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Det har varit en fantastisk fotbollssäsong. Vårt damlag klarade 

sig i fjol kvar i division 2 mest beroende på att två lag drog sig 

ur. Endast fyra oavgjorda matcher lyckades man då klara av. 

I år hade man i stort sett säkrat nytt kontrakt redan under vår-

säsongen och man hamnar till slut i mitten av serien med ett 

ungt och utvecklingsbart lag. 

Men våra herrar har lyckats ännu bättre. Efter att hela året ha 

legat i toppen av serien ställdes man den 22 september i en 

regelrätt seriefinal mot Malmslätts AIK på bortaplan. Den 

ganska jämna matchen lyckades man vinna med 2-1 och inför 

sista omgången har man tre poängs försprång och 24 måls 

bättre målskillnad. Utan att ta ut något i förskott kan man nog 

utgå från att det för herrrarnas  del åter spelas division 3-

fotboll på Borens IP 2020. 

: 

- Klassfotbollen 2019 

- Succéartad klassfotboll 

- Fotbollsleken—populärare än någonsin 

- Borenprofiler uppmärksammade 

- Gamla Borenspelare på återträff 

- Inbjudan till Borengalan den 23 november 

- Något för alla—Hela livet! 

- Premiär för ”Fotboll för alla” 

- Veteranerna blir allt fler 



Lö rdagen den 18 maj var det 

dags fö r  a rets fölkfest pa  

Börens IP. Da  gick na mligen 

Klassfötböll med Platen av 

stapeln. 

Att sa ga att va r klassfötböll 

blivit en succe  a r definitivt 

ingen ö verdrift. Uppskatt-

ningsvis 3 500 persöner 

besö kte Börens IP na r 73 lag 

öch cirka  800 barn spelade 

klassfötböll. Nytt rekörd igen! 

I a r var det extra festligt. 

Spelare fra n Linkö pings FC:s 

allsvenska lag, varav na gra 

landslagsspelare besö kte öss 

fö r att skriva autögrafer öch 

fö r att vimla med barnen. 

Ock sa  na gra fd Börenung-

dömar söm nu a terfinns i IFK 

Nörrkö ping öch A tvidabergs FF 

fans  pa  plats. 

Klassfötböllen a r I fö rsta hand 

en kul grej fö r hela klassen öch 

naturligtvis fa r alla klasslag pris. 

De söm inte spelar kan ördna en 

hejaklack fö r sitt lag. Ba sta he-

jaklack fa r öcksa  pris. 

De söm a nnu inte spelar fötböll 

a r  efter klassfötböllen va lköm-

men att bö rja spela fötböll i 

na gön av Mötala/Vadstenas 

fö reningar.  Och vi hja lper ga rna 

att köntakta la mplig fö rening. 

Sja lvklart a r barnen va lkömna 

till Börens IK, men bö rja  ga rna i 

den klubb söm ligger na r-

mast da r barnen bör. 

        

 

I vår presentation av gamla Borenlag 

har turen kommit till Borens 

segrande lag i Lemundapokalen I slu-

tet av 60-talet.  

 

Stående fr v: Röland Samuelssön, 

Lars Wallsta hl, Raöul Jönssön, Lars-A ke 

Jöhanssön, Ebbe Kagg, Gö ran Erikssön 

öch Lars-Gö ran Bjerkegren. 

Knästående fr v: Bö-A ke Karlssön, Lars 

Blömberg, Bjö rn Janssön, Röger 

Cederqvist öch Rölf Gustafssön 

Det var då…... 

Vid ÖFF:s årsmöte i mars fick 

Borens IK ta emot pris som 

”Årets Barn– och Ungdomsför-

ening 2018. Motiveringen lät så 

här: 

"Borens IK är en förening som 

förenar en lång och anrik tradit-

ion med ett ständigt sökande 

efter utveckling och framsteg. 

Det är en förening som kan stolt-

sera med en vital barn- och ung-

domsverksamhet vid sin moderna 

och natursköna anläggning. 

Samtidigt är föreningen beslut-

sam genom sitt samhällsengage-

mang att vilja göra skillnad i 

stadsdelar där föreningslivet och 

fotbollen utgör vita fläckar. 

Borens IK har på allvar tagit till 

sig utvecklingsresorna inom 

områden som inkludering och 

jämställdhet på ett lysande sätt. 

Svenska Fotbollförbundet har 

genom Alla är Olika är bra upp-

märksammat och belönat före-

ningen för aktiviteter som 

Ostoppbara och Future Veneras. 

 

Borens IK har förstått kraften i 

att lyfta fram förebilder inom 

föreningen där unga kan leda 

och inspirera yngre genom fad-

derskap. Östergötlands Fotboll-

förbund utser därför Borens IK 

till Årets barn och ungdomsför-

ening 2018."  



Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Hur pengarna 
fördelas och hur mycket varje förening får bestäms av dig och alla andra som spelar hos oss. Välj vilken eller vilka föreningar du 
vill stötta så bidrar du automatiskt varje gång du spelar i butik och online. Det kostar ingenting extra att vara med. 

 
Varje krona du spelar för hos Svenska Spel Tur och/eller Svenska Spel Sport & Casino ger 10 poäng till din favoritföre-
ning. Har du valt flera föreningar fördelas poängen lika mellan dem. Du kan bidra med upp till 40 000 poäng per kalen-
dermånad och bolag, det vill säga upp till 80 000 poäng om du spelar både turspel och sportspel. 
 

 
I oktober varje år räknas alla poäng i Gräsroten ihop. Ju fler poäng din eller dina föreningar får desto större andel av de 5 0 
miljonerna landar i deras föreningskassa. Ditt val betyder med andra ord mycket, både för din favoritförening och idrot-
tens framtid. 
 

 
Du kan välja en eller flera av alla de föreningar som är anslutna till Gräsroten. Spelar du både turspel och sportspel har du  
möjlighet att välja totalt sex olika föreningar om du vill. Tänk på att varje val hanteras separat hos Svenska Spel Tur re-
spektive Svenska Spel Sport & Casino. Gör du ett val hos ett av bolagen så följer det inte automatiskt med till det andra. 
Du kan när som helst ändra ditt val och lägga till föreningar, men poäng du redan ”delat ut” går inte att flytta 
 

https://www.svenskaspel.se/grasröten/val  

Måndagen den 9 september genomfördes årets andra 

Fadderkväll på Borens IP. Inte mindre än 39 spelare från 

våra dam– och herrlag blev faddrar för nästan 200 ungdo-

mar från våra ungdomslag. Seniorspelarna tog på ett im-

ponerande sätt hand om sina yngre kamrater i träning. 

Sedan berättade de om vad som krävs för att bli en fram-

tida A-lagsspelare. Kvällen avslutades med nedanstående 

lagbild och autografskrivning. 

Att äldre spelare på det här sättet tar hand om sina yngre 

kamrater är ett utmärkt sätt att utveckla klubbkänslan i 

föreningen. Att det här uppskattas av de yngre spelarna 

och deras ledare är lätt att förstå, men vad som är kanske 

ännu mera glädjande är alla de positiva kommentarer vi 

fått från våra seniorspelare.  

Herrarnas A-lagskapten Haris Asic uttryckte det så här: 

- Det var en fantastiskt rolig kväll som vi gärna ställer 

upp på oftare. Vad som var extra roligt och överraskande 

var att man fick känna sig som en riktig fotbollsstjärna. 

Att våra ungdomsspelare ser upp till oss som de gjorde 

var jätteroligt. Det är inte varje dag man får skriva auto-

grafer som division 4-spelare. Hoppas det bidrar till att 

ännu fler ungdomsspelare ser våra matcher framöver. 

https://www.svenskaspel.se/grasroten/val


Det var en na sta ölidligt 

la ng va ntan fö r va ra 

yngsta. Men den 27 april 

var det a ntligen dags fö r 

va r pöpula ra Fötböllslek 

igen. Med Tigern Böre öch 

va ra lekledare i spetsen 

var det klöckan 10.00 dags 

fö r en ny spa nnande Föt-

böllsleksa söng öch gissa 

öm barnen dö k upp! O ver 

80 barn a r rekörd fö r va r 

Fötböllslek. Precis söm 

vanligt avslutas Fötböllsle-

ken med saft, bullar öch 

va r pöpula ra Bören-

tablettask - det a r ju a nda  

lö rdag! 

Fötböllsleken a r i fö rsta 

hand fö r flickör öch pöjkar 

mellan 4—6 a r, men i de 

ha r a ldrarna a r det inte sa  

ja ttenöga med a ldern.   

Fötböllsleken köstar bara 

100 krönör öch da  fa r bar-

nen en fötböllströ ja öch en 

vattenflaska. Men va nta 

med att betala tills du ser 

att ditt barn tycker att det 

a r kul. 

I va r Fötböllslek a r flickör 

öch pöjkar liksöm de a r i 

va ra lag, med pa  samma 

villkör. 

Välkommen ! 

Bara tomburkar köpta i Sverigs kan pantas i 

våra butiker. Som förening kan vi däremot 

panta alla former av burkar. Fö r att stö tta 

fö reningen fa r du ga rna la mna dina töm-

burkar till kansliet sa  pantar vi dessa. Fö r 

varje sa ck erha ller vi 200 krönör. 

A ke ”Mante” Wallin a r en legendarisk öch ytterst 

fa rgstark Börenpröfil. Faktum a r att klubben inte 

skulle ha funnits utan hönöm. I slutet av 50-talet 

var han ba de spelare öch ördfö rande na r klubben 

var pa  va g att la ggas ner. I sta llet  bö rjade de en 

ösannölik resa fra n la gsta serien till divisiön 3 

(nuvarande div 1). 

Det finns massör av histörier  kring den göde 
Mante. Ma nga a r tröligen inte ens sanna, men  det 
spelar egentligen inte sa  stör röll. 
 
En histöria a r na r Mante besö kte sin göde va n Jiri 
i da varande Tjecköslövakien. De var öch sa g en 
Tipscupmatch, söm det da  hette, mellan Slavia 
Prag öch Brage. 
 
Av na gön anledningen fick representanter fö r 
Slavia Prag fö r sig att Mante var en ledare öch 
representant fö r IK Brage. Han bjö ds in i na göt 
söm na rmast a r att likna vid ett museum. 
I en glasmönter la g en ga stbök da r Mante ömbads 
att skriva sitt namn. 
 
Veckan innan hade Slavia Prag mö tt Liverpööl i en 
match sa  i ga stböken sta r nu efter varandra 
Böb Paisley, FC Liverpööl, öch pa  na sta rad 
Mante Wallin, Börens IK. 
 
Det la r dessutöm vara sant…... 

Söm ett led i att införmera öm öch fra n klubben har helt nyligen en BörenPödd star-

tats. Att lyssna pa  ölika pöddar har blivit allt vanligare öch vi trör att vi pa  det sa ttet 

kömmer att kunna införmera allt ba ttre. Damlagsspelarna Jennifer Skö ld öch Isa 

Linman a r prögramledare.  BörenPödden fö ljer du pa   

https://soundcloud.com/borensik/tracks       

           

Vill du stö dja va r verksamhet a r du va lkömmen att bli medlem. Medlemsavgiften a r 

250 krönör—lika fö r alla. Fö rutöm barnen i va r fötböllslek söm bara betalar 100 

krönör.  (Aktiva spelare betalar sedan en spelaravgift. 800 kronor om du a r fo dd 

2003 eller senare. 1000 kronor om du är född 2002 eller tidigare. Ingen spelaravgift 

för Gåfotboll, Fotboll för alla och motionsaktiviteter) 

Familjekort: Ett bra öch billigt sätt att stödja klubben.  Kravet är att alla famil-

jemedlemmar har samma adress. Familjekörtet köstar 1 800 krönör öch då 

inga r eventuella spelaravgifter. 

Uppgifter: Vi vill ha följande uppgifter: namn, adress, möb nr, mail, persönnr 

utan de fyra sista siffrörna öch ev. lagtillhö righet. Om detta inte fa r plats kan ni 

mejla till infö@börensik.se 

Ni kan va lja att betala via  bankgirö 697-1998 eller swisha 123 362 05 31. Se till att 

ange alla namn söm medlemsavgiften avser. 

mailto:info@borensik.se




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 har 

verksamheten att utökats än mera och vi har 

spelat 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 tre 

herrlag och två damlag i seriespel. Ambition-

en är att anmäla så många lag som vi har spe-

lare till. Allt för att så många som möjligt ska 

få spela. 

 



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 för kommande inomhussäsong 

är ännu inte klara. 

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 framtiden har ett nytt sam-

arbetsavtal tecknats med Bostadsstiftelsen 

Platen och under 2019 blev det än en gång  

både deltagar- och publikrekord på Borens IP.  

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 2019 

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 medlemmar och på det här sättet tar vi 

ett gemensamt ansvar för föreningens finan-

siering. Och just inkomsterna från Vättern-

rundan är klubbens 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 lämnar information, 

intervjuar intressanta personer och har lite 

förhandsinfo inför intressanta matcher på 

podden. 

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 

 



Raoul Jonsson, Motala 

Fötböllsklubben Börens IK a r klubben i hans hja rta. I 47 a r 

har han skö tt fö reningens ekönömi öch det lilla köntöret i 
klubbhuset har blivit hans andra hem. Sja lvklart a r fötböll 

favöritidrötten öch söm ba sta idröttsminne na mner han na r 
han 1997 lyckades klara Vasalöppet i tung blö tsnö . Place-

ringen blev 10 568. Favöritmaten a r paltbrö d med fla sk öch 

vitsa s. Pa  TV ser han ga rna Farmen. Den idröttspersön han 
helst hade velat tra ffa a r Sisten Jernberg da r hans fö rma ga 

att klara tungt skögsarbete med skida kning i va rldsklass 

impönerar.  

Peter Petré, Motala 

Ha r a nnu en av dessa fötböllens trötja nare söm finns i va rt 

fantastiska fö reningsliv. Under 47 a r har va r jubilar varit 
verksam i Börens IK. Under a ren har han öcksa  funnits med 

i Va stra O stergö tlands Ungdömsfötböll öch i O stergö tlands 
Fötböllfö rbunds kömmitte arbete. I favöritidrötten fötböll a r 

Pele  den störa fö rebilden öch sina ba sta idröttsminnen a r 
fra n na r han söm lagledare var med öch vann la nets stö rsta 

inömhuscup 1992, samt na r laget slög ut IFK Nörrkö ping i 

DM efter straffar. Ska man blidka hans smaklö kar ska helst 
sambön Britts lax sta  pa  bördet. Pa  TV ser han helst pa  OS 

öch VM i fötböll. Den idröttare han helst skulle vilja tra ffa a r 
skida karen Jöhan Ohlssön. 

Thomas Samuelsson, Motala 

Det har hunnit bli 50 a r i fötböllsklubben Börens IK. Men 

öcksa  Mötala AIF da r han funnits med i sa va l huvudstyrel-
sen söm dess da varande Orienteringssektiön, samt Pirater-

na Speedway a r klubbar han varit verksam i. Favöritidröt-
ten a r döck fötböll. Sitt ba sta idröttsminne ha rrö r sig fra n 

Stöckhölms Stadiön na r han sa g Patrik Sjö berg 1987 sa tta 
va rldsrekörd med 242 cm. Pa  middagsbördet ska helst ser-

veras Isterband med dillstuvad pötatis öch pa  TV a r det 
spört, naturprögram öch dökumenta rer söm löckar. Den 

idröttare han helst skulle vilja tra ffa a r hö jdhöpparen Dick 

Fösbury söm fö rva nade va rlden med att 1968 ta OS-guld 
genöm att höppa med ryggen fö re. 

 

För Borens IK är alla människors lika värde en självklarhet. 

För att markera det har vi förutom hörnflaggor och lagkap-

tensbindlar med regnbågsfärger nu också vårt klubbmärke på  

en regnbågsfärgad bakgrund. 

Det uppskattas tydligen inta av alla för en natt i augusti tog 

sig någon/några in på vår idrottsplats, rev ner flaggan och tog 

den med sig. 

Förhoppningsvis är slutsatsen att flaggan inte gillas felaktig. 

Möjligen var det i stället så att någon tyckte  att flaggan var 

så snygg att man inte kunde motstå att ta den med sig….. 

Hur som helst hade vi fler på lager så redan dagen efter fanns 

en ny flagga på plats. Numera tas flaggan ner på nätterna så 

alldeleas oavsett varför flaggan försvann behöver nattliga 

flaggtjuvar inte göra sig besväret att åka till Borens IP. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa  initiativ av gamla Börenkamraterna Inge ”Kula” Anderssön, 

Thömas Samuelssön öch Lennart ”Jöcke” Egnell a tersamlades ett 

40-tal gamla Börenspelare i va rt nya klubbhus en kva ll i april. 

Fö rutöm införmatiön öm Börens IK:s verksamhet  av i dag a t man 

en bit mat öch bera ttade gamla minnen. 

Gissa öm det blev nöstalgi öch skrö nör na r ”Mante” öch ”Stilen” 

köm iga ng..  Sedan blev det rundvandring i va rt nya klubbhus in-

nan Jöcke Egnell gamla filmer, bland annat öm ett öfö rglö mligt 

tra ningsla ger i Hölland 1968. Filmen löckade fram öbetalbara 

minnen öch  det söm inte fanns med pa  film bera ttades det öm 

under hö gljuddaa skrattsalvör. Söm na r materialfö rvaltarens 

klöcka gick fel. Fyra pa  mörgönen bö rjade han pumpa böllar. Fast  

hans klöcka visade halv a tta öch det var hö g tid att stiga upp…… 

Va snandet med pumpadetd av böllar va ckte de andra  mer a n tre 

timmar fö r tidigt. Inte sa  röligt da  ,men nu— mer a n femtiö a r 

senare ledde det till glada skratt. 

Fö rutöm filmen fra n Hölland visades öcksa  en seriefinal möt 

Vadstena na gön ga ng i slutet av 50-talet. 800 persöner i publiken 

sa g Bören vinna pa  gamla Börenplan , da r det i dag har byggts 

villör. 

Kva llen blev mycket trivsam öch innan man skiljdes var alla ö ver-

ens öm att det ha r ma ste man gö ra öm. Gla djande var öcksa  att 

ma nga av va ra gamla lirare söm lite tappat köntakten med fö re-

ningen a ter fick ka nna den kamratskap söm varit klubbens sig-

num under alla a r. Ma nga valde da rfö r att a ter bli medlemmar. 

Tra ffen blev öcksa  en tydlig signal öm hur viktigt det a r att ha lla 

köntakten med alla dem söm varit med öch skapat den histöria 

öch den kultur söm a n i dag a r va gledande fö r va r verksamhet. 

Vi kömmer da rfö r att inöm kört bjuda in andra grupperingar av 

ba de spelare öch ledare söm bidragit till att klubben a r vad den a r 

i dag. 

Inför årets rekordstora klassfotboll, som du kan läsa om 

på annan plats, genomgick inte mindre än 40-talet tjejer 

och killar från våra 14-årslag en domarutbildning. Sedan 

var det dessa ungdomar som dömde alla matcher. 

Dessutom hjälpte föräldrar till 14-årslagen till med olika 

saker under klassfotbollsdagen. Man var bland annat par-

keringsvakter, stod i kiosker,och grillade hamburgare 

Klassfotbollen är därför förutom själva fotbollen ett ut-

märkt sätt att få våra medlemmar att ta ett gemensamt 

ansvar för delar av vår verksamhet. 

Diplomerad Förening är svensk fotbolls stora satsning för 

att ge föreningar stöd i sitt utvecklingsarbete. Nyligen tog 

Borens IK beslutet att gå med i Diplomerad Förening för att 

fortsätta sin föreningsutvecklingsresa.  

Diplomerad Förening lanserades av Svenska Fotbollförbun-

det i början 2019 med en tydlig struktur för föreningsut-

veckling. Det syftar till att sätta fokus på vikten av att vi 

skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, 

är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. 

Diplomerad Förening innehåller följande delar: 

 Digitalt enkät verktyg för självskattning 

 Sex målområden med målbilder, kriterier, verktyg 
och fördjupning:  
 1. Inriktning och Ledning  
 2. Ledarförsörjning 
    3. Spelarutbildnignsplan  

     4. Ekonomisk styrning  
  5. Kommunikation  
     6. Demokrati och delaktighet. 

 Processtege för utvecklingsarbete med ÖFF och 
SISU 

 Överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet 

 Digitalt processtöd för utvecklings och diplomerings-
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Redan i fjol startade vi verksamhet för personer med funktionsvariationer.  Verksamheten har på ett förtjänstfullt sätt letts av 

Madeleine Andersson, Christoffer Karlsson och Konstanis Tsilofitis. 

Under 2019 har spelarantalet vuxit konstant och under 2019 har laget ställt upp i sina första matchsammandragningar. Det finns 

inget formellt seriespel, utan i stället är det just sammandragningar som gäller. 

Den 23 augusti var det dags för Borens IK att stå som värdar. Totalt deltog tiotalet föreningar från Östergötland och Småland. 

Glädjen stod högt i tak när matcherna avgjordes och här var det inte resultaten som var viktigast. Lagen bestod av en härlig 

blandning spelare. De yngsta var i 15-årsåldern och de äldsta hade passerat 50 år. Dessutom både tjejer och killar. 

Vår satsning på  ”fotboll för alla” har blivit mycket  lyckad och det hjälper oss i vår ambition att erbjuda ”Något för alla—Hela 

På vår hemsida 

(www.borensik.se) kan du 

under rubriken 

”BILDGALLERI” hitta 

”Jockes fotoarkiv”.  

Här kan du hitta massor av 

bilder och klipp från före-

ningens historia. 

Bland annat har han lagt in 

alla gamla nummer av vår 

en gång så populära tidning 

”Borenkamraten”.  



 

 
  

 
 

Att titta utanför boxen är det många som vill men få som verk-
ligen klarar av. Borens IK i Motala är ett perfekt exempel på en 
aktör som både vill och vågar göra saker annorlunda – vilket 
gör att de åstadkommer såväl utveckling som förändring i både 
den egna fotbollsverksamheten och samhället i stort. 
 
En annorlunda fotbollsförening 
Borens IK är en fotbollsförening som vill ta ett större ansvar 
för ungdomar i hela Motala. Så när föreningen fick frågan av 
Motala kommun, polis, Östergötlands Idrottsförbund och bo-
stadsstiftelsen Platen om möjligheterna att starta fredagsaktivi-
teter för ungdomar som inte kommit in i föreningslivet än, och 
som bor i socialt utsatt områden med stort utanförskap, tvekade 
de inte en sekund. 
 
Projekten Future Veneras och ”Lattja me oss” (tidigare kallad 
DROP-IN) drog igång på allvar i november 2017, på Ekön och 
i Charlottenborg, och har redan visat sig påverka stämningen i 
områdena i en positiv riktning. Varje fredagskväll samlas Mar-
cus Egnell, som är verksamhetsansvarig, och tidigare deltagare 
i projekten som nu är seniorspelare i föreningen för att leda de 
olika träningsgrupperna. 
– Vi arbetar efter mottot att det är viktigare att vara en bra före-
ning framför att vara ett bra fotbollslag. Vilket resulterar i att vi 
gör en del aktiviteter som inte andra fotbollsklubbar 
gör, berättar Marcus Egnell 
 
En meningsfull fritid med fotboll 
Föreningen Borens IK har idag ca 1000 medlemmar och de har 
framförallt en väldigt stark flickverksamhet. Utöver den ordi-
narie verksamheten och projekten Future Veneras och  Lattja 

me oss har man även fotboll för personer med funktionsvariat-
ioner, fyra herrlag i seriespel där många killar är nya svenskar 
och man jobbar konsekvent med tjejers självkänsla genom 
olika initiativ och projekt. Såklart är hela verksamheten alkohol
- och drogfri! 
 
Med projektet Future Veneras vill föreningen stärka flickors 
självkänsla, självförtroende och välbefinnande med fotbollen 
som verktyg. De vänder sig främst till tjejer som inte tidigare 
kommit i kontakt föreningslivet, många av dem har invandrar-
bakgrund. Man erbjuder helt enkelt en meningsfull fritid på 
fredagskvällen, en tid då många kanske annars skulle leta efter 
en mindre bra aktivitet på stan, som att dricka alkohol eller 
annat bus. 
– Vi vill skapa en plats för dessa tjejer att växa och släppa loss 
med fotbollen. En fristad med plats för stora drömmar och am-
bitioner som de kanske inte haft möjlighet till annars, säger 
Marcus Egnell. 
 
Lattja me oss är ett bostadssocialt projekt för att skapa en me-
ningsfull fritid, med hjälp av fotboll, för ungdomar på Ekön 
och i Charlottenborg. Projektet vänder sig till killar mellan 13 – 
20 år i socialt utsatta områden som bor en bit ifrån Borens IKs 
idrottsplats. Målet är att hjälpa och inspirera föreningslösa ung-
domar in i föreningslivet, även om killarna som tränar på fre-
dagskvällarna kanske inte kommer engagera sig i Borens IK i 
framtiden, på grund av avstånden. En del av killarna är med i 
andra föreningar, andra inte. Viktigast är spelglädje och ge-
menskap! 
 
Lugnare stämning i områdena 
Förutom en varm och härlig stämning under de båda aktivite-
terna har har 97 tjejer och 120 killar deltagit i projekten under 
2018. Rekrytering av nya deltagare sker främst via sociala me-
dier men även att projektens ledare pratar förmedlande. Sedan 
starten av de båda projektet rapporterar flera aktörer i områ-
dena att det blivit lugnare. Självklart kan det bero på andra 
insatser men har vi någon liten del i att ungdomarna väljer en 
vettig aktivitet under sina fredagskvällar är jag otroligt stolt, 
avslutar Marcus Egnell. 
 
Till skillnad från tidigare projekt, som bedrivits under en tids-
begränsad period, är föreningens ambition att båda Future 
Veneras och Lattja me oss ska kunna ingå i föreningens ordi-
narie verksamhet i framtiden. 

Organisationen IQ, som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol, har uppmärksammat vår förening 

och vår verksamhet. Av den anledningen fick vi besök av en representant för organisationen som överlämnade ett 

diplom. Dessutom beskrev man vår verksamhet som ett gott exempel på sin hemsida. 

Så här skrev man: 



 

Lite om vad som hän-
der under hösten: 

 

 
 

September 
24/9 Avslutning för Fot-
bollsleken på Bill & Bull 

28/9 Sista gången för sä-
songens Fotbollslek 

Oktober 
5/10 Samkväm för ung-
domsledare 

8/10 Styrelsemöte 

19/10 Styrelse– och kom-
mittékonferens 

November 
12/11 Styrelsemöte 17.30 

23/11 Borengala på Vät-
ternmagasinet 18.30. 

December 
8/12 Årsmöte i klubbhuset 
18.30 

24/12 Julgröt för medlemmar i 
klubbhuset 08.30—10.00 

 

Tisdagar  09.00 
Veteranträff för ”gubbar” i 
klubbhuset 

Torsdagar 09.30 
Borens damklubb i klubbhuset 

 

Kort sagt! 

Något för alla—Hela livet! 

A sa Carlssön att köntakta 

alla lag fö r inla mning av 

mtrl 

- Lag  söm a r intresserade 

av vinterns inömhuscuper 

kan se inkömna inbjud-

ningar pa  va r hemsidan 

under ”dökument”. 

- Hö r av er redan nu öm 

ni vill sa lja Bingölöttö 

öch/eller Fölkspels julka-

lendrar. 

- Va ra mötiönssö ndagar 

liksöm va r Ga fötböll köm-

mer att förtsa tta a ven 

kömmande inömhussa -

söng. Ha ll utkik pa  hemsi-

dan efter aktuella tider. 

-  

 

 

Vår föreningskonsulent 

Marcus Egnell vill påminna 

om: 

- Vinterns inömhustider 

kömmer att fö rdelas  sa  

snart vi fa r tider fra n 

kömmunen 

- Om ni vill ha la ger med 

ö vernattning i nya klubb-

huset—köntakta kansliet 

fö r bökning. 

- Efter sa söngen kömmer 

  

Borens Idrottsklubb 

 

Borensvägen 128 

591 96 Motala 

Tel. 0141—219420 

 

Veteranerna bli allt fler! 

 

Borenkamraten sänds ut till alla 

medlemmar via mail. Men även du 

som ännu inte är medlem är 

välkommen att ta del av lite infor-

mation och kuriosa från Borens 

IK. 

Vill du komma med på sändlistan 

skicka ett mail till in-

fo@borensik.se. (Gäller förstås 

också medlemmar som vi inte har 

e-postadress till). 

Vill Du ha  

Borenkamraten ? 

Sedan några år tillbaka har vi en grupp 

veteraner, i första hand bestående av 

pensionerade gentlemän som träffas 

varje tisdag för att ha det trivsamt till-

sammans, men också för att hjälpa till 

med olika saker. 

Under 2019 har motsvarande grupp 

dragits igång även på damsidan. De 

kallar sig ”Borens damklubb” och träf-

fas även de en gång i veckan för att fika 

och ha det trivsamt. Damerna hjälper 

också till med olika saker, land annat i 

vår cafeteria och efter fotbollssäsongens 

slut planeras stotstädning av alla loka-

ler.  

Men till skillnad från ”gubbarna” är 

våra damer lite mer aktiva. De prome-

nader som man inledningsvis avslutade 

varje träff med har under hösten ersatts 

med en ”zumbaliknande” verksamhet. 

(bilden) 

Vill du vara med i våra dam– respektive 

herrgrupper kontakta vårt kansli på tele-

fon 0141—21 94 20. 

Välkommen! 

mailto:borenkamraten@borensik.se
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