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Fotbollssäsongen 2020 blev verklig-

en  lite annorlunda. För att inte säga 

väldigt annorlunda. För övrigt har 

hela världen blivit annorlunda och 

vad vi har att vänta oss av framtiden 

är det nog ingen som riktigt vet. Det 

enda vi vet är att vi nu är inne på en 

andra våg som riskerar att följas av 

ännu fler vågar. 

Det här har inneburit att villkoren 

för oss alla förändrats. Inte minst för 

oss inom idrotten och föreningslivet. 

Om vi börjar med verksamheten så 

har det, främst för våra seniorlag, 

blivit helt andra villkor. Tränings-

matcherna hade precis kommit 

igång när de till slut fick avbrytas 

helt. Årets seriespel avgjordes som 

en enkelserie och då företrädesvis 

under hösten. Under några veckor 

under våren fick man inte ens spela 

tvåmål på träningen. Ungdomsfot-

bollen har kunnat fortsätta trä-

ningen någorlunda normalt, även 

om omklädning fick ske hemma.  

När väl seriespelet kom igång blev det utan 

publik eftersom man inte får träffas i större 

grupper än 50 personer. Vår populära Fot-

bollslek startades den 2 maj, men i stället för 

att hela gruppen håller till på A.planen spreds  

barnen ut på alla planer för att undvika att 

inga större grupper kom samman. Dessutom 

tvingades vi uppmana mor– 

och farföräldrar att stanna hemma. 

Även vårt populära klubbhus och dess cafete-

ria har liksom omklädningsrummen hållits 

stängda. 

Förutom den normala verksamheten med 

matcher och träning tvingades vi ställa in vår 

populära Klassfotboll, som dessutom ger ett 

ekonomiskt tillskott. Vidare ställdes Vät-

ternrundan in som är vår enskilt viktigaste 

inkomstkälla. När det såg som mörkast ut 

räknade vi med ett ekonomiskt bortfall på 

700 000 kronor och om vi inte fått ett 

statligt bidrag som kompensation hade det 

också blivit något av en ekonomisk kata-

strof.   

För att klara året fick personalen under en 

period korttidspermitterats och föreningen 

har fått lägga nästan all kraft på att skära i 

kostnader och försöka hitta nya intäktskäl-

lor. Samtidigt är det hundratals ideella 

Borenledare som gjort allt vad de kunnat 

för att vår verksamhet ska kunna fortsätta, 

främst för att alla barn och ungdomar i 

dessa tider behöver sin idrott kanske mer 

än någonsin. 

Nu har vi också tvingats ställa in vår po-

pulära Futsalturnerring runt årsskiftet och 

hur det blir 2021 är det nog ingen som 

riktigt vet. Men visst finns det en stor oro. 

Mitt i detta kaos och inför nästan 

tomma läktare har vi haft ett fantas-

tiskt lyckat fotbollsår. Som nykom-

lingar i trean lyckades våra herrar komma på 

fjärde plats och våra damer lyckades efter en 

bra avslutning säkra kontraktet i tvåan 

Men detta märkliga år går nu mot sitt slut och 

Borens IK vill önska er alla en riktigt God 

Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 

Till  julnumret av Borenkamraten 1981 togs ovanstående foto. Poj-

ken på bilden är Richard Johansson, storebror till Andreas Franzén.  

I det här numret av Borekamraten har vi gjort några nedslag i delar av vår verksamhet detta märkliga fotbollsår. Men även om vi 

så långt det är möjligt har försökt att driva verksamheten  som vanligt är det några saker som sticker ut lite extra: 

 

Under våren tillverkade främst våra veteraner över 140 000 

delar till visir att användas inom sjukvården 

 

När det såg som mörkast ut delade vi ut ”Tiggarbrev” i vårt 

upptagningsområde för att om möjligt få stöd. Totalt fick vi in 

över 30 000 kronor 

 

Under en viss spelomgång under våren gjordes en extra sats-

ning poå Bingolotto. Totalt såldes under den veckan Bingolotto 

för 150 000 kronor. 

 

Mitt i eländet fick vi under hösten besked om att det under 

2021 kommer att anläggas en konstgräsplan på Borens IP 



        

                                 

I vår presentation av gamla Boren-

lag har turen kommit till vårt repre-

sentationslag 1961.  

Stående fr v: Agne Svensson , Ö rjan 

Bard, A ke Wallin, Lars Blomberg, Stig 

Ternblad och Rolf Petters-

sonKnästående fr v: Charles Nilsson, 

Go ran Eriksson, Öve Svensson, So ren 

Wigren och Hans Johansson 

1961 låg laget i dåvarande divi-

sion sju. Man vann serien och 

1965 vann man fyran och tog 

steget upp i division 3.  

 

Det var då…... 

Även för våra damer blev det  ett 

märkligt fotbollsår. Liksom för 

herrarna ställde  Coronaviruset 

till det och försäsongen blev 

rekordlång. Det kanske mest 

spännande när seriespelet väl 

kom igång i form av en enkelse-

rie var kanske att laget för första 

gången skulle komma att ställas 

mot Motala AIF  i seriespel.  

MAIF har som bekant varit utan 

damlag under många år men 

inför 2018 värvade man ihop ett 

lag som på två år avancerade  till 

div 2. Intresset för lokalderbyt i 

tvåan var stort och några trodde 

nog att Borens tid som dametta i 

kommunen var förbi. 

Men så blev det inte. Boren vann 

derbyt med 4-1 och när serien 

räknades samman tvingades 

MAIF ta steget tillbaka till trean 

medan Borens damer spelar vi-

dare i division 2. 

För övrigt kan vi glädjas åt att 

allt fler unga tjejer från vår stora 

flickverksamhet tagit steget över 

till damlaget och underifrån är 

det ännu fler duktiga tjejer som 

redan 2021 kommer att  få prova 

på seniorfotboll. 

Ledare under året har varit Mar-

cus Egnell , Micke Lindman, 

Emma Ahlstrand, Adem Trumic, 

Sanel Osmanovic  och Patrik 

Berglund 

Inför fotbollsåret 2020 var det 

många ”elaka tungor” som ralje-

rade över våra herrars tidigare 

försök att etablera sig i div 3.  

Sanningen är ju att vi vid de tre 

tidigare försöken fått respass 

direkt. Men detta märkliga fot-

bollsår skulle det bli annorlunda. 

Det har de senaste åren vuxit 

fram ett genuint träningsintresse 

och när träningsmatcherna drog 

igång i slutet av februari gick det 

överraskande bra.  

Men samtidigt som optimismen 

steg i takt med träningsresultaten 

kom det förhatliga viruset.  Un-

der en period fick man inte ens 

spela tvåmål på träningen och 

seriestarten blev först framflyttad 

för att sedan göras om till enkel-

serie. Två matcher var tänkta att 

spelas före sommaruppehållet, 

men en spelare drabbades av 

Corona så det blev bara en, vil-

ken för övrigt förlorades. Spelet 

från vårens träningsmatcher var 

som bortblåst och det fanns en 

hel del osäkerhet inför hösten. 

Men vilken höstsäsong det blev. 

Bara en match förlorades och 

laget hamnade på fjärde plats 

med lika många poäng som 

trean.  

En mycket stark laganda och ett 

stort träningsintresse lade grun-

den under ledning av Martin 

Axén, Mats Nilsson och Jonas 

Rosenqvist. Nye ”materialaren” 

Pelle Kastbom hade också sin del 

i framgången liksom vår 

”mentale coach” Per Gullbrand. 

Ett roligt minne är när Gullbrand 

före matchen mot serieledande 

Mjölby AI skrev en ”tidnings- 

artikel” där han i förväg beskrev 

matchen och intervjuade segerru-

siga Borenspelare . 

Precis så blev matchen där de 

blivande seriesegrarna åkte på 

sin enda förlust. 



Det finns en hel del brister även i Borens IK. 

Samtidigt kan vi med viss stolthet konstatera 

att vi nog kommit en liten bit längre än många 

andra föreningar. Åtminstone kan vi hoppas 

det eftersom vi på senare tid fått flera inbjud-

ningar till att komma ut och presentera vår 

förening. 

Vi har tidigare varit  på en stor samling för 

fotbollsledare från hela Sverige  i Stockholm 

med Svenska Fotbollförbundet som arrangör. 

Vidare har vi bland annat varit på en samling i 

Hallands Fotbollsförbunds regi i Varberg och 

nu senast var vi i november i Ronneby. 

 

I regi av Blekinge Fotbollförbund och SISU Blek-

inge fick vi inför ett 70-tal deltagare presentera vår 

verksamhet 

28 septemer till 1 oktober var Emma Fogelqvist, född 2004, kallad till 
Regionalt läger i Eskilstuna. Till detta regionala läger var 45 landslagsak-
tuella spelare födda 2003 och 2004 från Småland, Östergötland, Närke, 
Södermanland och Värmland kallade. Emma tillhör föreningens duktiga 
Damjunior-lag.  
 
Men det är inte bara till flicklandslagens samlingar vi haft förmånen att 
skicka Borenspelare. Duktiga tvillingarna Leon och Elton Zeka, som båda 
spelar div 3-fotboll för vårt herrlag har också kallats till landslagssamling 
under hösten. Den här gången är det Kosovos ungdomslandslag som kallat 
Borengrabbarna till ett två veckor långt landslagsläger.   
 

Under hösten nåddes vi av två mycket tråkiga besked. Först gick gamle 

halvbacken Örjan Bard bort i en ålder av 90 år. ”Bullen” som han vanlig-

en kallades spelade under 60-talet 267 matcher och bildade tillsammans 

med Åke ”Mante” Wallin klubbens kanske bästa försvarsblock genom 

tiderna när laget avancerade från div 7 till div 3.  

Bara någon månad senare var det dags igen. Den 9 oktober avled vår he-
dersordförande Willy Elf i en ålder av 92 år. Willy blev ordförande 1961 
och var sedan ordförande under 10 framgångsrika år. Förutom de idrotts-
liga framgångar är det Willy som ligger bakom både anskaffandet av ny 
klubblokal och vår vackra idrottsplatsen vid sjön Boren. 

En kväll i september hade vi traditionsenligt Fadderverksamhet 
där våra seniorspelare på dam– och herrsidan håller i träningen för 
våra barn och ungdomar. Mer än trettio seniorspelare ledde trä-
ningen för ca 180 barn och ungdomar   

Det blev som vanligt en mycket trevlig kväll med mycket glädje 
och skratt. Ett fabtastiskt sätt att låta våra pelare mötas över ål-
dersgränserna. 

En av våra damlagsspelare instruerar några flickspelare vid vår 
uppskattade Fadderkväll 

 

http://www.borensik.se/nyheter/?ID=210568&NID=724627


Ofta pratar vi om fotbollens betydelse i mjuka 
värden . Att omvandla fotbollens betydelse för 
samhället sett till siffror har varit svårare . 
Men nu har man på vetenskaplig basis räknat 
fram vad föreningarnas och i det här fallet 
Borens IK betyder för samhället, sett till eko-
nomiska, hälsomässiga och sociala värden. 

Hälso– och sjukvårdsbesparingar 
Breddfotbollen bidrar till ett hälsosammare 
samhälle med stora sjukvårdsbesparingar som 
följd och färre sjukdomsfall av exempelvis 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II, bröst
- och tjocktarmscancer samt minskad psykisk 
ohälsa. (5 840 065 kr) 

Arbete 
Värdet av ideellt arbetade timmar inom bredd-
fotbollen (2 818 970 kr) 

Ekonomi 
De direkta ekonomiska effekterna kommer 
huvudsakligen från investeringar i anläggning-
ar och deltagarutgifter, samt skapandet av 
arbetstillfällen kopplade till breddfotboll och 
byggindustrin. (1 018 710) 

Socialt värde 

De sociala effekterna av breddfotbollen base-

ras på minskad brottslighet, bättre förhållan-

den för unga, utbildning och ideellt arbete 

(3 046 428 kr).  

Baserat på 539 aktiva spelare är Borens sam-

hällsnytta värderad till 12 724 173 kronor 

Under finaldagen av Boren Futsal Cup fick 

föreningen ta emot stipendie från Motala Ro-

taryklubb för vårt arbete med Boren 

City. Rotary är en organisation för samhälls-

engagerade personer med olika yrkesbak-

grund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörig-

het, som gör humanitära insatser och arbetar 

för att främja samförstånd, goodwill och fred i 

världen.  

Stipendiet var på 10 000 kronor. 

Pga svårigheter med träningstider på kommu-

nens enda konstgräsanläggning inleddes ett 

samarbete mellan Boren och LSW på ung-

domssidan  Samarbete mellan matcherna och 

konkurrenter under matcherna. Precis så som 

idrott ska vara. 

 

 

Det finns flera som kallas Mr Boren. Men 

ingen förtjänar benämning-

en bättre än Åke ”Mante” 

Wallin. Den 6 juni fyllde 

han 90 år. 

 

Vårt lag för ungdomar med 

funktionsvariationer blir allt 

mer populärt och  får allt 

fler spelare.. Under året har 

två matcher spelats. Mot 

Eneby BK och Mjölby AI 

 

Av 18 unga ledare i tio olika sporter från hela 

Sverige har Olle Wetterhall och Isa Lindman 

fått plats i Riksidrottsförbundets och Folksams 

satsning på ungt ledarskap. De är för övrigt de 

enda från fotbollen. 

- Otroligt kul att vi uppmärksammas på detta 

sätt och ett bevis på att Boren kommit ganska 

långt jämfört med många andra föreningar, 

säger Isa Lindman . 

 

Rebeckorna är en del av Odd Fellows. En stor 

del i Rebeckornas arbete är välgörenhet. Årets 

julpeng skänkte man till Borens IK för arbetet 

med ”Borenhjärtafonden 

 

Inför  uppesittarkvällen har vi, främst via våra 

veteraner sålt Bingolotto på ICA Maxi i en 

specialbyggd ”bur” 


