
       Februari 2019 

Så har vi passerat ännu ett årsskifte och det är dags att skriva 2019.  Inom Borens IK har vi stora förhoppningar på det nya året och det 

finns massor av spännande saker att se fram emot. 

Fotbollsmässigt ser det bättre ut än på många år. Damlaget i div 2 har fått flera nyförvärv och några spelare gör come back efter  något års 

uppehåll. Dessutom har flera spelare som prövat lyckan i andra klubbar återvänt. Förutom spel med  A-laget i div 2 kommer vi också att 

ha ett  lag i div 4. Till det ett U-lag. 3 damlag är det inte så många klubbar som kan skryta med. 

Men herrarna är ännu värre. För första gången i ÖFF:s 100-åriga historia har en klubb anmält 4 herrlag till seriespel. Och klubben är för-

stås Borens IK. Förutom våra vanliga A-, B-, och C-lag ställer vi 2019 även ett D-lag på benen till en ny spelform som kallas 

”Utmaningen”.  När andra klubbar har problem att få ihop sina reservlag går vi åt andra hållet. Spännande! 

Men  trots denna unika bredd på seniorsidan är ändå ungdomsverksamheten i vanlig ordning vårt flaggskepp. Att erbjud barn och ungdo-

mar en trygg, jämställd och utvecklande miljö där var och en får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är långt mycket viktigare än 

resultat och tabeller. 

Förutom vår traditionella fotbollsverksamhet kommer vi sedan att satsa än mera på vårt sociala engagemang via ”Boren City” och även i 

övrigt vill vi leva upp till vår vision: ”Något för alla — Hela livet!”  Välkommen till ett nytt år med Borens IK! 

 
 

På Borengalan den 16 november fick Isak Nelson och 

Josefine Breikert ta emot pris som ”Årets spelare” i herr– 

respektive damlaget. 2018 

 

Men priset har snart 40-åriga traditioner. Redan 1976 

delades priset ut för första gången. Det var då ett gemen-

samt spelarpris för herrar och damer som delades ut till-

sammans med pris till ”Årets ledare” 

På annan plats  kan du läsa om alla som under åren tagit 

emot de ärofyllda priserna 

 

 

Som ett led i att informera om och från klubben har 

helt nyligen Borenpodden startats.  

Att lyssna på olika poddar har blivit allt vanligare 

och vi tror att vi på det sättet kommer att kunna 

informera allt bättre. 

I dagarna har de första avsnitten spelats in. Du hit-

tar Borenpodden på  

http://soundcloud.com/borensik/tracks 



                                                                  
Stående fr v: Gunnar  Wall, Lagledare Kent Axelsson, Anders Andersson, Bo-Åke Karlsson, Rolf Gustafsson, Per 

Melin och Per-Erik Saleteg 

Knästående fr v: Mats Elf, Lennar t Egnell, Peter  Benko; Ronny Samuelsson, Bo Forssell, Lars-Göran Bjerkegren 

och Bo Andersson 

 

Det var då…... 

I vårt nyhetsbrev “Borenkamraten” har vi lovat att 

presentera gamla  Borenlag. Turen har nu kommit 

till C-laget årgång 1987. 

 
Borens IK har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med Länsförsäkring-

ar för 2019-20. 

Avtalet avser stöd till vår verksamhet inom ramen för ”Boren City” 

Sedan några år tillbaka finns i Boren en  

veterangrupp. De träffas varje tisdag klock-

an 10.00 i klubbhuset. 

På programmet står först fika, det är det vik-

tigaste. Sedan sitter de och pratar lite om  

hur mycket bättre allt var förr. Det blir en 

och annan skröns, ska sägas. 

Sedan brukar de hjälpa till med lite av varje, 

i första hand nere vid idrottsplatsen. 

Ibland hittar de på något annat, t ex åker och 

ser en allsvensk match, käkar en bit mat, 

eller något annat trevligt. 

Vill du vara med är det bara att svänga ner. 

Vill du veta mera—kontakta Peter Petré på 

telefon 070—541 94 20. 

Även damerna har kommit igång med en 

grupp för ”vuxna tjejer”. Dem kan du läsa 

om på nästa sida. 

 

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 sändlistan skicka ett mail till  

info@borensik.se.  

(Om du som är medlem inte får Borenkamraten—meddela 

oss din e-postadress) 

mailto:borenkamraten@borensik.se


Som  du säkert vet är det sociala engagemanget viktigt för 

oss i Borens IK. Via ”Boren City” sysselsätter vi i dag över 

200 barn och ungdomar i en verksamhet  som skiljer sig mar-

kant från vår traditionella fotbollsverksamhet. 

Men att ta ett socialt ansvar och att hjälpa barn och ungdo-

mar till en meningsfull fritid är inget nytt. Det har vi hållt på 

med i över 40 år. 

Här bredvid kan du se en artikel från ”Borenkamreten” år-

gång 1980. Förutom den eftermiddagsverksamhet vi då be-

drev i vår klubblokal kom vi över lokaler i gamla Motala 

Werkstad. Den 20 oktober slogs portarna upp till en ung-

domsgård som  kom att få runt 130 inskrivna deltagare. 

Vi hade öppet varje kväll där föreningens vuxna medlemmar 

ställde upp som ledare. På kvällarna spelades pingis, inne-

bandy och olika  sällskapsspel. Här fanns också TV-rum, 

mysrum och en liten cafeteria. Cafeterian sköttes för övrigt 

av klubbens juniorlag. 

Just nu för vi diskussioner om vi  ska försöka ha en liknande 

verksamhet i vårt nya klubbhus. Kanske inte någon riktig 

ungdomsgård, men kanske öppna upp på eftermiddagar för 

att våra yngre medlemmar ska ha något att göra i väntan på 

kvällens träning. 

Kan vi hitta någon/några intresserade som tar ansvar så är det 

bara att starta. Är just du intresserad är du välkommen att ta 

kontakt mer vårt kansli 

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. 

På förra sidan kan du läsa om våra vetera-

ner på herrsidan. Men i jämställdhetens 

namn finns numera också motsvarande 

grupp på tjejsidan. De kallar sig ”Borens 

damklubb” och träffas varje onsdag klock-

an 10.00. i klubbhuset 

Även här står alltid fika först på program-

met Sedan blir det en stärkande långpro-

menad.  

Verksamheten är i sin linda och vad de 

fortsättningsvis ska pyssla med är inte 

riktigt klart. Det viktigaste är att träffas 

och ha det trivsamt. 

Men att även tjejgruppen kommer att vara 

till stor hjälp på olika sätt är alldeles klart. 

Vill du ha en stunds gemenskap är du väl-

kommen att komma ner på onsdagarna. 

Vill du veta mera—kontakta Eva Petré-

Egnell på telefon 073 142 98 15 



Vi har en lite kaxig ambition att försöka vara 

lite bättre än andra föreningar på det mesta. 

Utom möjligen då det idrottsliga. Här måste vi 

inse att  just resultaten på fotbollsplanen kan 

vi inte alla gånger påverka själva fullt ut. Det 

finns alltid ett motståndarlag som kan vara 

bättre än oss. Det är för övrigt bara att titta var 

våra representationslag håller till för att inse 

att vi nog inte är allra bäst.. 

Dessutom tycker vi inte att resultaten på Ung-

domssidan är så viktiga. 

Men mycket annat kan vi påverka. Och det 

ska vi också försöka göra. 

Fotbollsleken 

Vi tror inte på traditionell träning för de 

yngsta. Vi tror heller inte på det som oftast 

kallas Fotbollslekskola. Våra barn har minst 

15 år i skolan framför sig.  Därför kallar vi vår 

fotboll för de yngsta för bara Fotbollslek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje lördagsförmiddag leks det på Borens IP. 

Flickor och pojkar är förstås med på samma 

villkor. Förutom lek med fotbollen blir det 

också andra lekar. Ibland sätter sig ledarna 

med barnen och läser en saga. Som avslutning 

kommer barnens favorit, Tigern Bore, på be-

sök och bjuder på saft, bullar och tablettask. 

När barnen leker fotboll bjuds föräldrar och 

syskon på fika 

Kanske har vi inte världens bästa fotbollsut-

bildning för de allra yngsta.. Men barnen har 

kul och sakta men säkert skapas ett varaktigt 

intresse för idrotten fotboll.  

Ungdomsverksamheten 
Vår ambition är att ställa krav på våra ung-

domstränare. Ett av kraven är att de ska vara 

väl utbildade för sin uppgift.. För att ge dem 

optimal stöttning har vi Marcus Egnell an-

ställd. Förutom stöttning av enskilda lag och 

ledare erbjuder vi genom Marcus extra trä-

ningar för både flickor och pojkar. Vi vill inte  

satsa extra på så kallade talanger. I stället vill 

vi ge varje barn chansen att bli så bra som 

möjligt—i sin egen takt. Därför är alla som 

vill välkomna på våra extra träningar. 

Målet är inte att vinna på ungdomssidan. Må-

let är att alla ska få bli så bra som möjligt. Det 

är för oss viktigare än att via  toppning av 

ungdomslag vinna enskilda matcher. 

Här vill vi vara lite bättre än andra. 

Boren City 
Vi har på olika sätt beskrivit vårt sociala enga-

gemang, i första hand ”Future Veneras” och 

”Drop InFotboll” via den verksamhet vi kallar 

”Boren City” så vi tror att alla nu vet vad vi då 

pratar om. 

Under 2018 fick vi ta emot flera olika utmär-

kelser för vårt arbete, så vi tycker att vi här 

kommit lite längre än många andra föreningar. 

Dessutom har styrelsen tagit beslut om att 

integrera denna verksamhet än mera i vår 

ordinarie verksamhet.  

 

Fotboll för alla 

Under 2018 startade vi verksamhet för ungdo-

mar med funktionsvariationer. Under 2019 

kommer verksamheten att utökas än mera och 

vi kommer att spela matcher mot föreningar 

från andra orter med samma verksamhet 

Gåfotboll 
Vi är nu inne på tredje säsongen med Gåfot-

boll på programmet. Det är en grupp företrä-

desvis ”gubbar” som träffas en gång i veckan 

för att spela Gåfotboll. Men även några tjejer 

har varit med ibland 

Man kan nu läsa om flera föreningar som 

säger sig vara först i Sverige med Gåfotboll, 

men faktum är att bara en kan vara först—och 

det var vi. 

I vår Gåfotboll har vi skapat våra egna regler 

och vi har valt att fokusera på Gåfotboll som 

en motionsaktivitet. Därför ska alla vara över 

mitten för att mål ska godkännas. Det finns 

heller ingen fast  målvakt, utan den som är 

längst ner får ta med händerna.  

Seniorfotbollen 

Seniorfotbollen är slutmålet för våra ungdo-

mar och självklart vill vi att så många som 

möjligt ska fortsätta tills de når något av våra 

seniorlag. 

Självklart vill vi att våra representationslag  

(A-lag) på dam– och herrsidan ska avancera i 

seriesystemet. Men vi vill att alla ska fortsätta 

att spela fotboll. Därför har vi under 2019 fyra 

herrlag och tre damlag i seriespel. På herrsi-

dan är det för övrigt första gången i Östergöt-

lands Fotbollförbunds historia som en före-

ning anmäler 4 herrlag….. 



Medlemsträning 

Att föreningens vision är ”Något för alla—

Hela livet!” förpliktar. Vi vill verkligen för-

söka leva upp till det också. Därför erbjuder vi 

våra medlemmar olika motionsaktiviteter. 

Under vintern dels i Team Sportiahallen och 

dels i Zederslundsskolans gymnastiksal, Un-

der sommarhalvåret utgår vi förstås från Bo-

rens IP. 

Vinterns tider är tisdagar kl 20.00 i Team 

Sportiahallen och i Zederslundsskolan sönda-

gar klockan 10.00. 

Välkomna! 

Våra arrangemang 
Beträffande våra arrangemang så  är de två 

största i dag vår populära Boren Futsal Cup 

(tidigare Östgöta Innefotboll Cup) och Klass-

fotboll med Platen. 

Förutom att arrangemangen ger ett överskott 

så är det ett bra sätt att svetsa ihop föreningen. 

Bland spelare, ledare och övriga medlemmar 

rekryteras över 100 funktionärer. Dessutom är 

det många från andra föreningar som hjälper 

till. Det har ett stort värde. Att stärka banden 

mellan klubbarna har också ett värde. 

BFC har blivit populär bland både deltagande 

lag och publik för att allt brukar fungera i det 

närmaste prickfritt. Förutom ett ekonomiskt 

tillskott och att vi är många som får en skön 

känsla av att göra detta tillsammans så ger det 

också klubben positiv PR. 

Det andra stora arrangemanget är vår årliga 

Klassfotboll. Inför 2018 tecknades för övrigt 

ett samarbetsavtal med Bostadsstiftelsen Plat-

en och än en gång blev det både deltagar- och 

publikrekord på Borens IP. I 

I ett perfekt försommarväder bjöds på fotboll 

när den är som allra bäst. Kanske inte kvali-

tetsmässigt, men den glädje och den folkfest 

man upplevde den här dagen blev till något 

alldeles extra. 

Klassfotbollen har också ett annat värde då 

turneringen varje år döms av föreningens 14-

årslag på både flick– och pojksidan. Att våra 

ungdomar på detta sätt lär sig hjälpa till och ta 

ansvar har ett stort värde. 

Vätternrundan 

Vad kanske inte alla vet är att Borens IK är 

den förening som har allra flest funktionärer 

under Vätternrundans olika lopp. Under 2018 

var det nästan 400 personer som ställde upp. 

Vår uppgift är i första hand att ta hand om alla 

de cyklister som bryter sitt respektive lopp. 

Via följebilar plockas de upp och skjutsas till 

nästa depå för vidare transport till Motala. 

Vi har valt att samtliga spelare i både senior– 

och ungdomslag ska bidra med en person. 

Antingen kör man själv (seniorspelare och 

ledare) eller också ordnar man en annan som 

hjälper till. Företrädesvis då föräldrar eller 

någon släkting till våra ungdomar. 

Självklart finns det synpunkter på det här och 

några få brukar höra av sig  och förklara att 

man inte vill eller har möjlighet att köra. 

(Vätternrundan håller med bilar) I sådana fall 

får vi försöka hitta någon annan, men de allra 

flesta som inte har möjlighet att köra brukar 

kunna hitta en ersättare.  

Som kompensation för det arbete som läggs 

ner av våra lag och deras föräldrar ställer vi 

inga krav på lottförsäljning eller andra typer 

av försäljning. I stället går hela överskottet vid 

olika försäljningsaktiviteter direkt till det egna 

laget. 

Det finns också ett värde av att alla ”tvingas” 

hjälpa till. Föreningen består ju av dess med-

lemmar och på det här sättet tar vi ett gemen-

samt ansvar för föreningens finansiering. Och 

just inkomsterna från Vätternrundan är klub-

bens största och viktigaste inkomstkälla. 

 

Veteranerna 
Varje tisdag klockan 10.00  träffas våra här-

liga veteraner för några timmars trivsam sam-

varo. Förutom fika och diverse konstateranden 

om hur mycket bättre allt var förr gör de en 

väldig nytta för klubben.  

På samma sätt har nu en damgrupp kommit 

igång. De träffas varje onsdag klockan 09.30. 

Gemensamt för både damer och herrar är att 

de är en tillgång för klubben. Men det viktig-

aste är ändå den gemenskap de erbjuder 

varandra.  

Borenhjärtafonden 

Tyvärr är det inte en självklarhet att alla har 

råd med medlemsavgift och fotbollsutrust-

ning. Därför har vi startat 

”Borenhjärtafonden” Ur den kan de som har 

möjlighet betala in några extra kronor när de 

betalar sin medlemsavgift. Via dessa pengar 

kan sedan företädesvis yngre klubbkamrater 

med dåliga ekonomiska förutsättningar få 

hjälp. Fördelning av medel ur 

”Borenhjärtafonden” sker i samråd med re-

spektive ledare 

 Borenpodden 

I slutet av 2018 köpte vi in en ganska proffsig 

utrustning för att göra olika program via 

”Borenpodden”. Sändningarna startades i 

början av februari. Vi kommer att lämna in-

formation, intervjua intressanta personer och 

ha lite förhandsinfo inför intressanta matcher. 

Sociala media 

Självklart finns vi med på olika former av 

sociala medier. Dels via vår hemsida 

(www.borensik.se), Instagram (borensik) och 

Twitter (@borens_ik) 

Jockes bildarkiv 

Som du kan läsa om på annan plats i detta 

nummer av ”Borenkamraten”  har Jocke Eg-

nell sammanställt ett närmast unikt bildarkiv. 

Här ´kan du hitta det mesta av vad som skett 

och sker i klubben. Gå in på vår hemsida. 

Klicka på bildgalleri och till sist ”Jockes foto-

arkiv” Här hittar du tusentals gamla bilder och 

artiklar 

 

Bara tomburkar köpta i Sverigs kan pantas i 

våra butiker. 

Som förening kan vi däremot panta alla for-

mer av burkar. För att stötta föreningen får du 

gärna lämna dina tomburkar till kansliet så 

pantar vi dessa. 

För varje säck erhåller vi 200 kronor. 

Många burkar små…….  



 

Sedan en tid tillbaka  har vi i samarbete med Pizzeria Sorrento tagit fram en speciell Borenpizza. Av PizzaOnline har Sorrento 

nyligen utsetts till bästa pizzerian i Motala och den sjunde bästa I hela Sverige. Pizzabagaren Simon Daoud konstaterar att 

Borenpizzan för tillfället är den mest populära pizzan på Sorrento. Prova du också så förstår du varför. Speciellt roligt är det eft-

ersom  15 kronor av varje såld Borenpizza går till vår ungdomsverksamhet.  

Vårt verksamhetsår omfattar numera tiden 1 novem-

ber— 31 oktober. Årsmötet avhölls den 17 december i 

nya klubbhuset och samlade ett 30-tal medlemmar. 

Omsättningen för 2018 hamnade på cirka 3 miljoner 

kronor och glädjande kan konstateras att det ekono-

miska läger i klubben är gott. 

 

Vid årsmötet valdes nedanstående styrelse: 

Stående fr v: Peter  Bengtsson, Ola Petré (kassör ), 

Karin Pettersson (vice ordförande), Hans Wetterhall 

och Janne Johansson-Kåberg. 

 

Knästående fr v: Sofia Hoppula (adjungerad), Åsa 

Carlsson, Kjell Augustsson (ordförande), Andreas Jo-

hansson och Stefan Pettersson sekreterare) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976 Peter Petré 

1977 Sören Svensson 

1978  Weine Halldin 

1979 Ulf och Gerd Nylander 

1980   Åke Lundh 

1981 Kjell Augustsson 

1982 Hans Lövgren 

1983 Raoul Jonsson 

1984   Kenneth Beckman 

1985 Stefan Lindén och 

            Tommy Johansson 

1986   Lennart Egnell 

1987   Sven Andersson 

1988   Mats Elf 

1989   Tommy Liljedahl 

1990   Håkan Samuelsson 

1991   Håkan Thörnqvist 

1993  Gunnar Wall 

1994   Ulf Samuelsson 

1995   Hans Ehnqvist 

1996   Kenneth Beckman 

1997   Kenneth Jonsson 

1998   Tommy Rehnström 

1999   Lennart Egnell 

2000 Leif Gerhardsson 

2001   Ewa Davidsson 

2002   Annelie-Forss Tykosson 

2003 Tommy och Jenny Bengtsson 

2004 Göran Ekh 

2005 Stefan Fredriksson 

2006 Torbjörn Jonzon 

2007 Nina Fransson 

2008 Konstantin Tsilofitis 

2009 Björn Svartling 

2010 Fredrik Flodin 

2011 Fredrik Lantz 

2012 Björn Svartling 

2013 Ledarna för pojkar 00 

2014 Marcus Egnell 

2015 Ledarna frö flickor 03 

2016 Ledarna för pojkar 00 

2017 Ledarna för flickor 05 

2018 Peter Bengtsson 

 

 

1976 Rolf Gustafsson 

1977 Magnus Petré 

1978 Bo-Åke Karlsson 

1979 Annsofi Johansson 

1980 Rolf Gustafsson 

1981 Ewa Karlsson 

1982 Conny Hellqvist 

1983 Maria Johansson 

1984 Lennart Egnell 

1985 Damlaget 

1986 Ingvar Elf 

1987 Håkan Sandberg 

1988 Pamela Liljedahl 

 Per Syrén 

1989 Ann-Charlotte Johansson 

 Göran Ekh 

1990 Anna-Lena Breid 

 Anders Palmér 

1991 Maria Johansson 

 Björn Johansson 

1992 Therese Alfheim 

 Ronnie Johansson 

1993 Anna-Lena Breid 

 Peter Bengtsson 

1994 Ann-Charlotte Johansson 

 Niklas Ullvan 

1995 Karin Gren 

 Jonny ANtebrink 

1996 Eva Sandberg 

 Björn Sölvestam 

 

1997 Jenny Curtsdotter 

 Henrik Pettersson 

1998 Britt-Louice Alf 

 Anders Gullberg 

1999 Frida Bergman 

 Fredrik Höglund 

2000 Frida Davidsson 

 Fredrik Lantz 

2001 Therese Larsson 

 Richard Göthberg 

2002 Kristina Gren 

 Niklas Egnell 

2003 Medelein Brehmer-Thudén 

 Carl Schnell 

2004 Josefine Arvidsson 

 Niklas Egnell 

2005 Frida Davidsson 

 Richard Göthberg 

2006 Louise Lindholm 

 Marcus Rehnström 

2007 Emilia Thern 

 Andreas Johansson 

2008 Emma Persson 

 TommyHudin 

2009 Sandra Helgesson 

 Marcus Egnell 

2010 Lovisa Granman 

 Johan Björklund 

2011 Madeleine Andersson 

 Jonas Rosenqvist 

2012 Ida Överstam 

 Victor Tillgren 

2013 Madeleine Andersson 

 Jonas Rosenqvist 

2014 Emelie Ljungberg 

 André Rako 

2015 Lisa Påhlsson 

 Markus Andersson 

2016 Ebba Collin 

 Viktor Forssell 

2017 Maria Kåhlin 

 Oliver Blomdahl 

2018 Josefine Breikert 

 Isak Nelson 

Peter Petré—först som `Årets ledare” 

Jenny Curtsdotter kom från BK Tinnis. Efter sina år i 

Boren spelade hon allsvenskt i både Umeå IK och 

Djurgården/Älvsjö. 

Niklas Egnell skriker ut sin glädje efter att 2004 ha 

avgjort kvalet till div 3. Niklas blev ”Årets spelare” 

både 2002 och 2004 



Adam Egnell började sin fot-
bollsbana som liten knatte i 
Borens IK . Som 14-åring tog 
han steget till Motala AIF där 
han spelade till och med 2018. 

Som ungdomsspelare har 
Adam flera gånger spelat i 
något av våra ungdomslands-
lag och inför 2019 har han 
tagit nästa steg i sin fotbolls-
karriär. Adam återfinns nu i 
anrika Åtvidabergs FF 

 
Hur känns det att skrivit på 
kontrakt med en klassisk före-
ning som Åtvidaberg? 
-Det känns väldigt bra att ha 
skrivit på för en så klassisk 
klubb som ÅFF, ska bli väldigt 
kul att få chansen att represen-
tera föreningen.  

Du började karriären i Boren 
där du bland annat tränades 
av pappa Niklas. Hur var det? 
Jag tyckte själv det var svårt 
att ens prata med din farfar 
om fotboll och de är ju lite 
lika.  
-Ja, det är väl alltid lite speciellt men han har 
lärt mig väldigt mycket och varit viktig för 
mig genom åren. Men det har väl varit några 
tysta bilresor hem från Boren under de åren, 
haha. 

Jag har ett minne från Barcelonacupen 
som MAIF anordnade när jag var med som 
hjälptränare för Borens 99:or, tror ni var 
12 år. Det var en utslagningsmatch som ni 
förlorade. Jag minns flera av killarna som 
direkt efter slutsignalen pratade om att 
köpa glass medan du var helt svart i blick-
en. Tror du den viljan att vinna hjälp dig 
på vägen? Har den varit till hinder nån 
gång? 
-Jag tror att det har varit väldigt viktigt att ha 
den biten men sen har jag fått höra mycket 
genom åren att man ska vara en vinnarskalle 
istället för tjurskalle. Det har funnits tillfällen 
när det har stört min prestation men samtidigt 
tror jag fortfarande att det har varit viktigt att 
bli lite tjurig ibland. Det är en balansgång 

mellan de två. 

Sedan gick du vidare till MAIF och har nu 
gjort  några säsonger i seniorlaget. I min 
bok är dina styrkor spelförståelsen och 
tekniken, hur har du utvecklat de egen-
skaperna?  
-Man försöker hela tiden förbättra allt men jag 
tror det är väldigt viktigt att utveckla sina 
främsta egenskaper lite extra. De är ju mina 
främsta vapen på plan.  

Du blir också refererad till som 
”Frisparkskungen” av journalisten Jens 
Bollius. Hur mycket träning ligger bakom 
dessa frisparkar samt att kunna slå hörnor 
med bägge fötterna? 
-Haha, jag slog bara in 2 frisparkar i fjol. Jag 
skulle nog satt nån mer men det är en hel del 
extra nötande efter träning som ligger bakom 
det. Jag började träna min ”mindre bra” fot 
vid 11 års ålder med farsan och det har varit 
ett bra vapen att ha nu. Men frågar du Elmer 
(Civgin, intervjuarens anteckning) och Edon 

(Silka) i MAIF kan jag faktiskt inte slå 
hörnor med vänstern, haha. 

Vad behöver du utveckla för att ta 
ännu ett steg? Jag tror din farfar och 
morfar är rörande överens om att det 
är i försvarsspelet och framförallt i 
duellspelet. Håller du med dem? 
-Haha, ja det är väl inte det som jag är 
bäst på men det är något som jag har 
utvecklat och jobbat med mycket sen-
aste åren. Sen kommer jag kanske ald-
rig bli den ”gnuggarn” som de vill men 
de får uppskatta att jag kan annat, haha. 
Sen är det viktigt att göra allt med en 
100 procentig inställning hela tiden och 
inte bara säga det.  

Vilka är dina förhoppningar med 
säsongen 2019? 
-Mina förväntningar inför 2019 är att 
jag ska utvecklas så mycket som möjligt 
som fotbollspelare men det viktigaste är 
att hjälpa ÅFF att ta så många poäng 
som möjligt och sluta på en bra place-
ring i tabellen. 

Nu blir det flytt hemifrån i början av 
januari och mamma Linda känns 
mer orolig än dig men kommer du 
verkligen kunna lösa tvätt, matlag-

ning, städning osv?  
-Haha, ja hon är nog mer orolig än mig men 
jag förstår inte varför. Det blir mycket som är 
nytt men det känns bra. Jag tror på mig själv 
även där.   

Slutligen, om du skulle tipsa lillasyster 
Thea och andra unga ambitiösa spelare, 
vad skulle du vilja säga till dem?  
-Ha kul är alltid det viktigaste. Jag spelar fot-
boll för det är det roligaste jag vet men har 
man drömmar som man vill uppfylla så måste 
man vara beredd på att offra en hel del och 
verkligen vara redo att göra allt till 100%. Det 
är också viktigt att ta hand om sina lagkompi-
sar och sin egen kropp. 

Kör hårt! Jag lär åka mer till Åtvid nästa 
år än jag gjort i hela mitt liv!  

-Du är mer än välkommen! 

//Marcus Egnell, verksamhetsansvarig och 
stolt farbror 

    
Vår verksamhetsansvarige  

Marcus Egnell påminner om: 

 Vi har tagit fram något som vi 

kallar ”Borenhjärtafonden”.Ur den 

är det meningen att vi ska kunna 

hjälpa i första hand yngre med-

lemmar som kanske inte har råd 

med allt mtrl som behövs. Betala 

gärna några kronor extra när du 

betalar din medlemsavgift för att 

hjälpa yngre kamrater. 

 Boka gärna vårt klubbhus för akti-

viteter med våra lag. Som medlem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 kan du också hyra cafeterian för 

 barnkalas och liknande. (Självklart 

 är lagaktiviteter kostnadsfria). 

 Kom ihåg Borencertifieringen den 

19 mars i klubbhuset. Då får vi 

besök av Thomas Westerberg och 

Kent Hellström från ÖFF. 

 Den 9 april har vi stort föräldra-

möte i Södra skolan klockan 

18.00. Därefter enskilda lagmöten. 

 Fotbollsleken med Tigern Bore 

börjar lördagen den 17 april klock-

an 10.00 för barn mellan 5 och 7 

år på Borens IP. 

 Kom redan nu ihåg att boka in 

Vätternrundan! 



 

Efter ett tufft 2018 ser det inför säsongen 2019 betydligt ljusare 

ut för vårt div 2-spelande damlag. 

Inför 2018 valde tre spelare att pröva lyckan i Linköpings FC 

och några rutinerade spelare valde att prioritera familjelivet. 

Det gjorde att vårt unga lag fick en tuff säsong där det mest 

positiva nog var att vi lyckades behålla vår div 2-plats. 

Inför 2019 kan vi glädjande konstatera att tvillingarna Nellie 

och Nora Törngren är tillbaka efter sitt LFC-äventyr. Och Eme-

lie Jonsson och Madeleine Andersson som tidigare varit tongi-

vande i laget är tillbaka efter barnafödande. Vi hoppas också att 

Frida Elofsson ska komma tillbaka från LFC, men just nu går 

hon skadad. Förhoppningsvis kan hon ansluta under hösten. 

Från Skeninge IK, som tyvärr tvingats dra ur sitt div 2-lag har 

Emilia Karlsson, Amanda Johansson, Matilda Gunnarsson och 

Esmeralda Widlöv anslutit, samt har Sara Pihljärvi efter ett litet 

uppehåll gjort come back. 

Detta tillsammans med alla unga lovande unga flickor som 

finns i damtruppen gör att det ser riktigt bra ut och vi ser med 

tillförsikt fram mot årets seriespel. 

 

Om det ser bra ut på damsidan så ser det om möjligt ännu 

bättre ut på herrsidan. Redan under fjolåret visade laget att de 

spelade jämnt med de bästa lagen i serien och vårt unga lag 

med många spelare från vår fantastiska 00-årgång  kan bli rik-

tigt bra. Dessutom finns en bredd som är närmast unik. Föru-

tom A– och U-lag har vi både C– och D-lag i seriespel under 

2019 

På tränarsidan får Martin Axén (bilden) sällskap av Mats Nils-

son, tidigare i LSW, så de träningsvilliga grabbarna får alla 

förutsättningar att göra en riktigt bra säsong. 

Nya i A-truppen är Mohammed Alhabib, Andreas Wickström, 

Charbel Hanna och Davor Jelic, dessutom gör Johan Ro-

senqvist och Dzenan Zekic come back efter ett litet uppehåll. 

Varje förening har sina namn som går som en röd tråd . I Boren har det 

varit många med efternamnen Elf och Egnell genom åren. Men på senare 

år har också namnet Petré dykt upp allt oftare. 

Det började med Peter som redan under sin aktiva fotbollskarriär blev 

ledare. Den gode Peter är fortfarande, nästan 50 år senare, en viktig 

kugge, inte minst vad gäller vår inomhusfotboll och klassfotboll. 

Sedan har vi Ola som fortfarande är kassör i föreningen. Mest lyckosam 

på fotbollsplanen har dock Magnus varit. Efter sina ungdomsår i Boren 

spelade han i såväl LFF som i MAIF innan han  (förstås) återvände till 

Borens IK. 

I fjol blev Magnus arbetslös och kunde därför hjälpa oss under en stor del 

av utomhussäsongen vid idrottsplatsen. Från den 15 februari är nu Mag-

nus anställd hos oss och får huvudansvaret för vår fina idrottsplats, men 

han  kommer också att få en del kansliuppgifter . 

Välkommen tillbaka! 



Inför 2019 har vi infört en del nyheter på ungdomssidan. Dels 
kommer alla ungdomsledare att få visa upp ett sk ”begränsat 
utdrag” ur belastningsregistret. Ett utdraget från belastningsre-
gistret handlar inte om att skuldbelägga hårt arbetande ledare, 
utan om en ren säkerhetsåtgärd. De brott som syns i det begrän-
sade utdraget ur belastningsregistret för idrottsföreningar är: 
sexualbrott och barnpornografibrott samt uppgifter om mord, 
dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt 
rån och olaga tvång. Ingen behöver vara orolig för att gamla 
försyndelser ska synas i utdraget om de inte finns med i ovan 
nämnda brott. För att föregå med gott exempel kommer även 
styrelsen att inhämta samma utdrag. 

När det sedan gäller träningsupplägg provar vi under 2019 en 
ny modell som vi kallar ”Borencertifiering”. Det innebär att alla 
ungdomsspelare förutom träning med sitt ordinarie lag också 
ska erbjudas att träna med ett lag som är ett år yngre och/eller 
ett år äldre. Det sker genom att lag som t ex tränar måndagar 
och onsdagar erbjuds ett extra träningspass tisdagar och torsda-
gar. De som har sin ordinarie träning tisdagar och torsdagar, 
erbjuds extra träning måndagar och onsdagar. Med det vill vi 
dels erbjuda extra träning som inte kräver att ännu mer tid läggs 
ner av lagens ordinarie tränare. Dels vill vi skapa ett än bättre 
samarbete mellan lagen. 

För barn i åldrarna  8—12 år kommer vi även i sommar att ar-
rangera en Fotbollsskola. Den har tidigare hetat ”Landslagets 
Fotbollsskola” men heter nu bara ”Fotbollsskolan”. Den bedrivs 
i sommar under tiden 17—19 juni på Borens IP. I fjol besöktes 
Fotbollsskolan av landslagsstjärnan Stina Blackstenius och vi 
hoppas på fint besök även i år. Både barn som spelar i Borens 
IK och övriga klubbar är välkomna. 

Inför fotbollssäsongen 2019 kommer alla ungdomsledare att få 
nya träningsställ till träningar och matcher. Våra nya enhetliga 
kläder hoppas vi ytterligare ska stärka känslan av samhörighet 
inom klubben. 

Inför 2019 har också kraven på våra ungdomstränare höjts. För 
att höja statusen på våra Borenledare så krävs att det inom varje 
lag finns ledare som genomgått lämplig utbildning.  

Klassfotbollen spelas i år lördagen den 18 maj. 

Borens IK var under 2018 den klubb i Östergötland som sålde 
näst mest Bingolotto. Bara Hjulsbro IK sålde mer. Totalt 
sålde Borens IK  Bingolotto för över en halv miljon kronor. 
Det är framför allt våra veteraner som gjort ett jättejobb inför 
jul– och nyårshelgerna med att bemanna vårt lottstånd på ICA 
MAXI. 

Ett stort TACK till alla lottförsäljare som genom sitt arbete 
givit oss ett välbehövligt ekonomiskt tillskott. Ett extra stort 
TACK till Raoul Jonsson som organiserat försäljnings-
verksamheten på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

Men bra kan förstås bli ännu bättre. Du kan dels prenumerera 
på en Bingolott varje vecka och du kan ta med någon/några 
Bingolotter till ditt arbete för att öka på försäljningen. 

Skulle t ex 20 personer sälja 5 Bingolotto per vecka så blir det 
på ett år nästan ytterligare 100 000 kronor in i klubbkassan.  

Är du intresserad av prenumeration eller att sälja någon/några 
lotter varje vecka—kontakta kansliet! 



Borens IK  är i första hand en ideell fotbollsförening, men vi 

har också fattat ett strategiskt beslut om att agera som en an-

svarstagande samhällsaktör och bedriver förutom vår tradit-

ionella fotbollsverksamhet även ett omfattande CSR-arbete 

(Corporate Social Responsibility), som går under namnet 

”Boren City”. 

Detta arbete sker parallellt med vår ordinarie fotbollsverk-

samhet som sysselsätter cirka 400 barn och ungdomar med 

Borens IP som naturlig utgångspunkt. Inom ramen för 

”Boren City” sysselsätter vi ytterligare drygt 200 barn och 

ungdomar, företrädesvis med utländsk bakgrund. Den verk-

samheten har vi valt att driva i stadsdelarna Ekön och Char-

lottenborg. Två stadsdelar som präglas av social och ekono-

misk segregering, där levnadsvillkoren ser mycket olika ut. 

Här tror vi att vi har möjlighet att göra störst nytta. 

 

Vår övertygelse är att vi med ”Boren City” kan bidra till ett 

rikare fritidsutbud, innovativa aktiviteter och en ökad känsla 

av trygghet för i första hand barn, unga och unga vuxna. Men 

också för övriga boende i de berörda stadsdelarna. ”Boren City” har fått stor uppmärksamhet 2018 och vi har fått ta emot flera 

utmärkelser utifrån vårt integrations- och jämställdhetsarbete. 

Men ska vi kunna fortsätta och helst intensifiera vårt sociala arbete behövs ytterligare stöd. Vi har därför startat ”Boren Citys 

Stödförening”. Till den vill vi erbjuda medlemskap för företag och organisationer som liksom vi tycker att integration, jämställd-

het och alla människors lika värde är viktigt. Alla pengar som genereras genom Boren Citys Företagsklubb går till ovan nämnda 

verksamhet. 

Som medlem stöder du vårt arbete med ”Boren City” och du får inbjudningar till två föreläsningar/föredrag per år. Som medlem 

får du också inbjudan till vår årliga Borengala som hålls i november varje år. I samband med våra föreläsningar ges du möjlighet 

till inspirerande och spännande möten.  

Medlemskapet kostar 500:-/kalenderår

Låt ditt företag synas tillsammans med oss. Vår verksamhet stöds i 

första hand av ett antal företag från olika branscher, där ett av syftena 

med vår stödförening också  är att hjälpa ditt företag att skapa nya 

spännande kontakter. Förutom möjligheten att presentera ditt företag 

på något av våra seminarier får du andra trevliga förmåner. Vi erbju-

der olika nivåer av medlemskap. 

Avgiften för medlemskap är som ovan nämnts 500 kronor. Om ni i 

stället väljer att bli ”Allsvensk medlem” betalar ni utöver medlems-

avgiften ytterligare 2 500 kronor. Ni får då också en reklamskylt vid 

Borens IP, ni får två frikort till alla klubbens matcher plus till popu-

lära ”Boren Futsal Cup”. Ert företag kommer också att presenteras på 

vår hemsida. 

Vill du få ut ännu mer av ditt medlemskap kan du vara med som Landslagsmedlem. Utöver medlemsavgiften betalar du då ytter-

ligare 4 500 kronor. Då ingår allt enligt ovan men du får även en inbjudan till någon attraktiv fotbollsmatch. Det kan vara en 

spännande landskamp, eller en match i någon ligamatch ute i Europa. Dessutom blir du festsponsor till vår populära Borengala 

som äger rum i november varje år. Då bjuder vi på en riktig fest med god mat och trivsam underhållning. Förutom att ditt företag 

får synas lite extra i samband med Borengalan får du också finnas med vid vår populära klassfotboll. Som Landslagsmedlem får 

du 4 biljetter till Borengalan och du får möjlighethet att göra två stycken digitala utskick i samband med Borenkamraten. 



Borens Idrottsklubb 

Borensvägen 128  -  591 96 Motala 

Tel. 0141—219420  -  E-post: info@borensik.se 

Hemsida: www.borensik.se 

 

För snart 40 år sedan inleddes ett samarbete med Badiska Fotbollförbundet i södra 

Tyskland.  Och redan 1983 åkte vi på vårt första träningsläger på deras fantastiska  

Sportschule Schöneck i Karlsruhe. Än i dag lever utbytet och på ungdomssidan 

har vi fortfarande ett årligt utbyte med TSG Wiesloch. 

När det däremot gäller Sportschule Schöneck var det några år sedan vi var där. 

Det blev annars åtskilliga besök på deras Sportskola och det är många, både spe-

lare och ledare, som vittnar om att just besöken på Sportschule Schöneck är något 

av det mest minnesvärda under alla år. 

Just alla gamla härliga berättelser om den fantastiska Sportskolan gjorde att vi 

tyckte att det nu är dags att förlägga ytterligare ett träningsläger dit. Redan i fjol 

var damlaget lite på gång, men det blev inget av planerna. Men nu är det herrarna 

som bestämt sig för att åka ner i början av april.. Förutom träning blir det också en 

match mot ett lokalt lag. Dessutom hinner man med att se en match i Bundesliga. 

Till vänster ser du ett klipp från vår medlemstidning ”Borenkamraten”., årgång 

1983. Dåvarande lagkaptenen och nuvarande vaktmästaren Magnus Petré får ta 

emot en minnessköld från en match mot  Karlsruhes stadslag. Stadslaget bestod av 

de bästa spelarna under 21 år, varav flera kom från dåvarande Bundesligalaget 

Karlsruhe FC. En spelare spelade för övrigt i tyska U-landslaget så det blev en 

svettig match för våra rödblå lirare, minns Magnus Petré med ett leende.  

Vill du veta mer om Borens IK och vår verksamhet är du 

välkommen att besöka Motala Expo 15—16 mars i Team 

Sportiahallen. 

För första gången har då Borens IK en monter där för att be-

rätta om vår verksamhet. 

Vi kommer då också att ha en liten ”miniutställning” där vi 

visar bilder från föreningens snart 90-åriga historia. 

Välkommen! 

Vill du stödja vår verksamhet är du välkommen att bli medlem. 

Medlemsavgiften är 250 kronor—lika för alla. Förutom barnen i vår 

fotbollslek som bara betalar 100 kronor. 

(Aktiva spelare betalar sedan en spelaravgift. 800 kronor om du är 

född 2003 eller senare. 1000 kronor om du är född 2002 eller tidi-

gare. Ingen spelaravgift för Gåfotboll, Fotboll för alla och motions-

aktiviteter) 

Familjekort: Ett bra och billigt sätt att stödja klubben. Kravet 
är att alla familjemedlemmar har samma adress. Familjekor tet 
kostar 1 800 kronor och då ingår eventuella spelaravgifter 
 
Uppgifter: Vi vill ha följande uppgifter : namn, adress, mob nr , 
mail, personnr utan de fyra sista siffrorna och ev. lagtillhörighet. 
Om detta inte får plats kan ni mejla till info@borensik.se 

Ni kan välja att betala via  bankgiro 697-1998 eller swisha 123 362 

05 31. Se till att ange alla namn som medlemsavgiften avser. 

mailto:info@borensik.se

