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Nu har sommaren precis börjat nosa på hösten. Vi får lite mer kyla i vinden, regnet
börjar hjälpa vår sommartorra jord och vi omges av vackert guldgula åkrar i Börje.
Hästen bidrar också med en rad roliga BSK-aktiviteter! Vi ser alla fram emot en
höst med mycket motion, men som fortsatt också innebär ett respektfullt avstånd
mellan oss alla.

Alla BSK’s sektioner kommer fortsatt noggrant följa Folkhälsomyndighetens och
våra respektive indrottsförbunds rekommendationer om hur vi bäst hanterar
Corona i höst. Följ gärna din sport på bsk.se för att se vilka restriktioner höstens
aktiviteter är. Ta också er lagledarnas uppmaningar om restriktioner kring varje lag
på fullaste allvar, så vi ser till att vår idrott utförs så säkert som möjligt och så ert lag
kan träna och tävla så mycket det bara går i enligt de restriktioner som gäller just då.

Jag vill tacka de som under året har lagt ner både entusiasm och många timmar på
skötseln av Fjälliden. Varje torsdag kväll kan vem som helst åka till Fjälliden och
hjälpa till. Hör gärna av dig till Johan Hedman för att synka när och vad. För varje
timme du jobbar för klubben får vi 100 kr, så det är ett viktigt tillskott till vår kassa
för att se till att Fjälliden är en av Uppsalas (Upplands Läns? – Rikets??) bäst skötta
indrottsanläggningar. Fjälliden är redan en aktiv del i både motion,
ungdomsfotboll, seniorfotboll och ridning. Och tennis har sin egna yta i direkt
anslutning till Idrottsgården tvärs över vägen från Fjälliden.
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Under hösten är planen att rulla ut MyClub till respektive lagledare i främst
ungdomsfotbollen, men också seniorfotbollen. Resterande sektioner följer inom
kort. När lagen börjar använda MyClub kommer BSK att få ett extra lyft i
möjlighten att söka bidrag för aktiva. Dels kan vi söka över sektionsgränserna och
dels förenkla den fakturering som vi administrerar dubbelt idag i våra största
sektioner.

Vår förhoppning är att detta byte hjälper BSK att stabilisera både vår medlemsbas,
som är grunden för våra medlemsintäkter, och alla de aktiviteter vi faktiskt kan
söka stöd för i framtiden.

Härligt krispiga hösthälsningar!

Karin Stenberg
ordförande I Börje SK
ordf.bsk@borjesk.se
mobil 0733-44961 1
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Söndagen den 24 juli var jag och mitt barnbarn Nisse på Studenternas
och såg Sirius mot Degerfors.    
I kön in till ståplats så började vi prata med en bekant till mig som jag
träffat genom jobbet, en försäljare då på den tiden. Jag presenterade
Nisse inte bara som mitt barnbarn utan även som en kommande
storspelare i BSK. Då började även försäljarens kompisar prata , unga
killar i 40 års åldern. De hade spelat matcher på Fjälliden bland annat
ungdoms DM  som vår Ungdomssektion  arrangerade i 1 1 år i rad på 90
och i början på 2000 talet. De berömde vilken fin arena vi har och att de
brukar komma förbi även idag och springa spåret.  

Fjälliden 21 drivs på ett annat sätt från och med i år. Våra planskötare
som skämt bort oss sedan 2002 är ett minne blott. Stickan Persson som vi
haft de senaste tre åren slutade i höstas och vi var tvungna att lösa driften
på ett nytt sätt.

Efter diskussioner i Fjälliden kommittén, FK under ledning av Johan
Hedman har följande skett och sker i viss mån fortfarande. Vi har tagit in
Nils Hagenvall, känd lantbrukare i Börje sedan några år. Han får nu betalt
per timme och som han säger själv så redovisar han alla timmar men
debiterar mindre eftersom han tycker att alla andra jobbar ideellt. Nils
huvudsakliga syssla är att klippa alla planer och se till att klipparna servas
och lagas det vi andra kör sönder. Nog så mycket jobb för en tre barns far
och tillika spannmålsbonde, biogas ansvarig på Funbolösa och tränare för
pojkar och flickor -2014. Nåja är man inte 40 än så finns krafterna utan
att man tänker på det.
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Ett annat gäng är fotbollsgrabbarna. Där har vi Wille Widerholm, Marcus
Asserdal och Robban Auer som ägnar sig åt att förbättra fotbollsplanerna med
extra insatser som luftning, hjälpsådd, extra gödning förutom de som Henrik
Forsberg sprider. De vattnar även A-plan och tillsammans med Conny
Engblom tränar de seniorlagen och Robban spelar matcher ibland och ansvarar
för UFO, ungdomsfotbollen.

Vi har även ett kritgäng som målar linjer. Kritar säger vi fortfarande men krita
var det länge sedan vi använde på Fjälliden. I det här gänget är Robban Auer
från nyss nämnda fotbollsgäng, Magnus Cedervind, fk och Johan Hedman, fk
de mest tongivande. De blandas färg för att få den mest effektiva och
långvarigaste effekten. Just nu tror jag att det är en spädning på 20-27 % som
är den mest gångbara. Nu på hösten när det inte är lika frekvent klippning
håller sig färgen i linjerna längre och kritgänget kan dra ner på antal gånger.
Skönt tycker de, men samtidigt tappar de tillfällen till konditionsträning.
Kritmaskin är ingen lätt maskin att skjuta framför sig, kritning av alla linjer är
lika långt som att gå elljusspåret i tre hela varv. Magnus hoppar även in och
klipper planer vid behov.

Nytt för i år är ett DV gäng från Uppsala Kommun. DV står för daglig
verksamhet och de kommer tisdag och torsdag två timmar varje gång. De
kommer i en halvbuss från Uppsala, arbetsledare Tomas med ett följe av 3-5 st
personer som han hämtar upp runt Uppsala. Det här personerna gör en
helhjärtad insats efter sin egen förmåga och vi håller de i gott mod med mycket
beröm. Ingmar Jansson och Abbe (Ingmars hund) har den senaste tiden ägnat
de här gänget sällskap och målat huset vid ridbanan och kommer under hösten
att måla våra utemöbler.
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Nu till sist vill jag även presentera PV. PV står för pensionsverksamhet och
förutom jag själv är Lars-Erik Östegård-Hansen från Tiby, pappa till Rasmus
snabb forward i A-laget, Janne Boberg, Ingmar Jansson och Janne Sund. Ibland
för att höja tempot tar vi in Stina Andersson, Brunnby född i Skogshyddan som
även bakar goda muffins till kaffet. Janne Sund är årets nyförvärv eller rättar sagt
ett gammalt förvärv som var väldigt aktiv när vi byggde till elljusspåret 1993.
Janne kan numera stoltsera med både egen grävmaskin och lastbil.
Vad gör vi då, jo vi träffas varje tisdag kl, 09,00 och börjar med en fika och
nämnda goda muffins. Sedan går vi igenom dagens arbete och meddelar att
lättare lunch serveras 12,00 då även arbetet avslutas. Lunchen sponsras för de
mesta av Nelins, korv eller hamburgare smakar riktigt bra efter en hård
förmiddags arbete. Kaffe och muffins även efter maten.
Ja just det vad gör PV mer, jo vi kompletterar Nils Hagenvalls klippning, röjer
gräs i dikena runt plan. De är det värsta och tyngsta jobbet. Där försöker vi
komma på ett smartare sätt att komma ifrån de jobbet. Några lantbrukare i
bygden har släntklippare men de har hittills krockat med deras jobb med skörd
av ensilage. Vi har även för första gången sedan rönnarna planterades efter
vägen kunnat kvistat alla en del för att få en bättre framkomlighet vid
gräsröjning och klippning. Vi ser även till att ridbanan med tillhörande
framridningsbanan harvas vid behov och mest när det har regnat, för att slippa
allt damm. Herrarnas bollförråd har snyggas till med nytt golv och mer färg på
väggar och tak. Vi klipper även fotbollsplan vid skolan på beställning av
Skolhusbolaget. Direktiv har vi från styrelsen att anteckna alla timmar för att få
ett underlag i det arbete som läggs på Fjälliden. Hittills i år har PV bidragit med
ca 250 timmar. PV har även fyllt på reklamstället de senaste året med hjälp av
traktens företagare. Ett stort tack till alla som välvilligt vill bidra.

Vi har som ni förstår riktigt trevligt på Fjälliden och vi försöker att värva fler
deltagare i alla grupper, gärna de som är eller kommer att pensionera sig inom
snar framtid. Det finns jobb för alla och vi har även ett TV, torsdagsverksamhet
för de som känner för en insats en vanlig vardagkväll med liknande sysslor.

Lasse Andersson
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Motionsektionen planerar att starta upp barngympa för åldrarna 3–5 år till
hösten.
Håll utkik i senare nummer av Klubbnytt och på våra sociala medier om när vi
sätter igång.

Jag söker efter några pigga tonåringar som vill hjälpa mig med att leda
barngympa i höst.
Känner du att du skulle vilja vara med och leka och lära 3–5-åringar att hoppa
och skutta tillsammans med mig så skicka mig ett sms.

Vi träffas i höst och planerar aktiviteterna tillsammans.

Karin Hahlin-Ohlström 073-042 72 01
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Nr Namn Adress Belopp

22 Andreas o Daniel Wadberg Börje- Åkerby 203 1500:-
1 35 Jan-Olof Boberg Börje-Åkerby 107 300:-
129 Krister Åkerfeldt Lärarvägen 7 100:-
148 Bert Persson Västeråker-björk 92 100:-
1 37 Per Åkerfeldt Börje- Hässelby 309 100:-
74 Anita Hedman Kyrkogatan 2 100:-
42 Per-Lennart Andersson Bösslinge 1 13 100:-
125 Sune Lindberg Alsta Lilla Mångsbo 21 100:-
1 50 Ingemar Hjelmstedt Åkerby,Stora Nyåker 101 Sverigelotter
124 Karin Ohlström Gäsmesta 6 Sverigelotter
12 Familjen Mattsson Klahr Börje-Gränby 133 Sverigelotter
43 Familjen Anders Nyman Tiby 210 Sverigelotter
140 Björn Gustavsson Tiby Tidsberg 69 Sverigelotter
21 Ragnar Rosander Kilsdal 1 1 Sverigelotter
65 Ingmari Granell-Karlsson Götgatan 3 Sverigelotter
13 Jonas Ehn Ströby Enbacken 29 Sverigelotter
45 Tommy Dahlén Börje- Brunnby 11 Sverigelotter
100 Hans Melin Sylta 18 Sverigelotter
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Nr Namn Adress Belopp

155 Hans Åkerfeldt Kanalvägen 11 E 500:-
50 Henric Gustavsson Västeråker 5 300:-
33 Yvonne Lindh Börje - Åkerby 107 100:-
29 Anders Larsson Läby Solsäter 34 100:-
1 9 Bernt Andersson Klista 155 100:-
39 Familjen Danielsson Klista 19 100:-
1 5 Familjen Karenus Klista Granbacken 101 100:-
37 Olle Lövkvist Mångsbo 19 100:-
1 3 Jonas Ehn Ströby Enbacken 29 Sverigelotter
75 Arne o Agneta Gustavsson Born 110 Sverigelotter
71 Familjen Fredrik Hjelmstedt Börje- Ströja 10 Sverigelotter
16 Henrik Thorell Bellmansgatan 152 Sverigelotter
121 Familjen Karlsson Alsta 232 Sverigelotter
30 Anders Thorell Mångsbo 13 Sverigelotter
64 Sara Jansson Geijersgatan 45 Sverigelotter
25 Familjen Hedman Dessle Skäggesta 307 Sverigelotter
84 Familjen Zetterberg Börje-Åkerby 205 Sverigelotter
95 Andreas Gellerstig Ringgatan 45 Sverigelotter
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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?

Information till säljare:
Insläpp 8-10, 1 50:-/plats

Mer information finns på Facebook Börje SK-
Fjälliden

Varmt välkomna!
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Vi hoppas att ditt företag vill ansluta sig till Sponsorhuset Företag. Det är  helt
kostnadsfritt för er  men det skulle kunna generera stora och viktiga intäkter för oss.
Via Sponsorhuset kan ni göra inköp från 600 nätbutiker, boka hotell & hyrbilar och
dessutom tanka era bilar hos Circle K, OKQ8 med flera. Alla era köp ger alltså
viktiga intäkter till Börje SK Fotboll.
Så här kommer du igång:
1 . Registrera företaget här:   https://www.sponsorhuset.se/baorjeskfotboll/bli-
medlem/foretag
2. När ni ska handla på nätet eller boka hotell så går ni alltid via Sponsorhuset
Företag.
3. Varje gång ni tankar företagets bilar så går det upp till 42 öre / liter till Börje SK
Fotboll Läs mer om detta
här:   https://www.sponsorhuset.se/baorjeskfotboll/landing/drivmedel
 
Stort tack för ditt stöd!
Fotbollsektionen
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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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Nu kan du stötta Börje SK Fotboll när du ska boka hotell eller handla på nätet.
Går du via vår sida på Sponsorhuset får du tillbaka en rabatt i riktiga pengar,
som delas mellan Börje SK Fotboll och du som är medlem hos Sponsorhuset!
Exempel på över 600 butiker: Svenska spel, Hotels.com, Byggmax, SAS,
InkClub, Booking, CDON, Bokus, Zalando och Lyko!

Börja med att bli gratis medlem
här:   http://www.sponsorhuset.se/baorjeskfotboll/bli-medlem/
Fotbollsektionen



Fjällidenkalendern:

21 aug Börje Herr - Gräsö/Norrsk.
22 aug Börje P09/10 - Vaksala
25 aug Börje PF11 - SK Iron
29 aug Börje F09/10 - Vattholma
29 aug Börje Herr 2 - Johannesbäck
4 sept Kyrksvängen
5 sept Börje PF11/12 - Bälinge IF
5 sept Börje P07/08 - Vaksala SK
5 sept Börje P09/10 - Strömsberg
5 sept Bakluckeloppis
1 1 sept Börje Herr 2 - IF Vesta
12 sept Börje F09/10 - Sunnersta
12 sept Börje Herr 2 - Skuttunge
19 sept Börje P09/10 - Tärnsjö/Har.
25 sept Börje Herr - Procyon BK
25 sept Börje Herr 2 - JärlåsaVittinge
26 sept Börje PF11/12 - Vaksala
26 sept Börje P07/08 - IK Sirius

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 2021 .
Nästa nummer utkommer i mitten av
oktober.

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

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

Anna & Fredrik




