
1967 klubben                               
Bli Solberga BKs

stöttepelare för framtiden!

Kom med i 1967 klubben
[1967 året då klubben grundades]

STÖD VÅR VIKTGA BARN OCH
 UNGDOMSVERKSAMHET 

Sätt in 1.967 kronor – Bankgiro: 5785-3798
eller SWISH 1236819171

 Skicka in ditt namn och eventuellt företagslogotyp till:
 1967@solbergabk.se 

OCH DU FÅR
H ditt namn och företagslogga på tavlan i klubbhuset

H ditt namn och företagslogga vår hemsida

H klubbens exklusiva klubbnål

H gratis Kaffe & bulle på A-lagens hemmamatcher

H certifikat på ditt deltagande i 1967 klubben

Så började det en vacker dag för 54 år sedan... 

NU STARTAR VI 



1967 klubben
Den 15 november 1967 sker det formella bildandet av SOLBERGA BOLLKUBB 

Våren 1967 tar tre 12-13 åriga pojkar, Donald Boström, Kjell-Åke Bertling och 
Björn Larsson, initiativ till att starta en ny förening. Med Christer Bertlings hjälp 
kommer kvarterslaget Solberga Bollklubb igång och de anmäler ett lag till S:t 
Erikscupen i fotboll. 

Första matchen spelades den 3 maj 1967 mot BK Pugi. Laget bestod till hälften 
av pojkar från initiativtagarnas skolklass, klass 6D, som just hade flyttats från 
Dalskolan till Solbergaskolan. En klubblokal anskaffas på Folkparksvägen 119, 
och den 15 november 1967 sker det formella bildandet av SOLBERGA BOLLKUBB. 

Tillsammans hjälptes de åt att bygga upp en ekonomi som räckte till att köpa 
de första dräkterna, bollar och nät till målen. Barn, ungdomar och vuxna från 
närområdet strömmade till och inom kort fanns ett antal pojk- herr och damlag 
med ledare och ett antal hundra medlemmar. Förutom att spela själva, agerade 
även Christer, Donald, Kjell-Åke och Björn, såväl ledare, domare som tränare 
för de yngre lagen. 
Solberga Bollklubb hade kommit för att stanna.

Med att gå med i 1967 klubben bidrar du med ett viktigt stöd till föreningen, vår 
verksamhet och vårs barn och ungdomars framtid.

Välkommen! 

Kontakta gärna Ronny Forslöf på vårt kansli så får du veta mer
Tel:+46 8 18 88 99
Mail: 1967@solbergabk.se 

Läs mer om vår historia på hemsidan: 
https://www.solbergabk.se/sida/?ID=284397

Så började det en vacker dag för 54 år sedan... 




