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Det har blivit dags att ta farväl av ett fantastisk fotbollsår. 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 vårsäsongen 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 regel-

rätt seriefinal mot Malmslätts AIK på bortaplan. Den ganska jämna matchen lyckades man vinna med 2-1 och inför sista om-

gången hade man tre poängs försprång och 24 måls bättre 

målskillnad, vilket i praktiken innebar att seriesegern var 

klar.  

Som grädde på moset lyckades vårt U-lag på herrsidan vinna 

distriktets högsta ”reservlagsserie” . Ett synnerligen gott 

fotbollsår följaktligen och 2020 spelas det både div 2– och 

div 3-fotboll på vackra Borens IP. 

Nu är verksamheten i Borens IK så mycket mer än dam– 

och herrlag, men det går inte att komma ifrån att det trots 

allt är något extra med idrottsliga framgångar.  

I årets sista nummer av Borenkamraten kan du läsa en del 

om året som gott.  

Borens IK önskar alla spelare, ledare och funktionärer, öv-

riga medlemmar, samt förstås alla andra som följer vår verk-

samhet en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Jubel på Hellgrenshagen i Malmslätt sedan sereisegern säkrats 



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.  Vi  hja lper ga rna till 

med  att köntakta la mplig fö re-

ing.   

Sja lvklart a r de barn söm vill 

extra  va lkömna att bö rja I 

Börens IK.   

                            

 

Stående fr v: Gunnar Wall 

(303), Lagl. Kent Axelssön, Jan-

Anders Anderssön (276),  Bö-

A ke Karlssön (603), Rölf Gus-

tafssön (460), Per Melin 

(219)öch Per-Erik Saleteg 

(368). 

Knästående fr v: Mats Elf 

(261), Lennart Egnell (205), 

Peter Benkö (251), Rönny Sam-

uelssön (256), Bö Förssell 

(347), Lars-Gö ran Bjerkegren 

(318) öch Bö Anderssön (229) 

I vår presentation av gamla Borenlag har turen kommit till Borens C-lag i början av 90-talet.  

Men det här är inget vanligt lag. Kanske är det Borens mest rutinerade lag genom alla tider. I laget finns nämligen tre 

av de spelare som spelat allra flest matcher för Borens IK. Flest matcher har Bo-Åke Karlsson spelat, tvåa ligger Rolf 

Gustafsson och trea  Per-Erik Saleteg. Men samtliga I det här C-laget har spelat över 200 matcher för Borens IK. To-

talt har spelarna I det här laget spelat 4 096 matcher för Borens IK !!!!!! Fantastiskt!  

I laguppställningen står inom parentes hur många matcher respektive spelare gjort. 



     

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 köstarde 

under 2019 bara 100 krö-

nör öch da  fa r barnen en 

fötböllströ ja öch en vatten-

flaska.  

I va r Fötböllslek a r flickör 

öch pöjkar liksöm de a r i 

va ra ö vriga lag, med pa  

samma villkör. 

 Välkommen  tillbaka 

2020! 

 
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. Fö r att finansiera 
resan hade den göde Mante kö pt med sig en del 
varör söm var mycket eftertraktade i det da  
ganska sta ngda Tjecköslövakien. Pröblemet var 
bara att den typen av varör fick man inte ta med 
in i landet. 

 

Vid gra nsen mö ttes Mante av en ilsken tulltja nste-
man söm pekade pa  na gra va skör söm ömedelbart 
skulle tas med in i tullen fö r genömga ng.  Mante 
tög da  med sig  va skörna, men gick ”fel” i en körri-
dör. Han passade da  pa  att la gga va skan med tvek-
samt inneha ll i en papperskörg. Genömsö kningen 
gick sedan utan pröblem. 

 

Söm öm inte det vöre nög gick sedan ”Mante” 
öcksa  fel vid utga ngen öch plöckade upp sin 
”gö mda” va ska öch tög med den in i landet….. 

 

Dåtid—Nutid—Framtid 

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.  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 

300 krönör—lika fö r alla. Fö rutöm barnen i va r fötböllslek söm bara betalar 200 

kronor.  (Aktiva spelare betalar sedan en spelaravgift på 1 000 kronor om du är född 

2004 eller senare. 1100 kronor om du är född 2003 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 2 000 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


Borens IK har numera sitt verksamhetsår från den 1 november 

till den sista oktober. Anledningen till det är att få alla delar av 

vår inomhusturnering på samma verksamhetsår. Ett annat skäl 

är att planeringen för det nya kalenderåret börjar redan i slutet 

av året. Det är då inte praktiskt att ha årsmötet i februari-mars. 

Årsmötet för tiden 

november 2018—

oktober 2019 hölls 

den 17 december i 

vårt klubbhus. Om-

sättningen har varit 

cirka 3,5 miljoner 

kronor och det nu 

avslutade verksam-

hetsåret gav ett 

överskott på cirka 2 

800 kronor. Vid 

årsmötet blev det 

en del förändringar 

i styrelsen. Till ny 

ordförande valdes Åsa Carlsson. Hon efterträder Kjell Au-

gustsson, som fortsättningsvis återgår till sin ”gamla” roll som 

hedersordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Karin 

Kuylenstjerna, Stefan Fredriksson, Ulrika Andersson och 

Sonny Svensson. De ersätter Ola Petré, Karin Pettersson och 

Stefan Pettersson . 

Traditionsenligt avtackades alla avgående funktionärer i klub-

ben. Det underströks då i vanlig ordning att i Borens IK är man 

alltid välkommen tillbaka, eller allra helst att ta sig an en annan 

uppgift..  

Under året har Emelie Franzén utsetts till ”Årets damspelare” 

och Gabi Morad till ”Årets herrspelare”. Till årets ledare har 

utsetts ledarna för vårt flicklag födda 2006 och priset till ”Årets 

Borenhjärta” gick till Madeleine Andersson och ”Kjells He-

derspris” till Christoffer Karlsson. Dessa priser delades ut på 

vår Borengala. På årsmötet delades dock några priser ut. På 

ungdomssidan utses varje år ”Årets kamrat” för flickor och 

pojkar. Flickornas pris gick till Lina Påhlsson och grabbarnas 

pris till Olle Josephsson. 

Som traditionen bjuder avslutades årsmötet med ett fyrfaldigt 

leve för vår förening 

Från årsmötet 

Under 2018 fick Borens IK som bekant ett antal utmärkelser. Det har gjort att vi på olika sätt 

uppmärksammats. Som en följd av det har vi fått hålla föreläsningar om vårt arbete på olika 

ställen. Vi har bland annat gästat Sv. Fotbollförbundets föreningsutbildningar, vi varit på 

Hallands Idrottsförbunds föreningskon-

vent, pratat under Motala kommuns in-

novationsvecka och varit hos Rotary, för 

att nämna några exempel. 

Vi har också besökts av föreningar som  

velat veta mer om vårt arbete. Den 17  

december besöktes vi av en delegation  

från Eskilsminne utanför Helsingborg. 

Trots stora skillnader i storlek kunde 

vi hitta en hel del likheter. 

Att träffa andra föreningar är för övrigt 

ett spännande och inspirerande sätt att få 

nya idéer och inspel. 

      Boren inspirerar! 

Inlägg från föreläsningen i Varberg                                                                                   Besök rån Eskilsminne   



 

2019 är första året som vi fullt ut kunna ut-

nyttja våra nya byggnader och utvecklingen 

fortsätter. Under 2019 har idrottsplatsen för-

setts med nya nät bakom målen på A-planen 

och ny bevattningsanläggning har installerats 

för att underlätta bevattningen.Vidare har 

bollförråden försetts med ny panel, vilket givit 

ett stort lyft på idrottsplatsen. Nya bänkar och 

en del bord och stolar har vi fått från Folkpar-

ken, varför idrottsplatsen blivit än mer trivsam 

för våra besökare. Till det har ny ljudanlägg-

ning köpts in. Inomhus har ett airhockeyspel 

och FIFA 20-spel införskaffats, vilket tillsam-

mans med pingis, basketkorg och en del andra 

utomhusfaciliteter gjort att främst våra ungdo-

mar i allt större utsträckning kommer till vår 

idrottsplats. 

Största äran för att vår vackra idrottsplats är så 

välskött ska naturligtvis tillskrivas vår perso-

nal. Men även våra veteraner gör varje vecka 

en stor insats. 

 

Dam- och herrfotbollen 

Två lag deltog i seriespel, A-laget i div.2 och 

B-laget i div.4. A-damerna inledde väldigt 

starkt och låg i delad ledning efter fyra 

omgångar. Tyvärr kunde man inte hålla vid 

den fina inledningen utan slutade på en åt-

tonde plats. Noterbart är ändå att laget tog 25 

poäng mer, jämfört mot de två senaste 

säsongerna.  

I övrigt kan vi glädjas åt att Sara Olai, som har 

Borens IK som moderklubb spelade upp sitt 

IK Uppsala till Allsvenskan. Sara som i 

säsongens avgörande match gjorde ett mål och 

spelade fram till två blev utnämnd till Elitet-

tans bästa försvarare. En annan före detta 

Borenspelare vann SM-guld med FC 

Rosengård. Det handlar om målvakten Emma 

Lind. Emma har även spelat i U23-landslaget 

under året.  

För herrarna blev året synnerligen lyckat.  A-

laget lyckades vinna div 4 och vårt Utveck-

lingslag vann distriktets högsta utveck-

lingsserie, U Elit. A-laget förlorade bara två 

matcher och seriesegern var i praktiken, tack 

vare en överlägsen målkvot klar redan innan 

sista omgången. 

Utöver A- och U-lagen har vi även haft ett C-

lag i seriespel 

Utöver ovanstående verksamhet har vi under 

året också haft ett lag för personer med funkt-

ionsvariationer. Laget har under året deltagit i 

ett antal sammandragningar med lag från 

andra föreningar. Från att ha startat med 

ganska få spelare har men succesivt blivit fler 

och fler.  

 

 

Vår fotbollslek har under 2019 slagit rekord i 

antal inskrivna barn. Under 2019 har vi haft 

81 st inskrivna. Fotbollsleken är en fantastisk 

tillställning på lördagsförmiddagarna. Det är 

fullt med glada barn och föräldrar och avslutas 

alltid med att Tigern Bore kommer på besök 

och kramar deltagarna. För barnen födda 2012 

var detta sista året I vår fotbollslek. Nästa år 

startas ett F12 och P12-lag för dessa.   

Föreningen har under 2019 haft 16 lag i se-

riespel, där omkring 50 ungdomsledare lagt 

ner ett enormt arbete för klubbens och 

ungdomarnas skull. Eftersom vi på ungdoms-

sidan fokuserar på individens utveckling och 

att deltagarna ska ha kul, har vi inga resultat 

att rapportera. Däremot kan vi rapportera om 

att vi hade en myckad lyckad Fadderverksam-

het, där 39 seniorspelare ledde ca. 200 

ungdomsspelare i träning måndagen 9/9. Vi 

har också erbjudit Extraträning för de som vill 

träna mer. Vi lanserade också Boren Champi-

on Challenge, en tävling där spelarna får ut-

maningar via Instagram och skickar sedan in 

filmklick på när man utför uppdragen. Ett 

spännande koncept som det finns utveckling-

spotential i. 

Inför 2019 genomfördes ett arbete där vi tog 

fram en internutbildning i hur vi arbetar med 

vår ungdomsfotboll i föreningen. Något som 

hade efterfrågats av våra ungdomsledare. Med 

Borencertifieringen, som utbildningen kallas, 

blir det mycket tydligare i hur vi vill arbeta. 

 

 

Året inleddes även 2019 i med vår populära 

Boren Futsal Cup (tidigare Östgöta Innefot-

boll Cup). Nytt för i år är att vi också bjöd in 

till en klass för div 5- 0ch 6-lag. Detta mot-

togs mycket positivt. Turneringen är viktig för 

oss på många olika sätt och har blivit en popu-

lär samlingspunkt för Motalafotbollen.  

Segrare i de olika klasserna 2019 blev: 

Dam:  FC Falcao, Stockholm 

Herr  IFK Nyköping 

Div 5- och 6: Hidingsta IK, Örebro 

Junior:  Motala AIF 

Våra egna lag får klart godkänt eftersom både 

dam- och herrlag gick till slutspel. 

Ett annat lyckat arrangemang är vår årliga 

Klassfotboll som vi arrangerar i samarbete 

med Bostadsstiftelsen Platen. Än en gång blev 

det deltagar- och publikrekord när vi tillsam-

mans med cirka 3 500 besökare i ett perfekt 

försommarväder bjöds på fotboll när den är 

som allra bäst. Kanske inte kvalitetsmässigt, 

men den glädje och den folkfest man upplevde 

den här dagen blev till något alldeles extra. 

Vi vill när det gäller våra arrangemang rikta 

ett stort TACK till alla funktionärer som på 

olika sätt hjälper oss att genomföra dessa. 

Detta gäller också alla funktionärer som hjäl-

per till under Vätternrundan. Faktiskt är Bo-

rens IK den enskilda klubb som bidrar med 

flest funktionärer under det populära cykellop-

pet, vilket också ger oss ett välkommet till-

skott i klubbkassan. 

 

De veteraner som varje vecka träffas under 

Raoul Jonsson och Peter Petrés ledning har 

också blivit ett allt viktigare inslag. Deras 

hjälp vid i första hand idrottsplatsen, men 

också när det gäller hjälp vid våra arrange-

mang och att bemanna vår bingolottoförsälj-

ning vid MAXI, är ovärderlig. Det känns 

också stimulerande att ”gamla” Borenkämpar 

blir kvar i föreningen. Extra glädjande är att 

det under året startats en motsvarande verk-

samhet för damer. Under namnet ”Borens 

damklubb” träffas de en gång i veckan och 

kommer liksom herrgruppen bli till stor nytta 

framöver. 

 

I föreningen har alltid socialt ansvarstagande 

varit en viktig del. I arbetet med Boren City 

försöker vi fortsatt ta ansvar i denna fråga. 

Under 2019 har vi bedrivit DROP IN-

verksamhet för tjejer och killar på fyra tider i 

veckan och i tre olika bostadsområden. Future 

Veneras riktar sig till tjejer i  Gamla stan, 

Ekön och Charlottenborg, killarnas 

motsvarighet kallar vi Lattja me oss. Denna 

verksamhet har nu bedrivits i flera år och 

börjar kännas lika naturlig som vår övriga 

ungdomsfotboll. Under 2019 har vi genomfört 

ca 80 st aktiviteter för mer än 200 ungdomar 

genom Boren City.  

 

 

När det gäller personal så har Marcus Egnell 

varit anställd som verksamhetsansvarig. Med 

det har målet varit en utökad satsning på vår 

kärnverksamhet – fotboll. På kansliet arbetar 

Marie-Louice Dahlström halvtid med bland 

annat tvätt och kiosk och Peter Petré 25% med 

i första hand klassfotbollen och inomhusturne-

ringen. Som vaktmästare har under året Mag-

nus Petré arbetat. 

 

Till årets spelare på damsidan har utsetts Eme-

lie Franzén och på herrsidan Gabi Morad. Till 

årets ledare har utsetts Ledarna i Flickor -06 . 

”Borenhjärtapriset” går till Madeleine Anders-

son och ”Kjells Hederspris” till Christopher 

Karlsson. På ungdomssidan har pris till ”Årets 

kamrat” på flicksidan tilldelats Lina Påhlsson 

och på pojksidan Olle Josefsson 

 

Styrelsen vill till våra ledare, spelare, funkt-
ionärer och övriga medlemmar rikta ett stort 
TACK. Ett stort TACK också till alla samar-
betspartner, utan vars stöd verksamheten inte 
skulle kunna bedrivas i den omfattning som 
nu görs. Tack också till alla domare och mot-
ståndare för året som gått. Utan Er med på 
planen hade det inte blivit lika roligt. 



I klubbhuset håller vi på att skapa en ”Wall of Fame”. På väggen kommer vi att sätta upp bilder på ”gamla” Borenprofiler som 

på olika sätt bidragit till den historia som är vår. Som ni kan se på bilden är väggen långt ifrån komplett. Kom gärna med förslag 

på personer som ni tycker platsar på Borens egen ”Wall of Fame”.  

 

 

Vår årliga Borengala genomfördes den 23 november på Wettermagasinet. Det blev en trivsam kväll med god mat, ett klurigt quiz 

och traditionsenlig utdelning av utmärkelser från året som gått. Pris till ”Årets damspelare” gick till Emelie Franzén och Årets 

Herrspelare till Gabi Morad. Pris till ”Årets Borenhjärta” tilldelades Madeleine Andersson och ”Kjells Hederspris” gick till 

Christoffer Karlsson. Till ”Årets ledare” utsågs ledarna i vårt F06-lag. Under kvällen delades också ut medaljer till herrarna för 

deras serieseger. Sent ska glömmas när herrlaget visade hur det lät i omklädningsrummet sedan seriesegern säkrats…... 

Gabi Morad och Emelie Franzén                                                      Anna Wadsby, ledare F 06                            Christoffer Karlsson och Madeleine Andersson 



Den 37:nde upplagan av Boren Futsal Cup står för dörren.. Totalt deltar i år inte mindre än 68 lag i årets turnering och som van-

ligt är det tre klasser som ska avgöras. Dels juniorer, damer och herrar. Herrana är liksom i fjol indelade i en ”huvudturnering” 

och en turnering för lag i div 5 och 6.. Turneringen spelas den 2-6 januari och du kan följa allt som händer på  vår hemsida. Gå 

in på www.borensik.se och klicka på  Boren Futsal Cup så hittar du allt om cupen.. 

Men allra trevligast är förstås att följa cupen på plats. Välkommen! 

 

Vi planerar en FIFA 20-turnering under vintern i 

klubbhuset. Tanken är att alla spelare från  13 år 

och upp till seniorer ska få anmäla sig. 

Deltagarna delas sedan in i ett antal grupper där 

man  först möter varandra i ett gruppspel med 4-5 

deltagare per grupp.  Ettan och tvåan går sedan 

vidare till ett slutspel där det slutligen koras en 

segrare. 

Tanken är att spela under lördagseftermiddagar 

med en ”match” på övervåningen och en på neder-

våningen parallellt. 

Mer info kommer i början på nya året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte att förse dig med Bingolotter till uppesittarkvällen 

och till nyår. 

Bingolotto är en av våra viktigaste inkomstkällor och fram till 

uppesittarkvällen finns vi varje dag på ICA MAXI Stormark-

nad för att sälja lotter. 

Även efter jul finns vi på plats för att sälja Bingolotto inför 

nyårsaftonens program 

Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år 

ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten 

och föreningslivet i Sverige. Hur pengarna 

fördelas bestäms av alla som spelar hos 

Svenska Spel. Välj att stötta Borens IK varje 

gång du spelar i en butik eller online så bi-

drar du automatiskt till att hjälpa oss att er-

bjuda än bättre aktiviteter för våra medlem-

mar 



 

Lite om vad som hän-

der under vintern: 

 

Januari 

2-6 Boren Futsal Cup 

Februari 

2 Ungdomsledarmöte 

29 Östergötlands Fotboll-

förbund anordnar ”Avspark 

Östgöta” med bland annat 

förbundskapten Janne An-

dersson 

Mars 

10 Internutbildning avse-

ende ”Borencertifiering” 

April 

6 Fotografering för seniorer 

och juniorer 

Maj 

Fotografering av ungdomslag 

 

Tisdagar  09.00 

Veteranträff för ”gubbar” i 

klubbhuset 

Torsdagar 09.30 

Borens damklubb i klubbhuset 

 

Kort sagt! 

Något för alla—Hela livet! 

Eventuella önskemål om 

komplettering av mtrl inom 

utomhussäsongen kan 

också lämnas till kansliet. 

Då vi har mycket få möjlig-

heter att erbjuda konst-

grästräning för våra lag 

under vintern finns möjlig-

heten för de lag som så 

önskar att träna på vår 

grusplan under helgerna. 

Den möjligheten utnyttjade 

några lag i fjol och om 

några har samma önskemål 

inför kommande säsong är 

ni välkomna att anmäla 

även det till kansliet så att 

planen kan iordningställas. 

 

Vår föreningskonsulent 

Marcus Egnell vill påminna 

om: 

Förutom de datum som 

finns under ”På gång”  vill 

vi uppmana alla ungdoms-

ledare att utnyttja vårt nya 

klubbhus så ofta som möj-

ligt. Olika former av lag-

träffar är mycket upp-

skattade. Boka lokalen 

genom 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). 

Vi har skrivit det förr, men det tål att upprepas. På vår hemsida finns en unik bild-

skatt. Det är ”Jocke” Egnell som lagt ner ett kopiöst arbete på att dokumentera 

föreningens historia. Gå in på www.borensik.se och klicka på ”Bildgalleri”. Sedan 

klickar du på ”Jockes fotoarkiv” och du har tillgång till tusentals bilder och gamla 

nummer av Borenkamraten. Fortsättningsvis kommer vi att presentera en del 

gamla bilder även på Borenkamraten. Håll till godo! 

Det närmaste läktare vi varit på 

Borens gamla fotbollsplan är 

nog stenen bakom ena målet. 

Vid matcher slogs traktens 

ungdomar om en plats på den 

eftertraktade stenen. Stenen 

finns för övrigt kvar än i dag 

där Borens gamla fotbollsplan 

en gång låg. 

mailto:borenkamraten@borensik.se
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