KLUBBNYTT
De ä bar å åk

Nr 1 februari 2015

Ungdomsfotbollssektionen

Börje bytardag
Söndagen den 26 april
kl 10-13 i fritidslokalen, Börje Idrottsgård
Om du vill lämna in kläder, skor och saker till försäljning anmäler du dig senast
den 7 april till borjebytardag@gmail.com.
Avgiften per registrerad säljare är 20 kr. Mer information får du när du fått din
personliga säljkod. Inlämning sker på lördag den 25 november. Pengar för sålda
varor samt ev. osålda varor lämnas ut på söndag kl 15.30.
Vill du handla? Ja, då är det bara att dyka upp!
Allt överskott går till Börjes ungdomsfotboll. Lag F04 säljer fika under dagen.
Har du några frågor får du gärna kontakta Ulrika Forslund eller Jennie Zetterberg
på borjebytardag@gmail.com.
För mer information, se www.borjebytardag.weebly.com
Välkommen!
Bsk ungdomsfotboll
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Ordförande
Hej!
Hoppas att alla har haft en bra början på det nya året. Jag har chockat kroppen
med att hittills ha kört tre skidrundor i elljusspåret, förhoppningsvis blir det några
rundor till innan vintern är slut.
Det händer en hel del trots att det är vinter, Ove & co håller på att bygga ett nytt
tak på omklädningsrummen. Det blir väldigt tjusigt med ett litet altandäck under tak
där vi regniga dagar kan njuta av våra orangeblåa hjältars kamp på fotbollsplanen.
Anders kommer under våren montera vårat nya utegym, vi kommer ha en invigningsfest av gymmet när herrarna spelar säsongens första hemmamatch!
Årsmötet kommer att hållas i BSKs klubblokal i Idrottsgården den 15 mars kl 16.00.
Klubben bjuder på enklare mat och dryck och alla medlemmar är varmt välkomna!
Valberedningen jobbar stenhårt med att hitta en ny sekreterare till styrelsen, vet du
någon som kan passa för den tjänsten?
Jag tackar för de år jag haft glädjen att vara ordförande i BSK, det har varit både roligt och lärorikt. Min önskan i fortsättningen är att fler gör mer i Börje sportklubb,
vi måste vara flera som driver och utvecklar vår fina förening framåt. Jag kommer
att fortsätta vara aktiv i föreningen men i en annan roll.
Med vänlig hälsning
Johan Hedman
ordf.bsk@borjesk.se
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Medlemsregistret

Välkommen till år 2015 med BSK!

Sportklubben startade 1969 och kan idag vid de egna anläggningarna Fjälliden och
Idrottsgården erbjuda många olika aktiviteter såsom senior- och ungdomsfotboll, ridning, bordtennis, tennis och motion. BSK underhåller även elljusspåret vid Fjälliden,
spårar för skidåkning samt anordnar ett flertal motionsaktiviteter och tävlingar.
För att delta i ledarledda aktiviteter i BSK ska man vara medlem i föreningen. För
vissa aktiviteter ska man även betala en deltagaravgift, den inbetalningsavin skickas ut
av berörd sektionskassör.
Vi vet att idrotten fostrar och ger gemenskap. BSK ser som sin viktigaste uppgift att
ge våra ungdomar en möjlighet att utvecklas i en positiv anda, individuellt eller i lag.
Stöd oss genom att betala medlemsavgiften.
Både som aktiv och som stödmedlem är din avgift viktig för vår verksamhet.
TACK!
Har du frågor eller synpunkter kring verksamheten eller känner att du har möjlighet
att hjälpa till, tveka inte att kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på
www.laget.se/borjesk.
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Medlemsavgift för år 2015:

Enskild medlem: 200 kr Familj: 350 kr

Till familj räknas makar/sambos, samt barn upp till 19 års ålder. Medlem som fyller 20
under år 2015 räknas som enskild medlem.
Exempel 1
Börje Andersson
Stina Andersson
Sebastian Andersson
Eva Andersson
Att betala

Född år
73-06-01
77-07-01
07-01-01
11-04-01

Avgift

Exempel 2
Börje Eriksson
Lena Olsson
Lars-Albin Eriksson
Tobias Eriksson
Att betala

Född år
65-10-01
64-08-01
98-06-06
95-08-01

Avgift

350:350:-

350:200:550:-

OBS! Skriv namn och FULLSTÄNDIGT personnummer på samtliga familjemedlemmar som ingår i avgiften på inbetalningen. Skicka gärna även ett mail med samma
uppgifter till: medlem.bsk@borjesk.se.
Betala till Plusgiro 71 39 08 – 2. Endast medlemsavgift till detta plusgironummer.

**** Välkommen till BÖRJE SPORTKLUBB! ****

Hållnäsgatan 18, 752 28 Uppsala
018-52 16 90 Mob. 070-519 16 22 ronnsbilplat@telia.com
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välkommen  Linnés kammare
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Börje SK

6

www.borjesk.se

Motionssektionen
Träning för ungdomar & vuxna!
Häng med mig och testa enkla övningar i eget tempo till peppande musik. Vi kör två
prova-på-pass med träning för ungdomar & vuxna!
(rek. ålder från 10 år)
Plats & Tid: Idrottsgården, söndag den 8:e och 15:e mars kl. 10-11
Ingen föranmälan & ingen kostnad.
Kom som du är – med eller utan tidigare träningsvana.
Välkomna önskar Motionssektionen & ledare Anna!
Vid eventuella frågor kontakta: Anna Bohman (076-015 42 02) alt. motion.bsk@gmail.
com.

Motionssektionen, Börje SK
Patrik, Linda H, Marcus, Christina, Anna & Linda D
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Svettigt i Idrottsgården!
Nu kör vi igång igen med ”Svettisgympa” i Idrottsgården!
Det blir varierad ”gympa” med både styrka och kondition.
Kom precis som Du är med eller utan dagsform

Tid & Plats: Idrottsgården, Onsdagar kl. 19.30 - 20.30
Vi startar den 11/2 & kör på till den 29/4.
(Är du osäker, kom & testa en gång)

Hoppas vi ses!
Vid eventuella frågor kontakta:
Linda Danielsson (070-479 36 67, klista19@gmail.com)
Kostnad: 200:- postgiro nr: 552145-5 samt gällande medlemskap i Börje SK
________________________________________________________
Motionssektionen, Börje SK
Patrik, Linda H, Christina, Marcus, Anna & Linda D
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Börje Cykel 2015
Cykelträning

När:

Tisdagar klockan 18.30 cyklar vi iväg.

Start datum:

14 april.

Start plats:

Börje IP, Fjällidens parkering.

För vem:

Alla som vill cykelträna (vi delar upp oss i grupper om så behövs).

Mer info:

På BSK-hemsidan och rullande kontakt via Facebook grupp ”Börje
Cykel” följ oss gärna där.
Motionssektionen i BSK.
Patrik E, Christina C, Marcus S, Linda H, Anna B, Linda D.
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BÖRJERUSET 2015
BÖRJA LADDA REDAN NU
OCH BOKA IN LÖRDAGEN 13 JUNI 2015 FÖR EN
ROLIG/ TUFF UTMANING & FOLKFEST
FÖR ALLA ÅLDRAR!
Mer information kommer men håll gärna utkik på hemsidan!!
www.borjesk.se
/Motionssektionen, BÖRJE SK /
Patrik, Christina, Marcus, Linda H, Anna & Linda D
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BÖRJETULLS BIL
VI SERVAR
AR HYUNDAI
Auktoriserad verkstad

Framvagnsspecialistt
Tel 018-50 01 15

Börje SK
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Anslagstavlan

Återvinning
Har du ett lager med urväxta barnkläder och ett annat med leksaker ni
inte använder längre? Eller behöver du nytt till dina barn som växer?
Då har vi lösningen för dig.:
Börje bytardag Söndagen den 26 april

Mångsbokött
-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 vaccum
förpackningar.
Till jul kan även beställas rökt griskött och jullådor med rimmad
julskinka.
Beställning och förfrågan kontakta Petter/Mats Lindberg 0705369381 /0705-369334, info@mangsbo.com

Börje SK
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84 julklappar
Efter höstens bytardagen i Börje fick vi på Börje Fritids ta hand om 20
säckar med överblivna kläder. Kläderna skänkte vi till Läkarmissonens
insamling ”Aktion julklappen”.
Från fritids åkte den 26/11 ett lass med hela 84 julklappar, alla innehållande
1st blyertspenna, 1st sudd, 1st ritblock, 1st ask med färgkritor, 1st tvål, 1st
tandborste, 1tub tandkräm, 1st tablettask, 1 vykort med personlig hälsning,
1st pennvässare, 1st skrivhäfte, samt sammanlagt 40 sopsäckar med kläder,
skor och leksaker till Rosersberg för vidaretransport till barn i östländerna
som har det svårt.
Börje Fritids insamling och ”Bytardagen” i höstas bidrog på detta vis till
något bra för Börjefamiljerna med också till att förbättra förutsättningarna
för de utsatta barnen i östländerna.
Therese på Börje Fritids

VÄLKOMNA TILL BÖRJE RÖDA KORS ÅRSMÖTE
Onsdagen den 25 februari 2015
kl 18.30 i Församlingshemmet
Auktion, lotterier och kort årsmöte
Styrelsen
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Styrelsen

Börje Sportklubb
kallar alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Söndagen den 15 mars kl 16:00 i
klubblokalen i Idrottsgården
Årsmötesinformation och handlingar läggs ut på hemsidan
två veckor före årsmötet.
www.borjesk.se
Motioner måste ha inkommit senast en vecka före årsmötet.
Motionerna skickas till sekr.bsk@borjesk.se
Vi bjuder på lättare förtäring.
Välkomna!
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Vill du göra något meningsfullt?
Vi söker familjer som vill ta emot barn eller ungdom med funktionsnedsättning i
hemmet. Det kan vara en eller ett par helger i månaden. Ni kan ge barnet
miljöombyte, nya kontakter och föräldrarna möjlighet till avlastning.
Ni får arvode och ersättning för omkostnader. Ni får introduktion, utbildning och
handledning utifrån era och barnets behov.
Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödfamilj, kontakta oss:
Helena Flygt 727 80 64 eller Britt Åkerström 727 68 19.
stodjandeinsatser@uppsala.se
www.vardochbildning.uppsala.se/stodfamilj

Stöd till barn och unga

Klubbnytt är Börje Sportklubbs
tidning för att sprida information om
klubben och börjebygden. Sex utgåvor
av tidningen är planerade för 2015.
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

Bilder sökes:
Har du bilder från Börje? Idrottsbilder,
historiska bilder eller naturbilder från Börje
tar vi gärna med i kommande nummer av
Klubbnytt. Skicka bilderna till
bsk.klubbnytt@gmail.com

Fjällidenkalendern:
11 feb
18 feb
25 feb
25 feb
4 mar
8 mar
11 mar
15 mar
15 mar
18 mar
25 mar
1 apr
8 apr
14 apr
15 apr
21 apr
22 apr
26 apr
28 apr
29 apr

Svettisgympa
Svettisgympa
Röda Korset årsmöte
Svettisgympa
Svettisgympa
prova-på-träning
Svettisgympa
BSK årsmöte
prova-på-träning
Svettisgympa
Svettisgympa
Svettisgympa
Svettisgympa
Börje cykel
Svettisgympa
Börje cykel
Svettisgympa
Börje bytardag
Börje cykel
Svettisgympa

Vill du bli medlem i Börje SK?
Kontakta medlemsregistret på
medlem.bsk@borjesk.se.
Vid frågor, ring 018-36 90 97.

