
 

 Tolkis Bollklubb rf 

 
VERKSAMHETSPROGRAM 2021 
 
I enlighet med föreningars stadgar ska ToBK främja bollsportsverksamhet med tävlingar, träningar och andra 
sportrelaterade tillfällen. I detta syfte satsar föreningen på mångsidig motionsidrott för både juniorer och seniorer, 
utan att glömma mer tävlingsinriktade idrottsformer. Tyngdpunkten ligger vid lokal verksamhet i Tolkis. Genom 
flera egna evenemang erbjuds medlemmarna en möjlighet att enkelt delta i varierande motionsverksamhet. ToBK 
fortsätter att samarbeta med andra föreningar på orten.  
 

RINKBANDY 
➢ ett lag deltar i Helsingin Kaukalopallo ry:s hallserie 
➢ två oldboyslag deltar i Borgå stads oldboysserie 
➢ regelbundna träningar för samtliga lag  

  
FOTBOLL 

➢ minst två juniorlag deltar i distriktsserien och Helsinki Cup 
➢ minst två juniorlag deltar i Uusimaas kvartersfotbollsturnering samt andra lokala turneringar 
➢ minst två seniorlag deltar i Borgå stads serier 
➢ föreningens interna match mellan gifta och ogifta spelas i september i Tolkis 
➢ regelbundna träningar för både juniorer och seniorer 

 
INNEBANDY 

➢ minst två juniorlag deltar i distriktsserien och turneringar 
➢ utöver dessa minst två juniorgrupper med motionsinnebandy som tema 
➢ två seniorlag deltar i Borgå stads serie   
➢ föreningens interna turnering, Tolkis Cup, spelas på våren eller alternativt i början av hösten   
➢ regelbundna träningar för både juniorer och seniorer 

 
KROCKET  

➢ föreningen ordnar en intern krocketserie  
➢ föreningens spelare deltar i den individuella FM-serien samt i lag-FM 
➢ föreningen arrangerar en deltävling i den individuella FM-serien i krocket samt FM-finalen 

 
ISHOCKEY  

➢ en seniorgrupp deltar i Mäntsälä Hockeyliiga 
➢ en seniorgrupp deltar i distriktsserien M35 
➢ regelbundna träningar för seniorer 
➢ jubileumsturnering ordnas 24 september 

 
BILJARD 

➢ föreningen ordnar en intern biljardserie och turneringar i Klubbhuset 
 

 ÖVRIGT 
➢ föreningen hyr en klubblokal av Borgå Energi (Auguststranden) 
➢ föreningen beviljar ett idrottsstipendium åt en förstaklassare i Tolkis skola och en förstaklassare i 

Tolkkisten koulu (skolavslutning i juni)  
➢ föreningen samarbetar med andra lokala föreningar  

 


