 3-manna 
Lawn Bowl för klubbmedlem-
mar. Föranmälan till Roine, 
roine@kappelshamn.se eller via 
Messenger.

Lördag 16 juli kl 10
Klubbmästerskap i varpa vid 
Snäckersvallen.

Söndag 17 juli kl 10
Promenadorientering med ut-
gångspunkt från klubbstugan 
vid Snäckersvallen.

Fredag 22 juli kl 10 
Triathlon (mer info kommer på 
hemsidan och via affischering) 
start och mål Snäckersvallen.

Söndag 24 juli kl 11
Traktorträffen på Kappels-
hamns Hamn – ett Folkets Hus-
arrangemang.

Lördag 30 juli kl 10 
Klubbmästerskap i boule 
grundspel vid Snäckersvallen.

Lördag 30 juli kl 17 
Klubbmästerskap i boule final-
spel på Kappelshamns Veranda.

BADA BASTU
Bastun är öppen fredagar 
17.00–19.00 för damer och 
19.00-21.00 för herrar. På lörda-
gar är bastun öppen 15.30–
18.00 för herrar, 18.00–20.00 
för damer och 20.00–22.00 
blandat. Avgiften är 30 kr för 
vuxna och 15 kr för 7–14 år. Års-
kort 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 icke-med-
lemmar. 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.

BOLLKUL
KIK arrangerar förstås sedvan-
liga sommaraktiviteter såsom 
organiserad spontanfotboll, 
boule, brännboll, kubb och var-
pa. Vi affischerar och meddelar 
på Facebook och på hemsidan 
när vi kommer igång.

BOULE, FOTBOLL,  
VARPA M M
Medlemmar kan gratis låna 
bouleklot, fotbollar, bränn-
bollstillbehör, kubbspel och 
varpor att använda vid anlägg-
ningen på lämplig plats! 

Alla låneprylar ligger i det alltid öppna 
utrymmet till hjärtstartaren och han-
dikapptoan. I det vita skåpet till höger 
om toadörren.


