
Efter sju sorger , å ttå 

bedro velser och nå stån tio 

å rs vå ntån stå r nu å ntligen  

bygget åv vå rt efterlå ng-

tåde klubbhus klårt. 

En helt ånnån vå rld hår 

o ppnåt sig och vi kån bårå 

tåckå vå rå spelåre, ledåre, 

fo rå ldrår och o vrigå som 

visåt så  stort tå låmod i vå n-

tån på  ått det skulle bli 

klårt. 

Tåck också  till Motålå kom-

mun som finånsieråt bygget 

och tåck till IFK Norrko ping 

och Linko pings FC som fo r-

gyllde vå r invigning med 

uppskåttåde måtcher. 

      September 2018 

 

Med vå rt nyå klubbhus hår vi storå åmbitioner 

och fo rhoppningår . Men våd skå rummen hetå? 

Klubbrum, cåfeteriå och klubblokål å r vå l inte 

de roligåste nåmnen precis. 

Allå medlemmår inbjuds ått kommå med fo r-

slåg på  våd dels klubbrummet/cåfeteriån på  

nedervå ningen, och dels mo tesrummet/

såmlingsrummet på  o vervå ningen skå hetå. 

De två  vinnånde fo rslågen blir bjudnå på  lånds-

kåmpsresen till Friends Arens den 20 novem-

ber då  Sveriges herrår spelår mot Rysslånd. 

Skickå in ditt nåmnfo rslåg till info@borensik.se 

senåst den 15 oktober, 

 

       Måscoten Bore  hår blivit en populå r gå st vid vå r Fotbollslek 



Efter å r åv då ligå 

fo rutså ttningår invigdes den 

13 juni nyå å ndåmå lsenligå 

lokåler med måtcher mot IFK 

Norrko ping (herr) och Linko -

pings FC (dåm). Fo rutom 

frå schå omklå dningsrum hår 

vi nu en stor såmlingssål/ 

cåfeteriå. Som grå dde på  mo-

set nyå kånslilokåler och  en 

mo teslokål då r hår vi också  

fo rso kt ått presenterå 

fo reningens historiå i ett en-

kelt “museum”. 

Med desså nyå mo jligheter 

kån vi vå ljå ått fortså ttå 

verksåmheten som den vårit. 

Till sto rstå delen hår den, 

trots ytterst bristfå lligå lokå-

ler, vårit brå och  underifrå n 

ser vi en stor ånstormning åv 

bårn viå  vå r populå rå 

fotbollslek. 

Men vi vill mer å n så . Må let å r 

ått skåpå Sveriges bå stå 

idrottsfo rening. Visst å r det en 

tuff må lså ttning och risken ått 

vi inte skå nå  må let å r fo rstå s 

o verhå ngånde. 

Men inte skå vi vå l hå som må l 

ått bårå bli bå st I Motålå, eller 

bå st i Ö stergo tlånd. Eller två å i 

Sverige. 

Nej må let å r ått Borens IK skå 

upplevås som Sveriges bå stå 

fo rening åv de som vå ljer ått 

bli med hos oss. Vi pråtår nu 

inte om Sveriges bå stå 

fotbollslåg. Det må let lå r vi 

åldrig nå , fo r nå r (inte om)  vi 

få r fråm duktigå spelåre lå r 

klubbår ho gre upp i seriesys-

temet lockå till sig desså 

spelåre. Det skå vi sjå lvklårt 

inte stå llå oss emot. I stå llet 

kå nnå stolthet o ver vår de 

fostråts och uppmå rksåm-

måts. 

Skulle vi sedån trots ållt lyck-

ås åvåncerå en och ånnån 

serie med vå rå seniorlåg å r 

det sjå lvklårt inte fel. 

Men Sveriges bå stå fo rening 

å r nå got ånnåt å n Sveriges 

bå stå fotbollslåg. 

Öch tillsåmmåns kån vi nå  dit. 

Hoppås du vill vårå med 

på  vå gen

        

 

I vårt nyhetsbrev “Borenkamraten” 

har vi lovat att presentera gamla 

Borenlag. Turen har därför kommit 

till damlaget 1976.  Tyvärr är det 

några namn vi är osäkra på. Du som 

känner igen dessa tjejer är välkom-

men att höra av dig till in-

fo@borensik.se 

 

Stående fr v: Kristinå Kårlsson, Ann-

Sofie Johånsson, Mårie-Louise Gus-

tåfsson, Annikå Adolfsson, xx, Mårie 

Öhlsson och Annelie Liljedåhl 

Knästående fr v: Iris Ingberg, Berit 

Juntti, Anitå Sidhågen, xx, Lise-Lotte 

Svensson 

Det var då…... 

Utomhusså songen 2018 å r inte 

slut, så  vi vå ntår till nå stå num-

mer åv Borenkåmråten med ått 

summerå fotbollså ret 2019. 

Men trots det så  på gå r plåne-

ringen fo r fullt info r vå rt fo re-

stå ende ”Boren Futsål Cup”. 

I å r blir det lite nyheter då r vi 

blånd ånnåt vill såtså lite extrå 

på  lågen frå n vå rå lå gre serier. 

Det å r jå tteroligt ått må ngå nyå 

Futsållåg so ker sig till vå r tur-

nering, men såmtidigt hår vi 

tåppåt en del lokålå trådition-

ellå klubbår. 

Vi hoppås ått vå rt nyå upplå gg 

skå lockå tillbåkå desså låg. 

Lå s mer om vå r fo restå ende 

cup på  vå r hemsidå. 

Boren Futsål Cup tjuvstårtår 

redån 30/12 med juniorturne-

ringen, såmt spelår dåm– och 

herr 2-5 jånuåri. 

Välkomna! 



Att tå ett sociålt ånsvår hår 

ålltid vårit viktigt fo r oss i 

Borens IK. Under 2017 fick 

vå rt sociålå engågemång en 

tydligåre profil då  vi vålde ått 

ge såtsningen ett eget nåmn. 

Vi hår vålt ått kållå såtsningen 

”Boren City”. Med det vill vi 

mårkerå ått vi vå nder oss till 

helå Motålå tå tort och inte 

bårå till Verkstådsområ det, 

som å r vå rt primå rå upptåg-

ningsområ de .  

Inom Boren City hår vi dels 

drop In-fotboll fo r fo renings-

lo så gråbbår i 12-18-

å rså ldern, åv vilkå må ngå hår 

invåndrårbåkgrund .  Verk-

såmheten bedrivs i i 

Zederslundsskolåns gymnås-

tiksål. Dels en såtsning som vi 

kållår ”Future Venerås”.  Med 

det sistnå mndå vå nder vi oss 

till  tjejer i å ldern 6—20 å r. 

A ven må ngå åv desså tjejer 

hår invåndrårbåkgrund  

Med fo rrå Borenspelåren 

Venerå Rexhi som fo rebild vill 

vi stå rkå deltågårnås sjå lvbild 

och vi vill få  dem ått fo rstå  ått 

med en inre drivkråft  å r åll-

ting  mo jligt.   Verksåmheten 

fo r Future Venerås bo rjåde i 

Zederslundsskolån under 

ho sten 2017, men hår nu 

utvecklåts till ått också  om-

fåttå Chårlottenborgsskolån. 

Totålt hår vi håft cirkå 60 

gråbbår med på  vå r Drop In-

fotboll. Likå  må ngå flickor å r 

med på  Future Venerås. 

Vi hoppås utvecklå verksåm-

heten ytterligåre  i fråmtiden.   

Inom råmen fo r Boren City 

hår vi också  stårtåt en ny 

såtsning som få tt nåmnet 

ÖSTÖPPBAR.  

A ven hå r vå nder vi oss till 

flickor fo r ått  stå rkå derås 

stå llning i bå de fo reningslivet 

och såmhå llet.  

Glå djånde nog hår verksåm-

heten inom råmen fo r Boren 

City få tt gånskå stor uppmå rk-

såmhet. Bå de ICA MAXI och 

Sverige United hår givit bi-

dråg till verksåmheten.  

Klåssfotbollen genomfo rdes 2018 fo r sjunde 

gå ngen och det blev en ny succe  med rekord-

må ngå deltågånde låg. Uppskåttningsvis 3500 

personer beso kte våckrå Borens IP den 19 måj 

under en åv sommårens våckråste dågår. 

Klåssfotbollen å r ett fo rso k ått lockå nyå deltå-

gåre till fotbollen och det å r ett ånnorlundå så tt 

fo r klåssen ått såmlås till nå got gemensåmt 

utånfo r skoltid. 

Vårje låg innehå ller bå de pojkår och flickor och 

de som inte spelårår sto ttår sinå kåmråter som 

hejåklåck. 

Sjå lvklårt få r ållå bårn pris och resultåten bryr vi 

oss inte om. 

2019 årrångerås klåssfotbollen lo rdågen den 18 

måj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du kån lå så i årtikeln ovån  hår vi viå nåm-

net ”Boren City” fo rso kt ått tå ett å n sto rre 

sociålt ånsvår. Som ett led i det hår vi fo r nå got 

å r sedån å ndråt klubbens vision till ”Nå got fo r 

ållå—helå livet!” 

Fo r ått levå upp till det hår vi inom klubben 

blånd ånnåt stårtåt Gå fotboll. Vi hår också  skåf-

fåt ett utomhuspingisbord och en båsketkorg. 

till idrottsplåtsen Nu hår vi stårtåt ytterligåre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en åktivitet på  temåt ”Fotboll fo r ållå”. Vi vå n-

der oss till fo retrå desvis ungdomår i Motålå 

med nå gon form åv funktionsvåriåtion. Glå d-

jånde nog dyker det upp ållt fler och det å r nu 

ett femtontål ungdomår som kommer till vå rå 

trå ningår. Info r nå stå å r å r tånken ått vi skå 

fo rso kå spelå nå grå måtcher mot klubbår i 

åndrå stå der som bedriver liknånde verksåm-

het 

 
A ke ”Månte” Wållin å r en legendårisk och ytterst 
få rgstårk Borenprofil. Fåktum å r ått klubben inte 
skulle hå funnits utån honom. I slutet åv 50-tålet 
vår hån bå de spelåre och ordfo rånde nå r klubben 
vår på  vå g ått lå ggås ner. I stå llet  bo rjåde de en 
osånnolik reså frå n lå gstå serien till division 3 
(nuvårånde div 1). 
 
Det finns måssor åv historier  kring den gode 
Månte: Må ngå å r troligen inte ens sånnå, men  det 
spelår egentligen inte så  stor roll. 
 
En historiå å r om Måntes eskåpåder som krå ftfis-
kåre. Sjå lvklårt håndlåde det om tjuvfiske. 
 
Vid ett tillfå lle håde Månte lågt ut burår som se-
nåre skulle vittjås.  Hån så g då  en inspekto r åv 
nå got slåg nå rmå sig plåtsen fo r det olågå krå ftfis-
ket. Snåbbt hoppåde hån i våttnet och simmåde 
runt lite. 
 
Nå r  inspekto ren kom fråm undråde  hån hur det 
stod till eftersom  hån misstå nkte tjuvfiske åv 
krå ftor. Månte simmåde lugnt vidåre och skrek  
med en stå mmå som vår håns signum: 
 
”Får man inte simma här eller…….” 
Inspekto ren gick sloko råd då rifrå n och nå grå 
timmår senår kunde rikligt  med krå ftor plockås 
upp 
 



Under hösten händer en 

hel del spännande ak-

tiviteter: 

 

Quiz i klubbhuset 

 

Vå r å rligå Borengålå genomfo r 

vi i å r på  Vå tternmågåsinet 

 

Reså till herrlåndskåmpen Sve-

rige—Rysslånd på  Friends. 

 

A rsmo te i nyå klubbhuset 

 

Julgro t och skinksmo rgå s mel-

lån 07.30—09.00 

Med nya klubbhuset som 

bas är ambitionen att: 

- Hå cåfeteriån o ppen så  oftå 

som mo jligt 

-  Viså åttråktivå måtcher  

på  storbilds-TV:n 

- Hå regelbundnå ledår– 

och trå nårtrå ffår 

- Regelbundnå lågsåmlin-

går  

- Bjudå in till quizkvå llår 

- Disco fo r de yngstå 

- Fo rå ldråmo ten   

- Fo relå sningår 

Kort sagt: 

Nå got fo r ållå — helå livet! 

 

Håll utkik på vår hemsida 

så du inget missar ! 

ållå låg fo r inlå mning åv 

mtrl 

- Låg  som å r intresseråde 

åv vinterns inomhuscuper 

kån se inkomnå inbjud-

ningår på  vå r hemsidån 

under ”dokument”. 

- Ho r åv er redån nu om 

ni vill så ljå Bingolotto 

och/eller Folkspels julkå-

lendrår. 

- Vå rå motionsso ndågår 

liksom vå r Gå fotboll kom-

mer ått fortså ttå å ven 

kommånde inomhusså -

song. Hå ll utkik på  hemsi-

dån efter åktuellå tider. 

-  

 

 

Vår föreningskonsulent 

Marcus Egnell vill påminna 

om: 

- Vinterns inomhustider 

kommer ått fo rdelås  så  

snårt vi få r tider frå n 

kommunen 

- Öm ni vill hå lå ger med 

o vernåttning i nyå klubb-

huset—kontåktå kånsliet 

fo r bokning. 

- Efter så songen kommer 

A så Cårlsson ått kontåktå 

  

Borens Idrottsklubb 

 

Borensvägen 128 

591 96 Motala 

Tel. 0141—219420 

E-post: info@borensik.se 

 

       Ordföranden har ordet ! 

Borenkamraten kommer 

fortsättningsvis att sändas ut via 

mail till alla medlemmar. Men 

även du som ännu inte är medlem 

är välkommen att ta del av lite 

information och kuriosa från 

Borens IK. 

Vill du komma med på sändlistan 

skicka ett mail till 

borenkamraten@borensik.se. 

(Gäller förstås också medlemmar 

som vi inte har e-postadress till). 

Vill Du ha  

Borenkamraten ? 

Jåg bo rjåde som ledåre i Bo-

rens IK redån 1967. En med-

fo dd  hudsjukdom gjorde ått 

jåg inte kunde spelå fotboll 

sjå lv. Huden språck ållt som 

oftåst och blå må rkenå vår 

må ngå innån jåg kom till insikt 

om ått fotboll inte vår min 

idrott. A ndå  vår den det och 

jåg  kån just i å r firå 50-

å rsjubileum som ledåre i Bo-

rens IK. 

Klokå ledåre så g till ått en liten 

idrottstokig gråbb som vår 

ytterst begrå nsåd på  plånen 

mo jligen skulle kunnå spelå en 

roll utånfo r densåmmå.. Öch 

på  den vå gen å r det. 

50 å r borde vårå en lå ng tid, 

men jå klår så  fort det gå tt och 

fo rutom fru, bårn och bårn-

bårn och ållt som ho r fåmiljeli-

vet till å r det nog Borens IK 

som betytt och betyder mest 

fo r mig. I fo reningen hår jåg 

funnit vå nner fo r livet och 

insikten om ått idrott å r myck-

et mer å n resultåt och tåbeller 

blir tydligåre ju å ldre mån blir. 

Vårje fo rening å r unik och hår 

sin egen kultur. Redån lå ngt 

innån jåg fick fo rmå nen ått bli 

en del åv Borens IK vår ge-

menskåp ock kåmråtskåp 

viktigåre å n resultåt och serie-

segrår. Allå vi som få tt fo rtro-

endet ått vårå ledåre i fo re-

ningen hår ett ånsvår ått fo rå 

det årvet vidåre. Det å r ett åv 

skå len till ått Borens IK genom 

å ren å gnåt sig å t mycket mer 

å n fotboll. 

Det hår vårit midsommårfes-

ter, knytkålås, go kottor, 

Motålåbuggen, Pigruset, di-

scon, resor och mycket ånnåt. 

De senåste på funden å r ått en 

veterångrupp stårtåt upp som 

trå ffås vårje tisdåg. Dessutom 

hår vi stårtåt Gå fotboll, vilket 

vi fo r o vrigt vår fo rst med i 

Sverige. Allt fo r ått ållå på  

nå got så tt skå kunnå tå del åv 

den gemenskåp som blivit 

fo reningens signum. 

Det idrottsligå må let å r sjå lv-

klårt ått få  fråm duktigå fot-

bollsspelåre och under de 

senåste å ren hår inte mindre 

å n 8 ungdomår som spelår i 

eller fostråts i Borens IK blivit 

kållåde till låndslågssåmlingår.    

Men det å r minst likå viktigt 

ått ge bårnen också  åndrå 

vå rden med sig ut i livet. Ge-

nom ått lå tå ållå vårå med och 

spelå hoppås vi ått så  må ngå 

som mo jligt skå fortså ttå så  

lå nge som mo jligt. Öch ått vi 

på  herrsidån å r en åv mycket 

få  klubbår som stå ller tre 

seniorlåg på  benen å r vi stoltå 

o ver. 

Sjå lvklårt hoppås vi kunnå hå 

det på  dåmsidån också  i fråm-

tiden, men strukturen fo r 

flickor/dåmer ser lite ån-

norlundå ut då r debut i dåm-

låg fo r 14-å ringår inte å r ovån-

ligt.  

Med vå rt ”Nyå Borens IP” som 

hå ller på  ått tå form få r vi 

fåntåstiskå mo jligheter ått 

go rå en brå fo rening å nnu 

bå ttre. 

Hoppås ått ni ållå vill vårå med 

och fo rverkligå ållå de mo jlig-

heter som bårå ligger och 

vå ntår på  oss. 

Kjell Augustsson 

 

mailto:borenkamraten@borensik.se

