
Ännu ett verksamhetsår kan läggas  till handlingarna. Ett verksamhetsår som på ett sätt varit lite annorlunda. Annorlunda på så 

sätt att det lite annorlunda arbetssätt vi sedan snart  40 år tillbaka valt, och som i första hand utgår från att skapa en bra förening, 

snarare än bra fotbollslag, plötsligt har fått stor uppmärksamhet. 

Under året har vi erhållit ett antal utmärkelser för vårt jämställdhets– och integrationsarbete, vilket naturligtvis är enormt 

hedrande, och ett erkännande för vårt ibland lite annorlunda arbetssätt. 

Samtidigt är det inget nytt. Alla människors lika värde har alltid varit ledord för Borens IK och att alla oavsett kön, ålder, 

bakgrund eller etnicitet ska vara med på lika villkor är självklart. Vår devis “Något för alla—Hela livet” är på allvar. 

I det här numret av vårt nyhetsbrev “Borenkamraten” har vi tagit med styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. Här speglas 

det mesta av det som skett på och utanför planerna 2018. 

Tack alla spelare, ledare, föräldrar, övriga medlemmar, domare, samarbetspartners och konkurrenter för i år. Hoppas att ni alla 

får en skön jul– och nyårshelg!  

       December 2018 

Fill the Stadium—länets bästa jämställdhets-           Årets innovation på  Motalagalan               SvFF:s pris Alla är olika—olika är bra! 

arbete    20 000 kronor                 för  projektet  Boren City                                             För arbetet med Future Veneras    80 000 kronor 



Som bekant diskuteras ofta i 
både möjliga och omöjliga 
sammanhang hur barnidrott 
ska bedrivas. Ofta, kanske 
till och mer för ofta, är det 
vuxna som har synpunkter 
på hur en bra barnidrott ska 
vara. 

För att få bättre koll kring 
hur våra barn och ungdomar 
tycker och hur de trivs i vår 
förening skickade vi efter 
säsongens slut ut en enkät 
som vi kallade KUL-
uppskattning.  

Det var en kort enkät med 
endast tre frågor, där den 
första frågan bara klargjorde 
ålder. Fråga två var den vik-
tigaste frågan där man på en 
100-gradig skala skulle svara 
på hur KUL man tyckte det 
var att spela i Boren. Ju 
högre siffra desto roligare är 
det. Snittsiffran som vi fick 
fram blev 85, vilket är en 
siffra vi är väldigt nöjda med 
även om vi självklart strävar 

att få ett ännu högre snitt 
kommande säsong.  

På tredje frågan fick de svara 
på vad som är mest kul med 
att spela fotboll, där 14 alter-
nativ var bestämda i förväg. 
Dessutom fanns ett alternativ 
där man kunde skriva en 
annan egen anledning.  

De fem roligaste anledning-
arna enligt barnen blev: 

1. Spela bra som ett lag.  

2. Att utmanas på träning 
och match.  

3. Spela matcher.  

4. Träffa kompisar.  

5. Att lära sig nya saker.  

Den minst vanliga anled-
ningen till att fotboll är kul 
blev att vinna matcher….. 

Om barnen får bestämma... 

Kanske något att tänka på! 

        

I vårt nyhetsbrev “Borenkamraten” 

har vi lovat att presentera gamla 

Borenlag. Turen har kommit till jun-

iorlaget 1978.  Laget vann Östergöt-

lands Elitserie för juniorer. 

 
Stående fr v: Stefn Fredriksson, Ulf 

Bemgå rd, Go rån Nordqvist, Jån Kolbrink, Bo 

Andersson, Leif Johånsson, Sven Kolbrink 

(lågledåre) 

Mellanrden fr v: Peter Petré (tränåre), 

Per Melin, Per Syre n, Per-Olof Rågnehed, 

Conny Hellqvist, Mågnus Petre , Gunnår 

Jerne r 

Sittande fr v: Kjell Augustsson (tränåre), 

Ronny Johånsson, Arne Sissålå, Anders 

Engmårk, Dåg Johånsson, Bengt O rnstedt, 

Per Kårlsson 

Det var då…... 

Det är jätteroligt att många nya 

Futsallag söker sig till vår turne-

ring, men samtidigt har vi tappat 

en del lokala traditionella klub-

bar. Från flera håll har framförts 

att ”Futsalspecialisterna” är lite 

för bra så det är inte så roligt att 

möta dem. 

Inför den nu förestående turne-

ringen har vi lyssnat på dessa 

synpunkter och infört en ny klass 

för div 5– och 6-lag. Det blev 

succé direkt och totalt har i år 

anmälts 43 herrlag mot fjolårets 

31. I huvudturneringen spelar 27 

lag och i den nya div 5-6-klassen 

spelar 16 lag.  

Till det 17 damlag och 10 junior-

lag. Totalt följaktligen 70 lag, 

vilket är en rejäl höjning från de 

senaste årens nedåtgående trend. 

Läs mer om vår förestående cup 

på vår hemsida. 

Boren Futsal Cup tjuvstartar re-

dan 30/12 med juniorturneringen, 

samt spelar dam– och herr 2-5 

januari. Nytt för i år är att  alla 

seniorfinaler kommer att spelas 

finaldagen den 5 januari. 

Det får du inte missa! 

 

Välkomna! 

 



Redan 1982 skrev vi i medlemstidningen ”Borenkamraten” 

om vad vi kallade ”Borenmodellen. Det är nu snart 40 år 

sedan vi hävdade att i ungdomsfotbollen ska alla barn få vara 

med utifrån sina egna förutsättningar och på sina egna vill-

kor. 

Vi vill påstå att vi var en av de första klubbarna som tog ställning 

för ett sådant arbetssätt. Vi tog till och med ett årsmötesbeslut om 

att arbeta efter en princip där alla ungdomar skulle vara med på lika 

villkor. Och detta oavsett kön eller förutsättningar. 

Vi kunde snart konstatera att vi upp mot 16-18 års ålder hade utbil-

dat fler spelare än klubbar med annat synsett och på några år ökade 

medlemsantalet med 100%. Vi kunde också starta ett C-lag på herr-

sidan eftersom många fortsatte upp i senioråldern. 

Efter hand har i stort sett alla experter konstaterat att detta är det 

bästa sättet att bedriva ungdomsfotboll. Detta visste vi inte fullt ut 

när vi tog ställning. Men det kändes på något sätt rätt. 

I dag är dessa fakta allmänt vedertagna och man kan bara förvånat 

konstatera hur många ledare och föreningar som ändå faller för 

frestelsen att driva barnidrott med en prestationsinriktad resultatfix-

ering. 

Vems önskemål och behov är det då man försöker tillfredställa?  

Vi avslutar denna artikel på samma sätt som 1982: 

”Borens IK tror att ungdomarna har mycket större utbyte av sin 

fotboll, om de får erforderlig tid för träning på samma villkor som 

sina kamrater. Matcherna bör vara ett komplement till och roliga 

avbrott i träningen. Allra roligast blir förstås matcherna om alla får 

vara med. Därför låter vi alla ungdomar spela”.  

En av föreningens eldsjälar är Lennart 

”Jocke” Egnell. På vår hemsida 

(www.borensik.se) kan du under rubri-

ken ”BILDGALLERI” hitta ”Jockes 

fotoarkiv”.  

Här kan du hitta massor av bilder och 

klipp från föreningens historia. 

Bland annat har han lagt in alla gamla 

nummer av vår en gång så populära 

tidning ”Borenkamraten”. Sida för sida 

kan Du läsa de gamla artiklarna. Vidare 

finns massor av bilder på gamla Bo-

renlag, gamla matchprogram, tränings-

läger och mycket, mycket mer. 

 

Det kom ett brev….. 

Under ungdomsåren var Borens IK en av 
motståndarna från Motala som vi i Mjölby 
Södra hade på vår lott. Då pratar vid 60-
tal.. 

Men vad jag inte visste var historien 
bakom motståndarklubben. Den fick jag 
dock lära vid ett besök i Borens nya fina 
klubbhus för några månader sedan i sam-
band med att vi i Östergötlands Idrottshi-
storiska Sällskap förlade ett styrelsemöte i 
nya klubbhuset.  

Fantastiska montage på väggarna från 
varje årtionde. Lätt att följa och med 
många härliga bilder. 

Förstår att det ligger ett enormt arbete 
bakom en sådan här historiebeskrivning. 
Enligt vår guide, klubbens ordförande 
Kjell Augustsson, är det ideella krafter 
bakom allt detta fina på väggarna. 

Kenneth Thapper 
f d sportchef, Folkbladet 



Styrelsen som under verksamhetsåret haft 10 

protokollförda sammanträden får för rubrice-

rade period avgiva följande verksamhetsberät-

telse. 

Idrottsplatsen 

Verksamhetsåret 2017-18 fick en flygande 

start då byggandet av våra nya omklädnings- 

och samlingslokaler äntligen kom igång. Un-

der vintern och våren färdigställdes sedan vårt 

nya klubbhus och den 13 juni var det dags för 

invigning. För att förgylla invigningen spe-

lade vårt damlag mot regerande svenska mäs-

tarna Linköpings FC:s U19-lag. Herrarna 

ställdes sedan mot IFK Norrköpings all-

svenska lag. Två uppskattade matcher som 

avslutades med gemensam middag. I samband 

med invigningen uppvaktades vi av kommu-

nen, IFK Norrköping och Motala AIF:s FK. 

Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som 

bidragit till vårt nya klubbhus och vi vill 

framför allt nämna Peter Bengtsson som för 

styrelsens räkning lagt ner åtskilliga timmar 

på diskussioner med såväl kommunen som 

övriga inblandade i byggfrågan. 

Vår idrottsliga verksamhet 
Dam- och herrfotbollen 

Idrottsligt har det varit lite av ett mellanår på 

seniorsidan. På herrsidan har vi valt att lyfta 

upp hela 00-laget i seniorverksamheten, vilket 

inneburit en betydligt bredare och yngre 

spelartrupp än tidigare. Som alltid med en ung 

spelartrupp blir det lite upp och ner vad gäller 

resultaten. Men i sina bästa stunder har man 

visat att man mycket väl kunnat matcha de 

bästa lagen i serien. Inför sista omgången 

hade en seger räckt för en god tredjeplats, 

men en missad straffspark i sista spelminuten 

gjorde att laget hamnade på en femteplats. B-

laget har gjort en lysande säsong där vi för 

första gången spelat i distriktets högsta reserv-

lagsserie. Vi blev här bästa div 4-lag där för 

övrigt bara ett ytterligare div 4-lag var repre-

senterat. Övriga lag bestod av div 2 och 3-

föreningar. Vad som också är positivt på herr-

sidan är att vi under tider då allt fler klubbar 

saknar reservlag kunnat ställa även ett C-lag 

på benen. Totalt har nästan 60 herrspelare 

funnit med på träningar och matcher i våra A- 

respektive C-lagstrupper. Ingen annan klubb i 

länet är i närheten av detta. Till 2019 har vi 

för övrigt även anmält ett D-lag!!! 

På damsidan fick vårt unga lag som väntat en 

tuff säsong. Inte minst efter att tre tongivande 

spelare värvats till Linköpings FC. Men på 

grund av två urdragningar kunde laget ändå på 

ett tidigt stadium säkra div 2-spel även kom-

mande säsong. Glädjande är att Frida Elofsson 

efter förra säsongen av Östergötlands Fotboll-

förbund utsågs till länets bästa flickspelare 

2017. Frida som valt att satsa på fotbollen i 

allsvenska Linköpings FC har där fått göra 

några inhopp i klubbens A-lag. Vi önskar 

henne och de spelare som valt att pröva lyck-

an i LFC ett stort Lycka Till och hoppas att de 

en dag återvänder till oss. 

Ungdomsverksamheten 

På ungdomssidan har arbetet fortsatt med att i 

första hand erbjuda barn och ungdomar en bra 

verksamhet där resultaten inte är det viktig-

aste. Borens IK har också engagerat sig i 

många satsningar för att erbjuda nyanlända 

barn en meningsfull verksamhet. Bland annat 

via verksamhet efter skolan, en speciell tjej-

satsning och via verksamhet på några närid-

rottsplatser. Speciellt glädjande på ungdoms-

sidan är att vi nu fått ordentlig fart på vår 

fotbollslek varje lördagsförmiddag. Ta-

blettask, saft och bullar och besök av vår mas-

kot Bore är ett populära inslag i en verksam-

het som bara växer. En ständig ström av nya 

barn som vill leka fotboll gör att rekryteringen 

inför framtiden ser ljus ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra arrangemang 
Beträffande våra arrangemang så inleddes även 

2018 i med vår populära Boren Futsal Cup (tidigare 

Östgöta Innefotboll Cup). En turnering som är 

viktig för oss på många olika sätt och som blivit en 

populär samlingspunkt för Motalafotbollen. Turne-

ringen 2018 visade att vi på herrsidan kan ha gott 

hopp inför framtiden. På juniorsidan hade vi inget 

lag utomhus eftersom hela 00-årgången flyttats upp 

till seniortruppen. Men i juniorturneringen visade de 

vilka duktiga  juniorer vi förfogar över genom att i 

semifinalen vinna över favorittippade IK Sleipner. I 

finalen besegrades Smedby AIS—länets kanske 

största ungdomsförening..  

På herrsidan gick ett av tre Borenlag vidare 

till kvartsfinal. Där tog det dock stopp mot 

blivande segrarna Örebro Futsal Club. På 

damsidan gick två av tre Borenlag vidare till 

slutspel. Tyvärr blev båda lagen utslagna i 

sina kvartsfinaler. Damturneringen vanns 

sedan av IFK Norrköping.  

Ett annat lyckat arrangemang är vår årliga 

Klassfotboll. Inför 2018 hade ett samarbetsav-

tal tecknats med Bostadsstiftelsen Platen och 

än en gång blev det både deltagar- och publik-

rekord på Borens IP. I ett perfekt försommar-

väder bjöds på fotboll när den är som allra 

bäst. Kanske inte kvalitetsmässigt, men den 

glädje och den folkfest man upplevde den här 

dagen blev till något alldeles extra. 



Vi vill när det gäller våra arrangemang rikta 

ett stort TACK till alla funktionärer som på 

olika sätt hjälper oss att genomföra dessa. 

Detta gäller också alla funktionärer som hjäl-

per till under Vätternrundan. Faktiskt är Bo-

rens IK den enskilda klubb som bidrar med 

flest funktionärer under det populära cykel-

loppet, vilket också ger oss ett välkommet 

tillskott till klubbkassan. 

Ca 3500 åskådare besökte klassfotbollen 

Boren City 

Förutom vår traditionella fotbollsverksamhet 

har under året startats en satsning som vi kal-

lar ”Boren City”. Med den verksamheten vill 

vi ta ett socialt ansvar för i första hand nyin-

flyttade barn och ungdomar i Motala. Bland 

annat har arrangerats Drop In-fotboll i 

Zederslundsskolan och Charlottenborgsskolan 

där vi i första hand vänder oss till nyanlända 

pojkar. För flickorna har satsningen på 

”Future Veneras” fortsatt. En verksamhet som 

i första hand vänder sig till nyanlända tjejer. 

Denna verksamhet har för övrigt fått stor 

uppmärksamhet. Dels fick vi av ICA Maxi ett 

bidrag på 6 000 kronor och dels utsågs Borens 

IK via ”Future Veneras” till ”Årets innovat-

ion” på den populära Motalagalan. Totalt har 

våra aktiviteter inom ramen för ”Boren City”  

lockat över 200 ungdmar.  

Future Veneras—en del av Boren City—som 

är en del av Borens IK 

 

 

Veteranerna 

De veteraner som varje vecka träffas under 

Raoul Jonsson och Peter Petrés ledning har 

också blivit ett allt viktigare inslag. Deras 

hjälp vid idrottsplatsen, våra arrangemang och 

att bemanna vår bingolottoförsäljning vid 

MAXI, är ovärderlig. Det känns också stimu-

lerande att ”gamla” Borenkämpar blir kvar i 

föreningen. 

 

Personal 

När det gäller personal så har Marcus Egnell 

varit anställd som verksamhetsansvarig. 

Med det har målet varit en utökad satsning 

på vår kärnverksamhet – fotboll. Nu har inte 

stödet på fotbollsutveckling kunnat göras 

fullt ut eftersom mycket administrativt arbete 

och våra olika projekt lagt hinder i vägen. 

Men under verksamhetsåret har beslut tagits 

som innebär att satsningen på fotbollsut-

veckling kommer att intensifieras. Bland 

annat via krav på utbildade tränare för våra 

ungdomslag. Med Marcus hjälp hoppas vi 

kunna ge våra ungdomstränare ett optimalt 

stöd. På kansliet arbetar Marie-Louice Dahl-

ström halvtid med bland annat tvätt och ki-

osk. Som vaktmästare har under året Zoran 

Prolic och Magnus Petré arbetat. 

 Till årets ledare har utsetts Peter Bengtsson . 

”Borenhjärtapriset” gick till Lennart ”Jocke” 

Egnell och ”Kjells Hederspris” tilldelas 

Sonny Svensson.  Årets spelare på dam–  

 

 

respektive herrsidan gick till Josefine Breikert 

och Isak Nelson. 

Tack! 

Styrelsen vill till våra ledare, spelare, funkt-

ionärer och övriga medlemmar rikta ett stort 

TACK. Ett stort TACK också till alla samar-

betspartner, utan vars stöd verksamheten inte 

skulle kunna bedrivas i den omfattning som 

nu görs. Tack också till alla domare och mot-

ståndare för året som gått. Utan Er med på 

planen hade det inte blivit lika roligt. 

Motala i december 2018 

/Styrelsen 

Kjell  Augustsson 

Maria Johansson 

Stefan Pettersson 

Ola Petré 

Peter Bengtsson 

Hans Wetterhall 

Jan Johansson Kåberg 

Karin Pettersson 

Nicklas Helander 

 

Årets herr– och damspelare 2018 

Isak Nelson och Josefine Breikert prisades på 

galan 

Årets Borengala genomfördes den 17 november 

på Vätternmagasinet. Ett 100-tal medlemmar 

mötte upp. Galan fick en flygande start med Sveri-

ges segermatch mot Turkiet på storbild. Sedan 

avnjöts en god måltid och några förtjänta medlem-

mar fick på känt galamanér ta emot priser. 

Showgruppen Lyckofigur bjöd sedan på en be-

jublad scenshow innan dansgolvet fylldes av  

danslystna galadeltagare 



Bingolotto är en mycket 

viktig inkomstkälla för 

föreningen. I fjol kom vi på 

tredje plats bland alla östgö-

taföreningar när det gällde att 

sälja bingolotto. En placering 

vi gärna förbättrar detta år. 

Totalt gav det oss ett över-

skott på nästan 200 000 

kronor, vilket var ett både 

välkommet och nödvändigt 

tillskott.  

Genom att köpa dina Bin-

golotter inför uppesittarkvällen 

och nyårskvällen hjälper du oss 

mycket. 

Du kan företrädesvis köpa dina 

Bingolotter i vårt lottstånd på 

ICA MAXI. Där sitter våra 

ovärderliga veteraner från den 

13 december varje dag  

Förutom Bingolotter kan du där 

också köpa Bingolottos julka-

lender och Sverigelotter 

 

 

Det var då…... 

 

 

Även denna vinter erbjuder Borens IK alla personer med Borenan-
knytning motionsträning i olika former. Är du medlem, har du 
barn i föreningen, spelat förr eller är du bara intresserad av att 
röra på dig?  Det kvittar, alla som gillar Boren är välkomna!  
 
Söndagar mellan 09.00—10.00 har vi bokat tid i Zederslundsskolans 
Gymnastiksal. Dä ägnar vi oss åt olika bollsporter. 
Team Sportiahallen har vi bokat tisdagar mellan 20.00—21.00.  Där 
väntar löparbanorna och gymmet på dig. 
 
En annan möjlighet är att vara med i vårt Gåfotbollsgäng. De träffas 
söndagar mellan 10.00—11.00 i Skolgårdas Gymnastiksal. 
 
Varför inte skämma bort kroppen med ett nyårslöfte om att ta hand om 
dig ordentligt. Välkommen att löpa, gå eller köra styrka inne i värmen 
av en hall.  
 
Till de olika träningarna är det bara att dyka upp, utan föranmälan. 
Även om träningarna i grunden vänder sig till vuxna är självklart ung-
domar också välkomna! 
 
Borens IK vill erbjuda 

"Något för alla - Hela livet" 



Under senare år har begreppet ”Boren 

City” synts allt mer. Det finns säkert 

några som undrar vad det nu är  som vi 

hittat på. Därför vill vi här en gång för 

alla förklara vad vi menar med Boren 

City. 

Bakgrunden är att Borens IK är en fot-

bollsklubb. Men en fotbollsklubb som 

under många år varit tydliga med att vi 

vill ta ett stort socialt ansvar. I första 

hand i den del av Motala  där  vi har vårt 

huvudsakliga upptagningsområde. 

Men som en del i vårt sociala engage-

mang har  vi under senare år utvecklat 

vårt sociala  arbete även till andra stads-

delar. Dock inte via vår traditionella fot-

bollsverksamhet. Det finns i övriga delar 

av Motala flera fotbollsklubbar som gör 

det på ett alldeles utmärkt sätt. Dock har 

vi sett att inte alla klubbar har möjlighet, 

eller är beredda att lägga samma kraft på 

andra målgrupper. Vi tänker då bland 

annat på de utlandsfödda barn– och ung-

domar som finns utanför den traditionella 

föreningsverksamheten. 

För att nå dessa barn hjälper det inte att 

bjuda in till vår traditionella verksamhet 

där vi normalt har vår verksamhet. Vi tror 

att vi måste komma med verksamheten 

till barnens närområde.  

Detta arbete har vi valt att kalla för Boren 

City. Med det vill vi markera att vi är 

beredda att ta ett socialt ansvar för barn– 

och ungdomar i hela tätorten Motala. 

Målet är naturligtvis att via våra olika 

aktiviteter inom Boren City få in dessa 

ungdomar i det traditionella föreningsli-

vet. Självklart är vi extra glada om de 

väljer att börja spela fotboll i Borens IK. 

Men bor de i andra stadsdelar är vi lika 

glada om de börjar i någon annan före-

ning. 

Inom ramen för Boren City finns för när-

varande två satsningar: 

Dels ”Future Veneras” som vänder sig 

till flickor. Dels ”Drop In Fotboll” som 

vänder sig till grabbar. Dessa aktiviteter 

bedrivs huvudsakligen på Ekön och i 

Charlottenborg. 

Totalt har vi under året haft över 200 

deltagare inom ramen för Boren City. 

Boren City har också fått stor uppmärk-

samhet och vi har under året tilldelats 

flera utmärkelser för arbetet. 

En följd av verksamheten är att flera ung-

domar börjat spela fotboll i vår 

”ordinarie” verksamhet. Bland annat har 

nu vår C-trupp på herrsidan vuxit så 

mycket att vi 2019 kommer att ha fyra 

herrlag i seriespel  

När vi nu fått nya fina lokaler ska vi naturligtvis utnyttja dem så mycket det bara går. Och 

självklart ska klubbhuset vara den naturliga samlingsplatsen för oss Borenmedlemmar. 

Som ett led i det ska vi naturligtvis inleda julfirandet i nya klubbhuset. Söndagen den 23 

december mellan klockan 09.00—11.00 inbjuds alla ledare, spelare och övriga medlem-

mar till lite julmingel i ”Borenhjärtat” (Det nya namnet på vår cafeteria). 

Vi bjuder på julgröt, skinksmörgås och kaffe och hoppas det blir ett trivsamt avbrott i vad 

som brukar vara årets annars stressigaste dag. 



olika aktiviteter. Betala 

gärna några kronor extra 

när du betalar din med-

lemsavgift för att hjälpa 

yngre kamrater. 

- Boka gärna vårt klubbhus 

för aktiviteter med våra lag.  

Som medlem kan du också 

hyra cafeterian för t ex 

barnkalas och liknande. 

(Självklart är lagaktiviteter 

kostnadsfria) 

- Under 17-18 december 

gör vi en skoinsamling. Du 

som har idrottsskor du inte 

använder är välkommen att 

lämna dem till kansliet 

mellan 10.00—18.00. 

Dessa kan sedan användas 

av kamrater som behöver 

dem bättre 

- Till sist—Tack för gott 

samarbete under 2018! 

Vår verksamhetsansvarige 

Marcus Egnell vill påminna 

om: 

 

- Kom ihåg att betala med-

lemsavgiften för 2019! 

- Vi har tagit fram något 

som vi kallar ”Borenhjärta- 

fonden”. Ur den är det me-

ningen att vi ska kunna 

hjälpa i första hand yngre 

medlemmar som kanske 

inte har råd att vara med på 

    

 

 

 

 

 

Som ett led i att informera om och från 

klubben har helt nyligen en inspelningsut-

rustning köpts in för att kunna starta en 

BorenPodd. 

Att lyssna på olika poddar har blivit allt 

vanligare och vi tror att vi på det sättet 

kommer att kunna informera allt bättre. 

Förhoppningsvis kommer de första av-

snitten att kunna publiceras i samband 

med årets upplaga av ”Boren Futsal Cup”. 

Hör gärna av dig om du hr förslag på äm-

nen som du vill lyssna på i BorenPodden 

 

 

Borens Idrottsklubb 

 

Borensvägen 128 

591 96 Motala 

Tel. 0141—219420 

 

       Nya aktiviteter! 

Borenkamraten sänds ut via 

mail till alla medlemmar. Men 

även du som ännu inte är 

medlem är välkommen att ta 

del av information och kuriosa 

från Borens IK. 

Vill du komma med på sänd-

listan skicka ett mail till 

borenkamraten@borensik.se.  

 

(Om du som är medlem inte 

får Borenkamraten—meddela 

oss din e-postadress) 

För att leva upp till vår vision ”Något för alla—Hela livet!” har under året några 

nya aktiviteter startats. Dels har vi startat verksamhet för ungdomar med funktions-

variationer. 

De har under året träffats för att träna och spela fotboll en gång i veckan. Året av-

slutades med en mycket 

uppskattad middag i klubb-

huset. Nästa år kommer de 

att spela matcher mot andra 

föreningar med likartad 

verksamhet. 

Den andra verksamheten 

som startats under året är 

att på samma sätt som våra  

daglediga, oftast något 

äldre herrar, bildat en vete-

rangrupp, har nu motsva-

righeten på tjejsidan startat 

en damklubb. Dessa  tjejer 

har valt att kalla sig ”damklubb” och vänder sig till daglediga tjejer i alla åldrar. 

Förutom att fika och avhandla veckan som gått brukar promenader stå på program-

met. 

Verksamheten är i sin linda  och vad de i framtiden ska göra utöver det de redan gör 

är inte riktigt klart. Klart är att på samma sätt som veterangubbarna hjälper till både 

vid idrottsplatsen och med Bingolottoförsäljning, så kommer damklubben att hjälpa 

till på olika sätt. Bland annat under vår förestående inomhusturnering. 

Damklubben träffas på onsdagar klocka 10.00 i klubbhuset. Alla intresserade tjejer 

är välkomna. 

Bara tomburkar köpta i Sve-

rigs kan pantas i våra buti-

ker. 

Som förening kan vi däre-

mot panta alla former av 

burkar. För att stötta före-

ningen får du gärna lämna 

dina tomburkar till kansliet 

så pantar vi dessa. 

För varje säck erhåller vi 

200 kronor. 

Många burkar små…….  

mailto:borenkamraten@borensik.se

