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Fotbollssäsongen 2020 har verkligen 

blivit lite annorlunda. För att inte säga 

väldigt annorlunda. Som vi alla märkt  

ser för övrigt hela världen  annorlunda 

ut och vad vi har att vänta oss av framti-

den är det nog ingen som riktigt vet. Det 

enda vi vet är att vi just nu upplever ett 

virus som väl närmast är att betrakta 

som någon av de farsoter som med 

jämna mellanrum drabbat världen. Nå-

got vi nog lite till mans trodde tillhörde 

det förgångna, eller möjligen andra delar 

av världen. Inte skulle väl i stort sett 

hela världen kunna slås ut i dag. Åt-

minstone inte vår del av världen. Trodde 

vi, som sagt. 

Men här hade vi fel. Otroligt fel. På bara 

några veckor förändrades allt och även 

verksamheten i vår förening har satts på 

svåra prov.  

Om vi börjar med verksamheten så har 

det, främst för våra seniorlag, blivit helt 

andra villkor. Träningsmatcherna hade 

kommit igång när de till slut fick avbry-

tas helt. Årets seriespel är tänkt att spe-

las som en enkelserie och då företrädesvis 

under hösten. Under några veckor under våren 

fick man inte ens spela tvåmål på träningen. 

Ungdomsfotbollen har kunnat fortsätta trä-

ningen någorlunda normalt, även om omkläd-

ning sker hemma. Seriespelet är planerat att 

starta runt 1 maj. Men då utan publik eftersom 

man inte får träffas i större grupper än 50 

personer. Vår populära Fotbollslek startades 

den 2 maj, men i stället för att hela gruppen 

håller till på A.planen sprids  barnen ut på alla 

planer för att undvika att inga större grupper 

än 50 personer kommer samman. Dessu-

tom har vi tvingats uppmana mor– och 

farföräldrar att stanna hemma. 

Även vårt populära klubbhus och dess 

cafeteria hålls liksom omklädningsrum-

men stängda. 

Förutom de idrottsliga konsekvenserna 

är det också en ekonomisk katastrof som 

drabbar Borens IK, liksom många andra 

föreningar. Vi räknar med att förlora 

intäkter på upp mot 700 000 kronor i 

Coronapandemins spår. Det har fått till 

följd att personalen korttidspermitterats 

och föreningen har fått lägga nästan all 

kraft på att skära i kostnader och försöka 

hitta nya intäktskällor. Samtidigt är det 

hundratals ideella Borenledare som gör 

allt vad de kan för att vår verksamhet 

ska kunna fortsätta, främst för att alla 

barn och ungdomar i dessa tider behöver 

sin idrott kanske mer än någonsin. 

Detta nummer av Borenkamraten ägnar 

vi därför i huvudsak till att beskriva hur 

vi på olika sätta kan hjälpas åt för att 

stärka föreningen och förhoppningsvis 

komma stärkta ur det trauma som lamslagit 

hela vår värld. 

Ingen av oss kan göra allt. Men alla kan göra 

lite. Om vi hjälps åt kan kanske till och med 

en bra förening bli ännu bättre. 

Tack för din hjälp och för din förståelse! 

Våra veteraner har nu gjort  över 120 000 

delar till visir att användas inom sjukvården. 

För det får vi 20 öre styck 

I klubbhuset har vi skapat vår egen ”Wall of Fame” för att hylla några av de som gjort avtryck i klubben genom åren. Nedan ser du exempel 

på några av dem som presenteras på väggen. Känner du igen dem?  



Lördagen den 16 maj var det 

tänkt att årets upplaga av vår 

populära klassfotboll skulle gå 

av stapeln. Reklamfoldrar var 

upptryckta och det mesta av 

planeringen var klar…... Men 

liksom så mycket annat denna 

märkliga säsong har klassfotbol-

len skjutits upp. 

Vår förhoppning är att klass-

fotbollen ska kunna spelas un-

der september månad. På ett sätt 

är september ett bättre alternativ 

eftersom en del av tanken med 

klassfotbollen är att barnen ska 

göra något tillsammans med 

sina klasskamrater. Och septem-

ber är ju i början av det nya 

läsåret, så den gemenskap som 

grundläggs under klassfotbollen 

kan man förhoppningsvis ha 

glädje av hela läsåret. 

Samtidigt blir det svårt att hin-

na rekrytera lag från skolstarten 

I mitten av augusti för att sedan 

genomföra  arrangemanget bara 

en månad senare. 

Förhoppningsvis ska det funge-

ra. Och ännu mera 

fölrhoppningsvis ska inte den 

nu pågående Coronapandemin 

sätta käppar I hjulet. 

Under 2019 lockade klass-

fotbollen uppskattningsvis 3 

500 personer till Borens IP när 

73 lag och cirka  800 barn sam-

lades på vackra Borens IP. 

Håll öron och ögon öppna så du 

inte missar klassfotbollen 2020! 

        

                                 

I vår presentation av gamla Borenlag 

har vi här valt att presentera våra 

gåfotbollsspelare. Den 7 maj klockan 

19.00 startar årets säsong. Bilden är 

tagen från första utepasset 2019. 

Stående fr v: Raoul Jonsson, Anders 

Thim, Thomas Augustsson, Therese 

Ka lvelind, Mats Johansson 

Knästående fr v: Henrik Gedda, Gun-

nar Wall, Kjell Augustsson, Mats Elf 

Välkomna till en perfekt mo-

tionsform så här I Coronatider. 

Passar både tjejer och killar 

 

Det var då…... 

Under den nu pågående pande-

min  går det år massor av olika 

former av skyddsvisir inom vår-

den. Borens IK hjälper till ge-

nom att göra ett moment till en 

sort av dessa visir. Hitintills har 

vi med hjälp av frivilliga perso-

ner levererat över 120 000 styck-

en. Totalt är cirka 450 timmar 

nedlagt! Förutom en insats för de 

som behöver skyddas ger det ett 

välkommet tillskott till den an-

strängda klubbkassan. Jobbet 

utförs i första hand av våra ovär-

derliga veteraner. Men många 

hämtar också mtrl i klubbhuset 

och gör det mycket enkla jobbet 

hemma. 

På bilden ses Jocke och Eva 

Egnell-Petré i arbetstagen 

hemma på sin altan. 

Ett stort TACK till alla som hjäl-

per till. Egentligen ska ingen 

nämnas före den andre. Allas 

hjälp är lika värdefull. Men vi 

måste ändå få nämna Maj Britt 

Bohm 92 år, som nästan levere-

rat 7 000 exemplar!!!!! 

Respekt! 

Arbetet pågår varje dag mellan 

09.00—12.00 i klubbhuset. 

Några finns på plats, medan 

andra hämtar mtrl för att göra 

jobbet hemma. 

 

Kan/vill du hjälpa oss— 

kontakta Stefan Fredriksson på 

telefon  0706 075162. Vi kan 

också leverera mtrl hem till dig. 



 

 

 

Hjälp oss att erbjuda våra ungdomar en meningsfull sysselsättning under en mycket speciell period där 

många av våra normala intäkter uteblir! 

Vi har vi fått möjligheten att till Bingolottos sändning den 17 maj genomföra en väldigt lönsam kam-

panj tillsammans med Folkspel.  

(OBS! Lotterna kan beställas redan nu!) 

På både Bingo- och Sverigelotter har vi som enda Motalaförening fått möjligheten att vid detta sär-

skilda tillfälle få hela 50% tillbaka i ersättning av vad vi säljer till den aktuella spelveckan.  

Vår förhoppning är att du privat eller via ditt företag vill stötta våra tjejer och killar så att vi kan fort-

sätta vår verksamhet i så stor omfattning som möjligt.  

Vid detta speciella tillfälle levererar vi dina lotter direkt till din bostad om du handlar för minst 100 

kronor.  

    

 

 

                

                  Bingolotto 50 kr st                      Sverigelotter                  Sverigelotter 25 kr st 

                                                                             Premium 50 kr st                 

Upplägget på vårkampanjen är enkelt: 

Ni beställer lotter via mail: info@borensik.se 

Ni swishar beloppet till 123 362 05 31, eller betalar till vårt bankgiro 697-1998 

               Tänk på att skriva både ert namn och adress, samt antalet lotter vid beställning och betalning 

När lotterna beställts och betalats levererar vi lotterna direkt hem till er om ni beställt för minst 100 kronor.  

Vi hoppas ni har möjlighet att hjälpa oss i denna unika situation. Dessutom ger ni er själva chansen att vinna 

pengar! 

 

 

Som den moderna förening vi försöker vara har vi numera också en podd. 

Under parollen dåtid—nutid—framtid s pelar vi hela tiden in nya avsnitt för 

att berätta vad som är aktuellt inom klubben. 

De senaste avsnitten har av naturliga skäl handlat mycket om Coronavirusets 

konsekvenser. Har du tips och/eller idéer om vad du vill lyssna till på Bo-

renpodden är du välkommen att höra av dig till info@borensik.se 

Senaste avsnittet av Borenpodden kan du höra här: 

https://soundcloud.com/borensik/avsnitt-11-coronas-konsekvenser  

http://www.folkspel.se/
https://soundcloud.com/borensik/avsnitt-11-coronas-konsekvenser


Borens IK följer Svenska 
fotbollsförbundets riktlinjer 
som Östergötlands fotbolls-
förbund står bakom.   
 
”SDF och föreningar ska 
följa Folkhälsomyndighet-
ens föreskrifter med all-
männa råd som, med ikraft-
trädande den 17 april 2020, 
anger att matcher, tränings-
matcher och tävlingar kan 
genomföras för barn och 
ungdomar födda 2002 och 
senare, medan man avråder 
från tävlings- och tränings-
matcher för vuxna.  
Vid genomförande av ung-
domsmatcher är det enligt 
Folkhälsomyndigheten vik-
tigt att:  
 

 bara friska symtomfria 

personer deltar i aktivi-

teterna,  

 det finns goda möjlig-

heter att tvätta händerna 

och  

 trängsel mellan människor 

undviks.” 
”Arrangören ska också beakta 
förbudet mot allmänna sam-
mankomster och offentliga 
tillställningar med över 50 del-
tagare.”  
 
Eftersom Borens IK inte har 
möjligheten att kontrollera om 
våra tillställningar har max 50 
deltagare ber vi publik att 
stanna hemma vid ungdoms-
matcherna.  

- Medlemsavgifterna är i år 
kanske viktigare än någonsin 
för oss. Vi vill därför vädja 
till alla er som ännu inte 
betalat avgiften att göra det. 
 
Självklart är även du som 
ännu inte varit medlem väl-
kommen att bli det. Vår 
medlemsavgift är 200 kronor 
för barnen i vår Fotbollslek. 
Övriga betalar 300 kronor, 
lika för alla. 
 
För aktiva spelare (utom 
Fotboll för alla, Gåfotboll 
och C-laget) tillkommer en 
träningsavgift om 900 kronor 
för ungdomsspelare och 
1100 kronor för ungdoms-
spelare födda 2003 eller 
senare. 
 
För er som har fler aktiva i 
samma familj kan ni lösa 
Familjekort. Det kostar 2 000 
kronor . Då blir alla i famil-
jen medlemmar och tränings-
avgiften. 
 

Vår föreningskonsulent 
Marcus Egnell: 
 
- Borens IK har drabbats hårt 
av Covid-19. För att vi ska 
kunna fortsätta med vår 
breda verksamhet och bidra 
till samhällsnyttan på olika 
sätt så har vi bett folk att 
swisha valfritt belopp till 
nummer 123 362 05 31 och 
märka betalningen med 
”#borenhjärta”.  
 
Vi lägger upp alla personer 
som stöttar oss på detta sätt 
på vår hemsida under 
”#borenhjärta”  
Hitills har vi fått in cirka   
30 000 kronor. Tack! 

 Aktuellt från kansliet ! 

Borens Idrottsklubb 

 

Borensvägen 128 

591 96 Motala 

Tel. 0141—219420 

 

 

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 ? 

Riktlinjer för match och träning 

 

Träningsmatcherna hade kommit igång 

programenligt. För damerna handlade 

det inledningsvis om Östgötacupen, 

medan herrarna i huvudsak mötte div 3– 

motstånd. Damernas formkurva pekade 

stadigt uppåt, medan herrarana reda från 

början gjorde mycket bra resultat. Sista 

träningsmatchen innan även tränings-

matchandet ställdes in spelades mot div 

2-laget IFK Kumla. Matchen slutade 

oavgjort, vilket var mycket hedrande—

för Kumla. 

Både damerna och herrarna fortsätter 

historiens längsta försäsong med tradit-

ionell träning,  kombinerad med lite 

annat. Båda lagen har genomfört en 

prestigefull femkamp och för herrarnas 

del står en minst lika prerstigefylld 

FIFA-turnering för dörren. Kul—

javisst, men nu längtar båda lagen efter 

riktiga matcher. 

Eftersom fotbollssäsongen 2020 kommit av sig innan den ens börjat får vi vara lite nostalgiska och 

visa en gammal bild från Södracupen 2019, då segern på både dam– och herrsidan gick till Borens IK 

mailto:borenkamraten@borensik.se
mailto:borenkamraten@borensik.se

