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“Herrlagets nya huvudtränare Markus Andersson”

Bildtext framsida:
“Våra två målvakter, Edwin Widerholm 20 år och Tim Dessle 17 år, kör
målvaktsträning på egen hand. Att hitta bra målvakter är nästan omöjligt men vi
kan stoltsera med två egna Börjekillar som burväktare.”
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Försäsongen har börjat!

Herrlaget drog igång förberedelserna inför årets säsong redan 11 januari. Vi tränar
3ggr/vecka på konstgräs i Stenhagen och på Löten. Första träningsmatchen är 12
februari då vi möter UIF och helgen efter möter vi våra orangea antagonister
Vattholma. Sedan väntar gruppspel i Upplandscupen under våren och
förhoppningsvis blir det slutspel under hösten. Upplandscupen spelades inte förra
säsongen pga covid och året innan knep vi andraplatsen efter en förlust i finalen,
efter förlängning och avgörande på straffar. Kan vi nå hela vägen i år? En vinst i
Upplandscupen innebär spel i Svenska cupen och det vore väl häftigt om vi skulle
få allsvenskt besök på Fjälliden? Ingen orimlig tanke då Brottby som vann finalen
mot oss 2017 fick IFK Norrköping på besök våren efter. Nog om det, vi ska vinna
Upplandscupen först.

Runt laget har vi utökat staben med en ny huvudtränare, Markus Andersson, som
tidigare tränat VP herrlag och varit instruktör i Sirius akademi. Vi är väldigt nöjda
med att han ville komma till oss och vi är övertygade om att Markus med sin
tränarutbildning och engagemang kan ge vår trupp bättre förutsättningar att
utvecklas både individuellt och som lag. Övriga inom staben, Wille Widerholm,
Marcus Asserdal och Conny Engblom, fortsätter även under 2022 och kommer
förutom arbetet runt laget vara med i den nystartade styrelsen för fotbollen
tillsammans med Åsa Dessle, Peo Danielsson och Robert Auer. Vår ambition är att
fortsätta utveckla fotbollen i Börje och vara en brygga till ungdomsfotbollen så
våra barn och ungdomar i Börje fortsätter spela fotboll även under tonåren och vill
bli en del av vår verksamhet inom seniorfotbollen när dom är redo. Föreningens
ambition är också att få igång ett damlag igen men vi behöver några som engagerar
sig och drar igång en uppstart då vår tid inte räcker till. Under 2022 har vi femton
spelare i herrlaget med Börje SK som moderklubb! Jätte kul med egna Börjekillar i
laget men alla spelarna utifrån är en förutsättning för att bedriva seniorfotboll i en
liten bygd. Så alla är givetvis lika viktiga oavsett moderförening.
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Klara nyförvärv: Oscar Kamau 20år ansluter från Vaksala SK, en duktig
innermittfältare som vi försökt locka över länge och till slut nappade han. Tim
Wengelin 20år som är uppväxt i Börje och har sedan tidiga tonåren spelat i Vaksala
SK, Sunnersta och nu senast en kort sejour i Procyon. Allround och tvåfotad spelare
med fina kvaliteter. Noa Siverhall 23 år, nyinflyttad student från Gällivare som
lockades till oss med hjälp av Albin Widerholm. Noa har fina meriter som mittfältare
i div 2 laget Gällivare/Malmberget FF. Tre bra nyförvärv som är klara och i skrivande
stund har vi sex spelare till som provtränar med oss.

Framtiden ser ljus ut och årets säsong har vi ett lag i div 5 och ett lag i div 7. Vi har
sannolikt hamnat i Sveriges tuffaste div 5 serie men vi hoppas och tror på en bra
placering i toppen. Även div 7 serien ser tuff ut och kommer även den kräva
vältränade killar för att hamna på en bra placering. Kom och heja fram våra killar på
Fjälliden i år!

/Marcus, Wille och Conny

Du får väldigt gärna stötta oss och ungdomsfotbollen via lotteriet ”Fotbollsjokern”
som det finns information om i denna utgåva av Klubbnytt. Bra vinster i lotteriet
med upp till 1 0  000kr i jackpot, och allt överskott i lotteriet (ca 50% av
omsättningen) går till fotbollens ca 150 aktiva spelare och ledare som får bättre
förutsättningar att bedriva vår verksamhet.
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Hej alla glada Börjebor!

Februari har kommit med kyla och is, men också lite snö från tid till annan. Jag
hoppas att alla som någon gång velat prova på längdskidåkning i Börje, både
nybörarje och fantaster, har hunnit prova våra otroliga längdåkningsspår på
Fjälliden. Vår nya spårsläde gör grymt bra spår! Stort tack till alla er (frivilliga) som
hjälper till att dra nya spår så fort det lägger sig ett lätt snötäcke över Börje. Om du
känner för att hjälpa till att dra nya spår vid nysnö får du gärna höra av dig. Ju fler
som hjälper till desto säkrare blir våra längdskidspår vid nysnö.
Vi har ett årsmöte runkt knutarna (se tid och plats i Klubbnytt) . BSKs styrels jobbar
som bäst fram budget och årsbokslut tillsammans med alla våra sektioner. Är du
nyfiken på resultatet för 2021 är du välkommen på årsmötet. För dig som inte kan
delta publicerar vi allt material på hemsidan.
Som ni vet, sedan förra Klubbnytt, har vi tyvärr tappat många medlemmar under
2021 . Det gäller främst familjemedlemskap och de medlemskap som är kopplade till
direkta aktiviteter vi tyvärr, pga Corona, inte kunnat utäva de senaste två åren. Jag
uppmanar er alla som har goda idéer om hur vi kan attrahera flera medlemmar att
skicka in motioner till årsmötet, eller bara skicka tips till styrelsen.bsk@borjesk.se
Om du tycker det är kul med websidor och internet och gärna bidrar till BSK på ditt
sätt får du gärna höra av dig. Vi saknar för närvarande en webmaster, som bland
annat ser till att våra websidor länkar rätt och att våra borjesk.se-mailadresser
kommer till rätt personer. Men främst söker vi dig som har ett intresse att utveckla
BSKs nya hemsida. Vi vill nå våra medlemmar på bästa sätt samtidigt som
respektive sektion får en bra informationsbas. Att belysa BSKs alla medlemsfördelar
för en familj som tex går med för att yngsta familjemedlemmen inte kan låta bli att
delta i vår fantastiska barngympa. Rom byggdes inte på en dag så vi ser detta som
ett längre uppdrag som man över tid kommer att förfina tillsammans med sektioner
och huvudstyrelse. Låter det intressant?- tveka inte att maila ditt intresse till
styrelsen.bsk@borkesk.se.

Varma vintersportshälsningar!
Karin Stenberg ordförande i Börje SK ordf.bsk@borjesk.se mobil 0733-44961 1
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Börje Sportklubb
kallar alla medlemmar till

Söndagen den 27 mars kl 16:00 i
Idrottsgården (om inget annat meddelas på hemsidan) .

Årsmötesinformation och handlingar läggs ut på hemsidan
senast en vecka före årsmötet.

www.borjesk.se

Motioner måste ha inkommit senast fyra veckor före årsmötet.
Motionerna mailas till sekr.bsk@borjesk.se

Vi bjuder på lättare förtäring.

Välkomna!

Anmäl ditt deltagande till  sekr.bsk@borjesk.se  senast 17/3
(så att vi kan planera förtäringen :-) )
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Finns det några engagerade Börjebor som åter vill starta en
arbetsgrupp för att arbeta fram förslag för en idrottshall här i Börje? Vi har flera
gånger haft kontakt med politiker och tjänstemän under åren, men det har alltid
stannat av och vi har tappat sugen.   Är ni intresserade meddela detta till Karin
Hahlin-Ohlström, Skolhusbolaget.

Låt oss göra denna dröm till verklighet.
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Informationskväll Nämndeman

Jag skulle vilja bjuda på en informationskväll runt
nämndemannaämbetet utifrån mina erfarenheter som
nämndeman på Uppsala Tingsrätt.
 
Tid:               Tisdag, 22:a mars 2022 kl. 1 9.00
Plats:         Idrottsgården, sammanträdesrum
 
Några frågor som jag tänkte ta upp:
- Vad gör en nämndeman?
- Hur blir man nämndeman?
 
Välkomna!
Dieter Joos

Familjepingis
på måndagar kl. 1 6-17 i stora salen. 7 feb-30
april.
Frågor besvaras av Frida, 070-3660754.
Medtag eget racket.
Kostnadsfritt men medlemskap i sportklubben
krävs.

Håll utkik i våra sociala medier om barngympan.
Vi planerar att starta någon gång efter sportlovet.
//Motionssektionen
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Vi har lokaler i storlekarna 10-100 kvm. Både kall- och
varmförråd. Finns för uthyrning under både kortare och
längre tid.

Ring 070-35 750 17 vid intresse.
Mats Åkerfeldt

Behov av förrådsutrymme?
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-Börjeproducerat nöt och griskött
-Nötkött från betesuppfödda köttrasdjur och griskött från grisar uppfödda i
halmrika storboxar.
-Alla djur uppfödda med Börjeproducerat foder.
Köttlådorna levereras med styckat/malt kött i märkta vaccumförpackningar.
Till jul kan även beställas rökt griskött och jullådor med rimmad julskinka.

Beställning och förfrågan kontakta Petter/Mats Lindberg 0705-
369381 /0705-369334, info@mangsbo.com
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Minnesord Bernt Andersson

Bernt har den 10 januari 2022 hastigt lämnat oss.

Bernt var född i Upplands Tuna och flyttade med sina föräldrar till Älgtorp hösten
1945. Bernt var nr två i syskonskaran och de övriga är Viola, Bengt, Bertil, Lars-
Erik, Ove och Irene.

Älgtorp var ett lantbruk med blandad verksamhet som det var förr i tiden med en
självförsörjning som den huvudsakliga inriktningen. Jag minns Bernts pappa
Georg som kom med mjölkflaskorna till mjölkbryggan i Bösslinge varje morgon
före sju och hämtade på em. Då blev det alltid en pratstund bönder emellan som
inte hanns med på de möten de hade inom de olika föreningar som av gammal
hävd alltid har funnits i bygden. En händelse som bönderna genom tiderna har
berättat om, är ett möte i Ålgtorp, då Georg hade sån förskräcklig tandvärk. Efter
ett tag så försvann han ut och kom efter en stund in och berättade att han var
tvungen att dra ut en tand som hade värkt allt för länge. Bernts mamma Signe var
en hejare på kortspel och i hennes kök lärde jag mig spela kort i slutet på 1950-
talet.

Bernt började arbeta på SJ i Uppsala redan på -50 talet. Det var ett varierat jobb
med att se till att alla tåg blev växlade in på rätt spår och även att jobba med
förebyggande underhåll. Dagens SJ hade inte Bernt så mycket till övers för. Under
hans tid var det ingen sensation att tågen gick och kom i rätt tid.

Bernt fick med sig föreningsrörelsen genom sin familj och var en självklar kandidat
när BSK bildades. Han tog på sig kassörsjobbet utan tvekan för han var redan
kassör i tre andra föreningar, så det var som han sa att ”det spelar väl ingen roll, en
mer eller mindre”.
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Bernt i Älgtorp, som vi alltid sa, var Börje trogen hela sitt liv och Börje SK speciellt.
Han valdes till vår första kassör och den posten skötte han med bravur i hela 35 år.
För uppdraget fick han 1994 Svenska Fotbollsförbundets guldmedalj , då efter 25 år
ihop med bror Ove som kämpat nästan lika länge som ordförande i BSK.
Guldmedaljen innebar att de kunde gå gratis på all fotboll från lägsta divisionen till
den högsta inklusive alla landskamper. Ibland brukade jag fråga Bernt, har du varit
på någon landskamp, men han sa alltid att han nöjde sig med att spela i gubblaget på
Fjälliden (se bild) .

Annars minns jag när vi började spela fotboll i Börje på ”Bobergs åkern” mittemot
nuvarande Fjälliden. Där samlades alla intresserade med varierande åldrar redan på
-50 talet för att spela spontan fotboll. Undrar om någon har något kort kvar från
den tiden? Det var en osponsrad verksamhet utan några som helst bidrag och
åldersspannet var 8-50 år

Bernts stora intresse var utan tvekan gammeldans och han var nog den som dansat
längst i Börje SK gammeldansgäng. Han och hans fru Karin, som avled 2017, var
med redan när dansen startade i början på förra seklet runt 1980. De var även med i
Bergsbrunna och Skuttunge dansgäng. De sista åren fick han besvär med ryggen
och gick ofta med stavar som stöd. Men Bernt var glad över att han kunde fortsätta
med dansen. Med stöd av sin danspartner kunde han njuta fullt ut av dansen och
härlig musik.
Boule på sommaren vid Fjälliden var också ett nöje för Bernt och där var det kast
med rak arm som var hans specialitet.

Vi minns Bernt med saknad, en mycket vänlig hjälpsam person och alltid på bra
humör. Våra tankar går till hans son Lars och barnbarn.

Börje SK genom Lars-Erik Andersson och med hjälp av Jan Boberg
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Stöd vår verksamhet via lotteriet!
Föreningen drivs helt ideellt och fotbollen i Börje har mer än 150 aktiva spelare
mellan 6-45år. Social gemenskap där alla ska känna sig välkomna ska gå hand i hand
med stimulerande fotbollsträning och idrottsliga prestationer. Vi ser detta som en
viktig del av bygden. Stöd oss via lotteriet och samtidigt har du chansen till riktigt bra
vinster!

Stående från vänster: Stickan Pettersson, Hasse Åkerfeldt, Sven Öberg, Rune
Andersson och Göran Hedman.
Knästående från vänster: Lasse Rönn, Sune Lindberg, Alvar Johansson, Bertil Öberg
och Bernt Andersson
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Hur fungerar det?
Du köper 1 av totalt 100 nummer med dragning en gång i månaden.
De 2 sista siffrorna i Svenska Spels jokerdragning på utsatta datum är vinnande
nummer. Exempel på jokerrad 1234567, vinnande nummer är då 67.
Medlemskap i lotteriet är bindande under 1 år från första dragning.

DRAGNINGAR OCH VINSTSUMMOR

26 Mars 5000kr 24 September 5000kr
30 April 5000kr 29 Oktober 5000kr
28 Maj 5000kr 26 November 5000kr
25 Juni 10  000kr 31 December 10  000kr
30 Juli 5000kr 28 Januari 2023 5000kr
27 Augusti 5000kr 25 Februari 2023 5000kr

Vill du köpa en lott eller har frågor - Kontakta Peo Danielsson 070-738 81 01
danielsson.peo@gmail.com

Betalning 1500kr märkt med lottnummer till Bg 5648-7242, Swish 123 073 76 27
eller överföring till kontonr 6501 164 103 872 (Handelsbanken) . Alt. betalning
125kr månadsvis genom att lägga in automatisk överföring märkt med lottnummer
från ert bankkonto till klubbens bankkonto 6501 164 103 872 (Handelsbanken) .
Detta alternativ ber vi er meddela i förväg.
Vinstutbetalning sker till föranmält bankkonto senast två veckor efter vinst.
Vinnare meddelas per telefon eller e-post samt vinstnummer läggs ut på hemsida,
FB och klubbtidning. Ev vinst på osålda lotter tillfaller lotteriet.
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UFO + Herrlaget

Ny tid, ny giv! Efter att vi i många år har haft en styrelse för Ungdomsfotbollen
(UFO) och en för Seniorfotbollen har vi beslutat att prova på att detta år ha en
gemensam styrelse för all fotboll i Börje SK. Den nya styrelsen består av Robert
Auer, Moa Asserdal, Marcus Asserdal, Peo Danielsson, Åsa Dessle, Martin
Ludwigsen, Andreas Werner-Kyller, Carin Åberg och Wille Wiederholm.

I dagsläget har vi sex lag som spelar fotboll i BSK med spelare mellan 7 och 45 år.
Fantastiskt! I och med sammanslagningen hoppas vi kunna bli mer effektiva,
kunna driva fler projekt och öka på samarbetet mellan senior- och
ungdomsfotboll. Vi har ett P-15-lag som vi hoppas kunna slussa in i herrlaget och
ett F-13-lag som vi hoppas kan bli grunden till ett damlag (vi tycker att det vore
kul om det fanns ett damlag, så om det finns några fler fotbollsugna tjejer där ute.
Hör av er!) .

Tack vare engagerade och ideella krafter håller vi i gång både lagen och Fjälliden.
Det är alltifrån tränare, lagledare, ungdomsdomare, ungdomarna i fotbollsskolan,
föräldrar och styrelser. Det är både vackert och mäktigt att vi i en liten socken kan
hjälpas åt för att få allt att fungera. Men vi kan alltid vara flera så om du känner
att du vill bidra så hör av dig till mig.

Att bedriva fotbollsverksamhet kostar pengar. Våra största intäkter får vi från
lagavgifter, bidrag och olika aktiviteter som vi genomför samtidigt som vi har
utgifter för planer, hallar, domare, material, cuper, serier osv. För att dryga ut
kassan så att det går runt och att spelarna kan få en liten guldkant har vi dragit i
gång något som vi kallar ”Fotbollsjokern”.
Hur fungerar det?
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Du köper 1 av totalt 100 nummer med dragning en gång i månaden. De 2 sista
siffrorna i Svenska Spels jokerdragning på utsatta datum är vinnande nummer.
Exempel på jokerrad 1234567, vinnande nr i Fotbollsjokern är då 67.
Medlemskap i lotteriet är bindande under 1år från första dragning. Pris per lott:
1 25kr/månad.

Vill du köpa lott?

Kontaka Peo Danielsson 070-738 81 01 eller via mail
Danielsson.peo@gmail.com
Vill du välja nummer, mellan 00-99, kan du skriva i kommentarerna nedan så
återkommer vi om numret är ledigt.

Allt överskott (50%) i lotteriet går oavkortat till att förvalta och förbättra
fotbollsverksamheten för våra drygt 100 barn och 40 herrspelare i föreningen.
Stöd oss via lotteriet och samtidigt har du chansen till riktigt bra vinster!

Så om du känner att du vill ha chansen att vinna pengar varje månad och
samtidigt stödja fotbollsverksamheten i BSK så tycker jag att du ska köpa en lott.

Vi ses på Fjälliden!

Robert Auer
Ordförande UFO och Herrlaget (men snart ”bara” för BSK Fotboll)
ordf.ufo@borjesk.se
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“Snart är sommaren här igen och då blir det fotbollsskola på Fjälliden för barnen i
Börje. Förra sommaren var det nästan 100 barn med under veckan.”



Fjällidenkalendern:

14 feb Familjepingis
21 feb Familjepingis
28 feb Familjepingis
2 mar Gympa
7 mar Familjepingis
9 mar Gympa
14 mar Familjepingis
16 mar Gympa
17 mar Sista anmälan årsmöte
21 mar Familjepingis
22 mar Info nämndeman
23 mar Gympa
27 mar Årsmöte
28 mar Familjepingis
30 mar Gympa
4 apr Familjepingis
6 apr Gympa
11 apr Familjepingis
13 apr Gympa
18 apr Familjepingis
20 apr Gympa
25 apr Familjepingis

Vill du bli medlem i Börje SK?

Kontakta medlemsregistret på

medlem.bsk@borjesk.se.

Klubbnytt är Börje Sportklubbs
tidning för att sprida information om
klubben och börjebygden. Sex utgåvor
av tidningen är planerade för 2022.
Nästa nummer utkommer i mitten av
april.

Bidra gärna med information till nästa
nummer genom att skicka den till
bsk.klubbnytt@gmail.com före den
1 :a april.

Ni kan också skicka synpunkter och
önskemål på innehållet till oss på
samma adress.

Anna & Fredrik




