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PUHEENJOHTAJAT KAUTTA VUOSIEN

URHEILUSEURA PERUSTETAAN

oli Tol-kkislssa toimlnnassa kaksi unheifuseuraa jollla rnol-emmlfla
ofl muiden jaost,ojen 1isäksl myös pallollujaos, Tolkklsten AIK ja Hercules.
Paikkakunnal-le oli äskettäln muuttanut pallopelien varsinainen ystävä sekä valkoisella ett,ä vihneäflä kent,ä11ä, teknikko Gerhard Fogelberg, ja kuLen hän myöhemmin asian
il-maisi' jot'ain o11 tehbävä. Määrätietolsestl hän fyöskentell aikaansaadakseen Tolkkislin pallopelaajilfe erityisseuran.
Tässä y1lämainitussa asiassa hän 1'l . pä1vänä huhtlkuut,a samana vuonna kut,sui kokoukseen Gamla Klubbenil-le, jolloin uudel]e seuralfe hahmotel-tiln t.olmintallnjat sekä laadittiin myös sääntöehdotukset. Päätet,t,iin että perustava kokous pldettäis11n pa]okunnan talolfa 27. päivänä huhtikuut,a 1956.
Tähän ylelseen kokoukseen oli saapunut 41 henkltöä ja Fogelberg vallttlin
kokouksen
puheenjohtajaksl. Hän esitti ja luki edeftisen kokouksen pöytäkirjan sekä sääntöehdotukset jotka plenten konjausten jäIkeen hyväksyttiln, ja näin päätetLiin perustaa
uusi seura pa11o1lun edistämiseksl pai-kkakunnafla. Seuran nimeksi päätet,tiin Tolkis
Bollklubb ja jonka kot,ipaikka on Tol-kklsLen teoffi-suusyhdyskunta Porvoon maafaiskunVuonna 1956
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nassa.

Urhellutolrnintajärjestelmä perustuu vapaaehtoiseen fyöhön.
Tämä työ on 27.4.1986 Tofkis Bolfklubb ry:ssä jatkunut 30 vuotta; it.se
asiassa el nikään eritylnen ikä urheil-useuralle, mutta silt,i on tänä aikana monet mlehet ja naiset puurtaneet ahkerasti urheil-un ja lilkunLaLoiminnan edlstämiseksi seurassamme. Jatt<u\raa taistelua mrtä erll-aisten
ongel-rnien kanss,a ja slksl tuntuukln tänään erlt.yisen hyvä1tä kun olemme
pystyneet voittamaan tämän 30-vuotlsen sodan.
Tänä toimintakautena olemme vä1i11ä saavuttaneet etappivolt,toja,

vä1iI1ä
ol-emme taas kokeneet lappioit,a, mutta aina ofemme uskoneet tulevaisuuteen,
niin nytkln. Vaikka viime vuosina emme ole y1täneet suurempiin saavutuks i in , oJ-emme kui tenkin pys tynee t 1 aaj en tamaan to1m1n taamme j a näin on
fuotu yhä paremmat mahdofllsuudet seudun nuorisolfe aktilvisen urheilun
harras tamlseen

.

va1Hafuan tässä 1ämplmästi kiittää Teitä kaikkia, n11n johtohenkiföilä,
jotka olette kaikkl ofl-eet
menLajla, vetäjiä kuln aktilviurheilijoitakin,
mukana Lekemässä seuraamme tunnetuksi koko Uudelfamaall-a. Tolvottavasli
jaksatte o11a mukana vlelä monta vuotta.

Jatkuva toiminnan laajenerninen vaat1l yhä enemmän ja enemmän rahaa. Yrlttäjät ja yri-tykset Porvoonseudulla, myös muualla, ovaL olvaftaneet oikein
nuorlsotyön tärkeyden tässä muodossa ja ovat avuliaasti tukeneet seuraamme. Sydämellinen klitos Te111e kaik1lle
!

Myöskln suuri kiitos Porvoon maalaiskunnan liikuntafauLakunnalle ia Iiikuntatolmislon henkilökunnaf f e, Te olet,t,e l-uoneet meille ulkoiset, puitteeL, toivottavasti olemme pystyneet täyttämään ne toiveet jolta me111e
ole tte ase ttanee t .

Uuden seuran jäsenmaksuksi

päätettiin senioreille 200

ja

'lO0 markkaa

junioreille. Seuran alnaisjäseneksl pääslsi maksamalla 4000 markkaa. Seuraa rekisterö1llin
ja maksettiin jäsenmaksut Suomen Val-takunnal-lisen Urhelful-ilton alaisina olev1l1e Jalkapallo- ja Jääpallo11it,o1]le. Nyt tänään 3O-vuotias seuramrne oli nähnyL päivän vafon.

3.

pä1vänä toukokuuta 1956

ofi

markkaa

Uudenmaan Sanomat-nimisessä

lehdessä seuraava

artikkeli:

Uusi palloiluseura Tofkkisiin.
Tofkkislssa on jo pitemmän aikaa suunniteltu pal1oilun erikoisseuran aikaansaamista.
Paikkakunnan seurat Tolkkisten AIK ja Hercules ovaL mol-emmat harrastaneet palloilua
mutta paikkakunta on todettu kahdel-le seuraffe liian pleneksi ja kaksi seuraa pelaajavoimla hajolttavaksl. Huhtikuun 27. päivänä pidetyssä kokouksessa päätett11n yhdlstää em seurojen palloilujaostot uudeksl seuraksi. Seuran nimeksi hyväksyttlin Tol-kls
Bollklubb, lyhennett,ynä Tolkis BK. Seura toimii Suomen Pallolliton jäsenseurana.
Uuden seuran puheenjohtajana

toimil

Gerhard Fogelberg, varapuheenjohtajana Oll-e Anders-

son, rahastonholtajana Sune Magnusson sekä slhteerinä Mikael Nyqvist. Muut haflit,uksen
jäsenet ovat Leif Nyqvisb ja Gösta Rehnstrand, varajäsenlnä Bengb Högström ja Kurt Ekholm. Joht,okunnan kalkkl jäsenet, ovat aktilviurhellijoit,a, joLen uuden seuran uskotaan
toimivan ripeästi. Jäseniä onkin jo l11tt,ynyt runsaasli.
't-1 .'--,-'
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SEURA AKTIVOI.

Tolkis Bol-lklubbin t,oiminnan painopiste ol-i luonnollisestl 50-luvun loppupuolella pallollulajeilta; seura asetLi- jalkapallosanjolhin kaksi senlori- ja kaksi juniorijoukkuetta sekä yhden seniorl- ja yhden A-juniorijoukkueen jääpallosanjoihin.
1 960-1uvun ensimmäisellä puoliskolla seura lähti mukaan Porvoon maalaiskunnan järjestämiln jalkapallosarjolhln ja toiminta laajeni näinol-l-en tällä rint,amal-la kun
jääpallo sensijaan säilytti ol-emuksensa. Tä1Iä vuosikymmenellä o11 pöyt,ätennis merkittävänä osana seuran tolminnassa. Kuntasarjojen lisäksi järjestettiin myös sisäis1ä lurnauksia jolhln ott'i osaa runsaasli jäseniä. Mainit,takoon et,tä vuonna 1972 Kaj Skoog
voit,ti seuramestaruuden ennen Håkan Bäckmarkla 15 osanottajan joukost,a. Vielä niin myöhään kuin 1980 peJ-attiin pöytät,ennist,ä kunt,ollumielessä Tolkklsten palokunnantafofta.
5O-luvun loppupuolella järjestet,blin seuran toimest,a eriltäin suurta suosiota saavutt,aneita levytansseja, myöhemmin siirryt,t,iin tanssimaan elävän muslikin tahdissa. Bingoa pelattiin ahkerasti 60-fuvun 1oppupuolel1a ja tämä tolmlnta jatkui muutaman
vuoden, myös tähän aikaan pldebtiln kerran kuukaudessa ns. kerhoilta.
Kansanhilhtokampanjassa talvella 68-69 sljoit,tui ToBK kolmanneksi Porvoon
maalaiskunnan urheiluseurojen kil_voltell-essa.
1960-luvun 1opul1a kiinnostus jääpalloa kohtl l-aant,ui ja tämä urhellumuoto
loppuikin muuLaman vuoden kufuttua.Tllal-le aneenall-e astui jääkiekko ja saatuamme Tol-kklsiin kaukafon vuonna 1972, t,ul-i kuvaan myös mukaan kaukalopallo. Vuonna 1974 maksoi
129 jäsentä jäsenmaksun seuralfe.
Albert Putt,osen johdoll-a saavutti lentopaltollu suuren suosion. Kesäkuukausina pelattiin hiekkakentäl]ä ja koulujen voimistelusa]eissa taas talvikautena.
1977 saaLiin kunlorata valmiiksi paikkakunnan urtreiluseurojen jäsenten ahkeral-la talkootyöl-1ä. Mainittuna vuonna ToBK osalllstui yhdellä jääkiekkojoukkueella,
kahdefla kaukalopallojoukkueell-a, yhdellä seniori-, yhdellä junlori- ja yhdellä nappu-

lajalkapallojoukkueefla erifaislin sarjolhin.
Koko BO-luvun al-kupuolella on seuran toiminta vahvast,l laajent,unut, etupäässä jääkiekkoi-lun junioritasolla. Mutta Ringette-peliäkin on kokeiltu. Vuonna 1985
osaflistui seura 15 joukkueefla enll-aisiln sarjapeleihin. Myös seunan jäsenmäärä on
jatkuvasti kasvanut, olfen vuoden 1985 topussa 232.
Mubta, vlelä on paljon työtä tekemättä ja tolminnan parantamlseen on aina
varaa !

-

JALKAPALLO
Jalkapallon perässä on Tolkls Bo1lklubb nlmlsessä seurassa nyt juost,u 3O vuoden ajan, el1 siibä saakka kun seura vuonna 1956 perustettiin. Vaikkakin suunlin saavuLuksiin ei ofe yl1etty, on tästä urheifumuodosLa kuitenkin monefle seuran jäsenitle
ollut 1loa, niln aktiivisille kuin passilvislffekln. Mutta laji on myös monesti ollut,
murheeksi; pelaajat ovat loukkaantuneet ja joutuneet kuukausikaupalla sairasvuoteelle,
loisinaan on Laas pelaajista ollut seflainen puute ettel sarjaL ofe edes loppuun voitu
pelata. Oslttain on myös vetäjlstä ja vafmentajlst,a olfut puuLe, eli valkka peLaajia
ol-1si rlittänyt n11n on tuo edel-lämainittu selkka aiheut,tanul sen, eLtel seura ole osallistunut sarjoihin.
Tässä alempana joitakin polmintoja mennelden vuosien vuoslkerlomuksist,a, ehkei niin miel-enkiintolsta mutta joku varmast,i jaksaa tät,ä lukea.
Ensimmäisenä vuonna, sils 1956, osalfistui Tofkls BK kahdella senlorijoukkueelfa Helsingin pllrlsarjaan; joukkue I kol-mannen luokan 2-l-ohkossa mlssä joukkue keräsi kymmenessä
ot,telussa plsteltä v11si. Tämä oli t,1ettävästl melkoinen petfymys sillä vuosikertomuksessa fukee:rrvarmastl ol1si mennyb paremmln ellel Sune Magnusson jo heli ensimmäisessä oLtelussa ol-isl jalkaansa katkaissutrr, tämä eliminoi häneL koko loppukaudeksl.

II-joukkue pelasi netjännen luokan 2-lohkossa ja löydämme ainoastaan maininnan siitä
ettei joukkue pelaajapulan takia voinut pelata sarjaa loppuun.
Tolkis BK:n A-junlorit osallistulvat piirin toisessa l-ohkossa ja päätyi viidennelle
sijalle sen jäl-keen kun kuudessa ottelussa ofi saatu kasaan viisi pistettä.
Viiden muun joukkueen seurassa, piinisarjan vildennessä lohkossa, pysbyl B-juniorijoukkue voit,tamaan alnoastaan yhden ottelun (HJK:a vastaan) mutta se]vitetään tämä
seikka vuosikertomuksessa siIlä, että joukkue suurimmaksi osaksl oli kooltu C-junioreista.
Sanjaotte]ulden tisäksl I-joukkue pelasi useita harjoitusottel-uiba, frfr. Tolkkisten satamaan saapuneita laivajoukkuelta vaslaan. Edel-leen Enköplngs BK:a vastaan ja hävisi
joukkueemme tämän oLtelun maalein 1-3. Kertomuksesta löydämme myös maininnan, että
jalkapallo-otteluiden yhteydessä tulot nousivaL 26,180 markkaan kun taas pelaajien
kuljetukset mainittuna vuonna maksoivat seuralle 23,300 markkaa.
Vuonna '1957

osall-istui kokonaista 34 seniorijoukkuet,ta piirisarjaan, ne oli jaetfu
kol-meen Iohkoon ja ToBK pelasi ensimmäisessä. Kun pistesaal-is 13 pelatun ottelun jälkeen oli ainoast,aan B, jäi- sijoitus myös vaatimattomaksi, eJ-i yhdestolsta.
A-juniorisarjaan osal-l-islui 1B joukkuetta kahdessa erl l-ohkossa. ToBK:n joukkue pääsi,
sen jälkeen kun kol-me joukkuet,t,a oti luopunuL, B plsteellä hopealle. Ainoastaan yhden
ottel-un joukkue hävisi, ToBK-HIFK päättyl 1-3, ja näinoll-en joukkueemme osal-l-islui SMcupii-n missä hävisivät kultenkin heti kätt,elyssä ensimmäisen ottetunsa LpM:a vast,aan
maal-ein 3-4. Juuri edeflämalnittu LPM saavubt,i myöhemmin samana vuonna Suomen mestaruuden.

Kaksi nä1stä A-junioreisLamme, Kaj Skoog ja C-G Fogelberg, kutsuttiin karsintaotteluun
Hefsinkiin antamaan näyttöä peJ-itaidoistaan mutta eivät onnistuneet pääsemään mukaan
joukkueeseen Tampereen

piiriä

vastaan.
B-junlorit jättivät sarjan kesken, kuten kertomuksessa asiaa ll-malstaan rtpuutluvan
miel-enklinnon vuoksirr.

D-juniorljoukkueita ol-1 sarjassa kokonaista 48 kappa]etta, Tolkls BK osal-l-istul l-ohkoon
kuusi, B muun joukkueen lisäksi, jossa armotta heidät jäbeltiin vilmeiseksl ainoastaan
kahden tasapelin jälkeen.
pelasi l-uokaa alempana, viiden voiton ja 10 plsteen
yhdeksän muun joukkueen seurassa viidenneksi. Joukkueemne

Seuraavana vuonna senlorljoukkue

jä1keen, joukkue sijoittui

antoi yhden

l-uovut,uksen.

A-juniorljoukkue keskeybtl 'rkoska harjoltusmahdol-llsuuksia ei olfut'r, ilmeisesti seurauksena slitä että Tofkklsten urhelfukent,tää juuri tuoll-oin parannettiln. C-juniorit
saavuttlvat kuudennen sijan lohkossaan, eli vlimeiseksi. Mainit,takoon yksl lopputul-os:
ToBK-HIFK päät,Lyl numeroihin 0-'15

!

-59 jalkapall-okauden aikana ol1vat moneL ToBK:n pelaajista suorittamassa asevel-voll-isuuttaan mlnkä vuoksi harjoitus kertomuksen mukaan tt jäi vähäiseksirr. Kultenkln joukkue osal]istui piirin kol-mannen luokan 2-lohkoon. B pisteellä ja samalla ottelumääräl-1ä saavutt,l joukkue viidennen sijan.
C-junioriL pelasivat saman verran ottefulta l-ohkossa viisi ja saivat kokoon 9 pistettä. Mitään el sijoituksesta kerrota mutta malnint,a rrolival vähäl]ä voittaa fohkonsa'l
Vuoden

1öytyy.

Senlorljoukkue sijolttul

vuonna 1960 kahdeksanneksi 12 osalllst,ujajoukkueen seurassa,

B-juniorit luopuivat rrhuonon mielenkiinnon vuoksirr. D-junlorit saavutt,ivat neljännen
sijan kuuden joukkueen seurassa kahden voiton, kahden häv1ön ja yhden l-uovutuksen jä1keen. Tapplo mm. Akill-ekselle numeroin 0-1. Ystävyys- ja harjoltusotteluita pelat,tiin
runsaastl, nlin myös tänä vuonna. Malnittakoon 0-6 tappio senionijoukkueelle pelatessaan Lovlisan Tor'ia vastaan.
Pilrisarjaan osall-istul ToBK neljä11ä joukkueefla vuonna 1961; seniori- sekä kolme junlorljoukkuetta. Ensiksi mainittu pelasi yhdeksän ottelua ja saavutbi niissä 1 1 plstet,tä ja päätyi taufukossa neljännel1e sijaIle. B- ja C-juniorlt keskeyt,tivät molemmat
kun taas D-juniorlt, saavuttlvat neljännen sijan.
i963 seniorijoukkue paransi hieman ta luli toiseksl keräämällä plirlsarjassa 1B mahdollisesta 16 plstettä. C-junionit pelasivat nyt sarjan loppuun ja saavuLtivat neljännen
til-an. Myös D-junlorlt paransivat asemiaan pykälän verran edellisvuoteen verrattuna,
nyt joukkue saavutti pronsslmital_1t,.

osalfistui senlorit edelleen Helsingin p11rin kolmannen luokan 2-l-ohkoon.
Yhden luovuLuksen jälkeen jäi joukkueen saavutukseksi kuitenkin neljäs tila.
B-jurrlorib ottivat taas osaa vuoden lauon jälkeen saavuttaen kuudes L1la, D-juniorljoukkue t,oisbi- sljoituksensa edellisvuodelta, el1 kolmas tita.
Vuonna 1964

Vaikkakin piiniohjaaja R. Wiik o1i seuran vieraana vuonna 1965 ja opetti niin taktlik-

kuin teknlikkaa, elvät joukkueet, olkeis sarjolssa loistaneet. Seniorit saavut,Livat,
pronssimltalit, B-junlorit viidennen tifan ja keskeyttl D-juniorijoukkue rrkoska heill-ä
ei ol-lut mahdollisuutta voitaa l-ohkonsa[ kuten kronikka asian i]maisee.
kaa

vihdoinkln vuonna 1966 pystyi voittamaan fohkonsa. Nälnollen pelasi joukkue myös yhden SM-cupin ottelu Eloa vastaan kuitenkin niukastl häviten maalein 1-2. C-juniorit päätyivät sarjassaan samaan pistemäärään
kuln Akilles jost,a syystä uusintaottelu mestaruudesta o11 tarpeen. Akllles vollti maaleln 3-0. rrHelppo ottel-uil kertoo kronikka ystävyysottelusta Tyresö IF:a vastaan vaikka
numenot ToBK:n hyväksi ollvat vain 2-0.
Kuuden muun joukkueen seurassa ToBK:n seniorijoukkue

1967 oLLel-i seniorljoukkue luokkaa ylempänä johtuen edefllsvuoden voitosta. Nyt
joukkueen sijoit,us kolmas. rrJos ToBK tässä olisl volttanut viimeisen ottelunsa,

oJ-1

ol-isi'

ollut, sel-viötr sanotaan kronikassa.
B-juniorljoukkue suljetliin sarjasta syystä että kahdesti oll annettu luovutusvoitto.
1968 roikkui ToBK edelleen piirin t,oisessa luokassa, joukkue perätl voitti lohkons.a ja
vasta nyt tull odotettu nousu pilrisarjaan jota jo edellisenä vuonna ol-i ounastelLu.
SM-cupissa joukkue pelasi kaksi ottefua. Sekä B- että C-junlorlt jättivät leikin kesken.
Senionijoukkueessa pelasivat: S Ekholm, L Hjelt, B Michefsson, C ja E Fogelberg, B
Skog, N Ekholm, J-T Beng, J Forsblom, K Munther, N Lindfors, H ja K-E Högström, K Stenberg, B Lindholm, H Bäckmark, S Karlsson, C Högström, K Stenberg ja H LaiLinen.
nousu aluesarjaan

Joukkueenjohtajana K Skoog.
Seuraavana kautena,

missä

sijoltukseksi

siis

vuonna 1969,

myös

tull kakkostila

osallistui I-joukkue aluesanjan toiseen

l-ohkoon

seitsemän muun joukkueen seurassa. Lohkovoit-

a

Valtti kenäsi pisteit'ä 6 enemmän kuin ToBK.
I-joukkue pelasi myös piirlsanjan Loisen luokan 2-Iohkossa missä 'l 0 muun mlehistön
joukossa sijoltus jäi vaatimattomaksi. Tässäkin lohkossa oll volltajan nimi PuotinkyIän Valtti.
B-junionit saivat kokoon 4 pistettä ja jäivät viidenneksi sarjataul-ukossa. Yhtä monta
pistettä sai C-juniorit saafikseen mutLa sijoitus taas oli pykälän vernan huonompi.
taja

PuoLinkylän

kokonaan, mubta trtolstaiseksl menestyksell-isln kausi seuran historiassarr al-kaa kronikka kosklen jalkapalloa vuodefLa 1971.
Edustusjoukkue saavutli hopeamitalit Kotkan jäIkeen IV-divisioonan 7 l-ohkossa missä
Vuoden 1970

tiedot puuttuvat jostain syystä

ja Haminan väliltä kamppaillvat plsteistä. Kolmanneksi
sijoittul PoWeikot,. I-joukkue osallistui edelleen piirlsarjaan sijoittuen viidenneksi
ja II-joukkue sijoit,tui omassa l-ohkossaan seitsemänneks1.
L. Stenstnöm johti Länä vuonna C-juniorlt ja toteamme eblä hävisivät jokalsen ottelun.
Tänä 'rmenest,yksellisenäil vuonna pelaltlin kokonaisla 94 jalkapallo-ottelua ja malnlttakoon etbä urheiluliike H Kanlsson lahjoltti pokaalin josla ToBK ja Akilles kamppallivat. 16. päivänä tokakuuLa sai ToBK ensimmäisen kiinityksen mainittuun pokaallin
voittamal-Ia ottefun maaleln 5-2. Ak11les muulen joht,i puoliajaLLa 1-2.
Seunaavat pelaajat palkittiln 1971: parhaina maal-intekijöinä Jack Forsblom, Kaj Stenberg ja Roger Johansson, parhaat puolustajat Bönje Llndholm ja Yrjö LeväIampi sekä
ahkerasta hanjoiLtelusla N1ls Llndfors, Börje Lindholm, K-E Högst,nöm, Kai Stenberg ja

yhteensä 9 joukkuetta Porvoon

la plirisarjan 3 ]uokkaan, lohko 2.

Saavutus oI1 vlides t1la mutta kultenkln kokonaista
7 plstet'tä neljänneksi sijoiLtuneen Sibbo Vargarna perässä. SaFa muuten voiLti. St.igge
Llndsbröm toimi pelaajavalmentajana.

Peter Vlrt,asen johtamana saavutetaan hopeamltalll vuonna 1984 Vl-dlvisioonan 2-lohkossa.
Volttaja oli Kerkkoon Urheilijat. Karsint,aot,telulssa nousua ajalellen, sai ToBK vastaansa JP-83, tapplo ensimmäisessä 1-9 ja tasapell 1-1 tolsessa ottelussa mutt,a tämähän el

riittänyt.
Sama sijoitus oli vuonna 1985 joukkueen saavutus ja
sljolttunut joukkue putosi uuLeen VlI-divisionaan.

IV-divisloonan Helsingin lohkossa pelasi I-joukkueemme taas seuraavana vuonna ja vaikkakin aloitlivat harjolbukset jo tammikuun alussa sekä osallistuivat l-eiriin TampereelIä, jäi joukkue viimeiseksi Laul-ukossa. Pllrisarjan 2-lohkossa saavutettlin pronsslset
mitatllt kuudelfa pisteellä. Valmentajina toimivat E Fogelberg ia K-E Högström.
K-E Högströmin johtama II-joukkue keräsi piirisarjan 1-lohkossa 9 pisteltä sijoitbuen
neljänneksi. Kertomuksesta selviää että ToBK kot,iobLelussa jatkoajan jäIkeen hävisi
Akil-lekselIe SM-cuplssa O-1. Myös kronikka kertoo "että jalkapallotulokset ofisivat
voineet olla toisenlaiset ilman sisäisiä riitojatr.

putosl sarjasta 11 tappio-ottelun jäIkeen. Piirisanjan 2-lohkossa jäi
joukkue myös jumbosijalle. Ingmar Johansson o11, kenties porkkanaksi, lahjoittanut komean pokaalin eniten harjoituksissä käyvälle pelaajalle ja sen sai Ensi Ekholm.
Vuonna 1973 ToBK

jaksaisivat
"surullinen lukun alkaa kronikka vuodesta 1974 ja jatkuu 'tei vetäjiä jotka
vetää, el valmentajla jotka voisivat jofain pelaajille opettaarr. Seniorijoukkue putosi
piirisanjan 3-loukkaan, C-juniori-joukkue oli 1l-moitettu plirlsarjaan mutta vetäjäpulasba johtuen jättivät leikin kesken. Oikeastaan ei pelatlu yhLäkään ottelua.

ilmoitettiin useiLa joukkueita sarjolhin mutta 28.4. päivälyn pöytäklrjan mukaan osanotto peruutetLiln rrmlel-enkiinnon puuttumisen takiarr kuten asiaa on
ilmaistu. Kultenkin miefenkilnLo näytti heräävän taas vuonna 1976, eritylsesll nappuloiden kesken. Myös nalsjalkapallo tuli Roger Johanssonin ohjaamana kuvlin mukaan mutta hävisi yhtä nopeasti. Plirisarjoihln ei osal-llstuttu.
Seuraavana vuonna

otl kult,enkin

Laas päästy

ja

vuonna 1977

osallisLul

ToBK yhdell-ä

senionijoukkueel-

ToBK

Tyyli sä1lyl ja vuonna -81 joukkue saavutti pronssimit,alit, lO joukkueen lohkossa. pefatt11n kotiin'13 voitt.oa ja 1 tasapeli. Menestys el enää seuraavana vuonna olfut yhtä hyvä,
seitsemäs lila ja 14 pistett,ä. Samoihin saavutuksiin pääsliin vuonna 1983.

Paufi Hänninen.

Atkuun

voitLi,

tul1 neljänneksi 9 joukkueen lohkossa ja 6 pist,että
voittajalJ-e jääneenä. Seuraavana vuonna joukkue paransl hieman sijoitluen kofmanneksl ja
vuonna 1980 joukkue keräsi plsteltä 23, sljoilus otl neljäs. Volt,tajajoukkue keräsi 27
pis te ttä.
1978 Sibbo Vargarna

@:-,,

-,i,---...**er*-

tämä t,aas

riittl

, sil1ä

kolmanneksi

Tolkis Bollklubb on vuosikentomuksien mukaan osalflstunut Porvoon
maal-alskunnan järjestämiin sarjolhln, ns. rrBondesliigaantt, vuodesLa 1960 saakka ja oval
joukkueemme sleflä, kuten al-l-aofevasta ilmenee, kamppail-feet vaihteleval-l-a menestyksellä:
tuloksia tai sljoituksia el ofe kirjat,tu
1961 ot,t,avat sekä seniori- että juniorijoukkue hopeamltalit halbuunsa
1 962 toistuvaL molemmat edelfä mainitut sljolt,ukset
'1963 seniorit voittavat, niin myös juniorit,
1964 pufoavat seniorit vildennelle tllatle, juniorit pitävät asemlaan, voitto jäI1een
'1965 valloittivat seniorlt Laas enslrnmäisen sijan, sarnoin juniorif
1966 saavuttavat sekä seniorit että juniorit neljännen sijan
1967 oLtavat B-juniorit pnonssiset mitallit haltuunsa, nappulajoukkue suljetaan sarjasta

1960 osalListuu seura mutLa

968 on seniorijoukkueemme jä1leen aivan huipulla
1969 toistaa seniorijoukkue saavutuksensa edel-lisvuodesLa,
tallit ja nappulajoukkue haal-ii hopeamitallit kot'iln

JÄÄPALLO
Tolkis BK otti rolkls ArK:n palkan jääpallon Suomensarjassa kun yhdistys perustettiln keväätfä 1 956.
1956-57 oIi slis Tolkis Bollklubbin ensimmälnen kausl ja joukkue r-ull kuudenneksi kahdeksasta osallistuneesLa joukkueesta. Sama joukkue osal-listui myös pllrisarjaan mlssä
m.m. voitettiin Akifles 5-4 kahden jatkoajan jä1keen. Piirlsarjassa ToBK:n A-junlorlt
voittival- fohkossaan ja pääslvät näinoflen myös loppuotteluun plirimestaruudesta mut,ta
hävisivät loppuottelussa Käpylän KUV:ta vastaan O-2 jatkoajan jälkeen. Lohkovoiton ansiosta junlorlt selviytylvät myös Suomen mestaruuscupiln missä hävittiln enslmmäinen
ottel-u tul-evia mestareiLa, Veiterää vastaan 'l -9.

1

B-juniorit ottavaL pronssimi-

ei ole tuloksia kirjatLu kertomukseen
1971 sijolLtuu seniorit vildennelle tilal-Ie, juniorljoukkue oLtaa pronssla ja nappulat
parantavat, nyt kultaa
1972 saavuttavat seniorit ja juniorit samat sijaluvuL, nappulat putoavat kolmanneksi
1973 suljetaan senlorijoukkue sarjasta ja nappulat saaval tyytyä vlidenteen sijaan
1974 saavuttavat seniorien I-joukkue neljännen ja II-joukkue seilsemännen sijan, B-iu-

1

970

niorljoukkue keskeyttää
1975 et ote myöskään klrjaLtu minkäänfaisia tuloksia
1976 on I-joukkueen sijoitus loinen, II-joukkueen yhdeksäs, B-juniorien toinen kun taas
nappulolden I-joukkue saavuttaa kultamitallll, joukkue II sijoittuu vlimeiseksi
1977 on seniorijoukkueen saavutus kymmenes tila, juniorit toisLavat sijoltuksensa ja nappulat saavat t,yytyä vildenteen ja kymmenenteen sljaan
1978 ot,t,avat seniorib B-1 sarjassa pronssia, B-junlonib jäävät viidenneksl ja nappulat
oltavat haltuunsa kahdeksannen sljan
197g jäävät seniorit viidenneksl, B-juniorlt uusintaottelun jäIkeen hopealle ja D-junio-

rit
1

kahdeksanneksl

980 paranbavat seniorlt B-'l sarjassa yhdellä pykäIäI1ä ja saavuttaa toinen joukkue B-2
sarjassa kolmannen tilan, B-juniorlt yltävät myös kolmanneksi D-juniorien parantaes-

sa huomattavasti, nYt neljäs tila
1981 Loistaa joukkue B-1 sarjassa sijoltuksensa

ja jäävät D-juniorit viidenneksi

jäävät seniorit B-1:ssä armottomasti viimelseksi muLta c-sarjassa joukkueemme yItää
voittoon saakka, I-joukkue volttaa karsintaottelun numeroin 4-2, omassa sanjassaan
D-juniorlt Y1t,ävät Pronssille
'1983 saavuttavat senlorit B-1 sarjassa hopeatilan, B-juniorit vildennen tilan kun taas
D-junloril saavaL kullaa

Seuraavana kautena samab juniorit selvlytyivät taas SM-cuplin mutta kuten edell-1senä
vuonna hävlttiin Laas ensimmäinen ottel-u 0-1. Piirisarjassa joukkue sal kootuksl 6 p1s-

bettä. C-junionljoukkuekin osallistui plirisarjassa ja sijolttui kolmanneksi kuudesta
osall-lstuneesta joukkueest,a. Kaksi senlorijoukkuett,a osaf l-istui myös, joukkue I Suomensarjassa jossa viides slja, joukkue II osall-istui plirisarjan tolseen luokkaan.
Kausi 1958-59 oli ToBK:n osal-ta synkkä. Joukkue I putosl Suomensarjasta hävittyään kaikkl ottelut, osasyynä tähän oli, ett,ä monet avalnpelaajlsta suorittivat asevefvollisuutensa tänä talvena. Joukkue osal-listul myös cuptapaiseen pliri-sarjaan ja hävlsl siinä
Akillesta vastaan kokonaista 1-10. II-joukkue voitti fohkonsa piirlsarjassa mutt,a häv1sl sltten semlfinaaliotLelun HIFK:ta vastaan 2-7. C-junioril asettulvat piirisarjassa
kunniakkaal-l-e kolmannel_l_e
Seuraavana kautena

sljalIe.

Tolkis BK:n seniorijoukkue slis pelasi maakuntasarjassa missä se tu-

fi viidenneksl

kahdeksasta joukkueesta. Piirisarjan I l-uokassa Tol-kkisten joukkue pääsl
loppuot,tel-uun minkä se kultenkin hävisi maaleln 0-7 Kullervol-le. Myöskin B-junlorit
selviytylvät pilrisarjan loppuotteluun missä sekln hävisl HJK:ta vasiaan 1-2.

jäätilanne ol-i sellainen että sekä ToBK:n joukkue II että plirisarjan
B-juniorit eivät voineet pelaLa loppuun vaan sarjat keskeytettiin. Maakuntasarjassa
joukkue I onnlstui saamaan valn yhden tasapelin, loput otteluista joukkue hävlsi.
Tal-vena 1960-61

Maakuntasarjasta ToBK sitten taas nousi Suomensarjaan seJ-vlydyttyään maakuntasarjasta
kautena 1961-62. Myöskin piirisanjassa missä osal-listuttiin Loisessa l-uokassa, ToBK
voitti ja pelasi sitten ensimmäisen luokan voittajaa HIFK:ta vastaan piirlmestaruudesta.

1gB2

Valitettavasti pelaajamme eivät onnisluneet tälläkään kertaa vaan hävisivät oLtelun
niukasti 0-1. A-juniorit elvät onnlstuneet nlin hyvin SM-cupissa vaan putosivat pois
kolmen ottefun jälkeen. Loistava menestys ei myöskään oll-ut piirisarjassakaan. Myöskln
yksi C-juniorljoukkue osal-listui piirisarjaan kultenkj-n suuremmitta menestyksit,t,ä.

jää seniorit B-1:ssä seitsemänneksi, joukkue II C-sarjassa kahdeksanneksi ja D-juniorit viidenneksi
1gB5 J-öydämme I-joukkue ensimmäiseltä tilalta c-sarjassa, samassa sarjassa II-joukkue

säiJ-ytettiin asema Suomensarjan eteläl-ohkossa mutta otettiin sel-kään
m.m. Akilleelta 1-2. Samaa joukkuetta vasLaan tuli myös häviö piirisarjassa 0-5. Bjunlorit selviytyivät piirln viidennelfe t,llalle. Sinä vuonna ToBK:n A-juniorl Erik
Fogelberg valittiin Suomen juniorimaaoftelujoukkueeseen Ruotsia vastaan mlssä hän myöskin pelasl kaksi otbelua. KaudefLa 1963-64 ei ofe tietoja klnjattu.

1984

keskeytbää

en' lisäksi'
Vuosittaln on seuran nappulajoukkueet osaltistunub Uusimaa-turnauksiin

Seuraavana vuonna

Tolkis BK:n seniorijoukkue osallistui

kauLena 1964-65 Suomensarjan etelälohkoon mlstä
voimme todeta häviön Akil-l-esta vastaan 2-5. Joukkue onnistui volttamaan ainoastaan yhden ottel-un mutt,a pysyi kuitenkin sarjassa. Sama joukkue osaffistui il-man merkittäv1ä

menestyksiä piirisarjassa. B-juniorlt selviylyivät piirisarjassa neljännelle
seitsemästä joukkueesta. C-junlorlt tulivat kolmanneksi, myös piirisarjassa.

sljatle

plirtein samoja uria pitkin, seniorijoukkue voitti kaksi ottelua Suomensarjassa sekä osal-Iistul pllrisanjan I fuokkaan. Piirisarjolhin osallistui
myös kaksi junlorijoukkuetta, B- ja C-juniorit,.
Seuraava kausi menj- suurin

senioriL osallistulvat Suomensarjassa ja piinisarjassa, sljoitus ensiksi malniLussa ofi tolnen. B-juniorit tullvat viimeistä edelliseksi seitsemästä joukkueesta ja
1966-67

osanottajoukkueesta. ToBK keräsi B

plstettä neljän voiton ansiosta.

Kausl 1982-83 sujui suurin piirtein samal-la t,avall-a kuln edelllnenkin ja kun kausl
oli ohi, pelaajat ol-ivat saaneet tarpeekseen, ei jääpallost,a mutba ol-t,iin ylelsest,i
sitä mlel-tä että tuli lilan raskaaksi pelaajille pitää jääpa]lokent,tää kunnossa harjoitusten ja otteluiden l-isäks1. '..

jäfkeen, kun Porvoon maafaiskunta oli lupautunut ottaa hoitaakseen jääpallokenttää,
toiminta tällä rintamalta jälleen vuoden tauon jälkeen jat,kui kaudelfa 19S5-86. Ehkä
jääpallopeli nyt on tuftut jäädäkseen ?
Sen

D-juniorit ottivat kotiin hopeamitalin kuudesta osanottajajoukkueesta piirin sarjassa.
C-junionlt tufivat, pilrimestareiksi 1967-68 voilettuaan Dicken numeroin 5-4. Suomensanjan etelälohkossa seniorimme tulivat toiseksl ja plirisarjassa neljänneksi kuudesta
joukkueesta. ToBK:n II-joukkue asettui kuuden joukkueen joukosLa kol-manneksi pii-rin 2l-uokassa.

-f-.y.

Seuraavana kautena seniorimme onnlst,uivaL taas ottamaan toisen

sljan

Suomensarjassa K-E

Högströmin johdolla kokonaista kahdeksasta osanotLajajoukkueesta. Lohkovoittajana tuona
vuonna oli KUV. Sama joukkue osallistul myös plirisarjaan. B-junlorltkin pelasivat piirlsanjassa ilman menestystä.

voitlin Borgåbladetissa nähdä iso otsikko ja feveästi suunnit,el-tu anbikkeli josta
ifmeni ett,ä ToBK ja Akilles olival sofmineet yhteistyösoplmuksen joka larkoittl sitä
että meldän panhaat petaajamme siirtyi-sivät Akiflekseen. Kuitenkln osoittauLui ettei
ToBK o1lut osatlistunut seflaiseen kokoukseen mlssä tällalsta ol-isi pääbetty ja johtokunnan keholtuksesta voitlin seuraavana päivänä lukea että kyseessä oli valn suunnitelmia joisba Akilles oli keskustettut. Tuona kautena val-ittlin myös ToBK:n kärkäs vasen laitahyökkääjä Rune Llndfors Suomen nuorten jääpallomaajoukkueeseen ja pelasi hän
1969

myös MM-turnauksessa

Neuvostoliiton Ankangelissa 5-8.3.
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Totkis Bollklubb jatkoi toimlntansa kuten aikaisemmlnkin myös pellvuonna 1970-71. Jäätllanne ol-i taas kehno elkä I-joukkue Suomensarjan kolmannen lilan jä1keen enää voinut
pelata ainuttakaan oLLefua plirisarjassa. II-joukkue ehti Ensl Ekholmin johdolJ-a käydä
kaksi ottelua ennen kuln sarjaa keskeytett,iin. C-juniorit keskeyttlvät vapaaehLoisesti

erittäin nlukan petaajamateriaal-1n vuoksi.

OCKSA TOBK:S LAG ÄKER MED VÄRA BUSSAR:

seuraavana kauLena myös seniorijoukkueeseen. Kuilenkin osallistuLLiin Suomensarjaan ja tultiln neljänneksi kuudesta joukkueesta mutta samalfa pist,emäärä11ä pronssijoukkueen kanssa. Pilrlsanjoihin ei llmoiLet,tu joukkueita lainkaan koska

pelaajapuuLe

levisi

piirl o1i päätlänyt, et,tä kalkki otLelut pelattaisiln Helslngissä.

MYfjS TOBK:N JOUKKUEET KAYITAVAT MEIDAN LINJA-AUTOJAMMI:

K-E Högström t,olmi

valmentaj ana.

jääpal1o pantiln hyl1ylle, pelaajia ei enää oflut rii-tt,ävästl ja
jääkiekko ollkin saanut yhä enemmän kannattajla paikkakunnafla.

Tämän kauden jä1keen

Syksyllä 1981 otettiin jääpalIo taas seuran ohjelmaan. Peter Virtasen johdolla yksi seniorljoukkue pelasi Helsingin piirin A-lohkossa missä tuft,iln neljänneksi seitsemästä

?K.0. JOHANSSOJ\I :
KULLOONKYLÄ KULLOBY

PLJH ??17?

TEL

tulkin lll-divisioonan runkosarjassa

JÄÄKIEKKO
päätettiin seuran ohjelmaan oLLaa
mukaan jääkiekko uuLena lajlna tilapäisesti lakkautetun jääpal-Ion sijaan, ja 1ähinnä
t,äyttämään jääpal-lon jättämää aukkoa toiminnassa. Alkaisemmln samana vuonna oli pldetfy biedotustil-aisuus jossa urheil-uohjaaja Marcus Karling kertoili jääkiekon klemuroista,
ja kilnnostusba jääkiekkoa kohtaan näyttl olevan nlitt,äväst1.
ToBK:n yleisessä kokouksessa 1972

aloitettiin kaukalon rakennustyöt ja se vafmistuikin jo saman vuoden
joulukuussa. Seuran hankitt,ua tarvittavat varusteet pelattiin samana kaubena neljä hanjoitusotbelua joista ToBK voitti kolme ja Saksalaa vastaan pelattiin tasan 4-4. Jim
Lindroos piti kaksi luento- ja jääharjoitustiJ-aisuutta muun toiminnan ol-lessa Stig Lökforsin, Ingmar Johanssonin, Christian Högstnömin ja N-O Gustafssonln käsissä.
Lokakuussa 1972

Kaudelle 1973-74 valittlin valmentajlksi Tenho Kyllönen ja Pauli Hänninen, ja joukkue
valmistautui kauteen hanjoitte1emalla Kouvolan ja Lahden jäähall-eissa. Joukkueen edustuskelpolsuutta panannet,tiin hankkimalla kerhopuseroita ym. Joukkue pelasi nunkosarjassa 12 otLelua ja sijoittui seitsemän joukkueen sarjassa vlidenneksi. Lisäksi osall-istut-

liin piirisarjaan ja siinä lopullinen sijoltus oIi kolmas sija. Hännisen johtamana osal-l-ist,ui myös juniorijoukkue pilrisanjaan saavuttamatta suurempaa menestystä, mutta peIaajien määrä oll kuitenkin kokonaista 30 kappaletLa.
Seuraavana vuonna toimlnta täIlä rintamall-a jatkui edel-llsvuoden tahtiin, elikkä saavutukset ol-ivat samat kuin jo kerroin. Kaudell-e 1975-76 tehtiin Markku Välimäen kanssa
valmentajasopimus ja ToBK osall-istui nyt llI-dlvlsioonaan, ja t,ämä oli tämän kauden
uutuus. Smilen l-akkautettua senioritoimlnnan sai seunamme sieltä muutaman hyvän pelaajan. Sarjan loputtua ol-ivat ToBK ja Pedot saavutlaneet saman pistemäärän, mutta hävittyämme uusintaottelun Orimattilassa jäi mestaruus saavuttamatta. Myöskin länä toimlntavuonna joukkue osaffistui al-uesarjaan ja sijoittui toiseksi Saksalan jälkeen. Al-uemestaruusotteluihin ei pystytty osalllstumaan huonon taloudellisen til-anLeen johdosta.
Vuonna 1976 SmiIe ehdobfl ToBK:1le

yhtelstoimintaa mutta slfloinen johtokunta ei asiaa

käsitellyt sen panemmin. Ill-divisioonassa ToBK sljoitfui neJ-jänneksi ja aluesarjassa
jä1leen toiseksi Lohjan jäIkeen. Smil-en tul-lessa jä1leen leikkiin mukaan, menetimme
heidän paluun mukana useita pelaajia, heidän palaLessaan bakaisin Smileen.
Pelikausi 1977-78 alkol huonosti RoIf Skogin vammauduttua harjoilusottel-ussa ennen sarjan alkua niin pahoin, ettei- pelaamisesta koko loppukautena tullut enää mitään. Kuitenkin joukkueen sijoibus oIi jaettu kakkostila seitsemän joukkueen sanjassa divisi-oonassa.

ja tähän sarjaan osallistui yhdeksän joukkuetta.
1978-79 tapahtul sanjasysteemissä muuLoksia ja ToBK sijoittui lII-divisioonan

Aluesarjassa

sijoituttiin

kuudenneksi,

Kautena
runkosanjassa viimeiseksi voitlaen kuitenkin pelatun kuuden joukkueen karsinta1ohkon.
Vuosi 1979 oli käänteen tekevä, sillä Kokonni-emeen valmi-sbui tekojäärata ja mikä tärkeintä, pelaajlen ei t,anvinnut enää tehdä nasitbavia harjoitusmatkoja ympäri etelä
Suomea. ToBK sai Kokonniemestä

harjoitusaikaa 4,5 tuntia vlikossa.

Joukkueemme

sijoit-

ja vaivainen yksi piste erot5l meidäl
vlidenneksl sijoitLuneesta Smllestä. Joudulmme taas karslnt,afohkoon sijolttuen s11nä
lopulta kofmanneksi. Mainittakoon, että runkosanjassa ToBK voitti Smil-en mol-emmissa keskenkä5rdyissä ottelulssa. ToBK:n Heikkl Lipposella on olfut kunnia tehdä Kokonniemen tekojääradan ensimmäinen virallinen niaafi, mikä näin historiatietona mainittakoon. Samana
kautena jänjestettiin jääkiekkokoulu nappul-oil-fe ja osanottajamäänä kohosi kokonaisLa
30:een poikaan. Yksi nappulajoukkue osallist,ui Uusimaan järjestämään korttel-lklekkot,urkuudenneksl

naukseen, aika mukavall_a menestyksellä.

Seniorijoukkueen menestys seuraaval-l-a kaudefl-a oli todel-fa synkkä, sitlä dlvisioonan
runkosarjassa sljoitus oIi kymmenes el1kkä viimelnen ja pistesaafilna yksi vaivainen
plste. Karsintasanjassa ryhdistäydytään ja sijoitus oli neljäs kuuden joukkueen kesken
käydyissä putoamiskamppalluissq, ja sarjapaikka säilytetään. Monen vuoden tauon jätkeen
\
ilmoitet'aan juniorijoukkue piirisarjaan, ja sijoituksena on hienostl tolnen sija neljän
joukkueen sarjassa lohkossa 2 E-69 joukkueella. Saman vuoden huhtikuun 20. pä1vän He1singln Sanomissa on koko sivun artikkeli seuramme junioritoiminnasta, ja malnittakoon
artikkelissa olleen joukkueen saavutt,amasta mitalitilasta junioriturnauksessa.

päätti

valmenLajakautensa loistavasti, sillä senlorijoukkue oli kolmas
IIl-divisioonan runkosanjassa vain vaivaisen pisteen voittajlJ-le jääneenä kaudefla 198182. Menstys jat,kul hlenosti ylemmässä loppusarjassa, sillä joukkue jakol ykkösLilan Nummelan PS:n kanssa jältäen mm. SaNsU:n t,aakseen. ToBK:sLa lulee plirin mestani, si1lä
Nummela ei saapunut pelaamaan mestaruusottelua lainkaan. D-69 saavuttl neljännen sljan
viiden joukkueen sarjassa, lisäksi E-71 joukkue osal-fistui enslmmäistä kert,aa piirlsarjaan sijoittuen neljänneksi seitsemän joukkueen sanjassa. Stigge Llndströmin ja Nalle
Markku Väl-imäki

Nybäckin johdolla mol-emmat joukkueet osal-l-istuivat
joukkue saavutti Uusimaa turnauksessa mital-in.

useisiin turnauksiln.

Myös nappula-

Seuraavana vuonna seniorijoukkuetta val-mensi Lars Fagerstedt hieman helkommalla menes-

tyksellä kuin edell-iskaudell-a ol-i meneslylty.

Samoln

junlorit kuin korttelljoukkuekin

menestyivät, hyvin kaudella.

Kaudella 1983-84 ottivat Olavl Sedig ja Julle Lehlinen huostaansa seniorijoukkueen va1mentamisen. Nyt osallistutaan tekojääsarjaan, joka käynnistyi aikalsessa vaiheessa kau.tLä, sljoitukseksi saadaan toiseksi viimeinen tila ja joukkue ajautui III-divisioonan
luonnonjääsarjaan sijoitluen kuudenneksi kymmenen joukkueen sarjassa. Seniorien unakkana ol-i ollut kokonalsta 30 sarjaottelua kauden alkana. Smile luopuu C-69 junioritolmlnnastaan ja pelaajia sirtyy ToBK:n rlveihin. Joukkue saavuttaa hopeatilan p11rin 1-Iohkossa ja valmentaja Mattl Puotllal-l-a on todel-la syybä syvään tyytyväisyyteen. Lupaava
nuori maalivahtimme Chnistian Puotila val-itaan nuorten maajoukkueen val-mennusnyhmään
ja käy selväksi ett,ä hän siintyy muualle pelaamaan päästäkseen jääklekkoll-ussa eteenpä1n. Tälle kaudelfe rakennettiln uusl D-fO joukkue, joka Stigge Lindström ja Matfi
Puotlla luotsasivat sarjassaan toiseksi viimeiseksi eli kuudenneksi. Piirisarjan 1-l-ohkossa saavulti D-7'l joukkue pronssimilallit Stigge Lindströmin ja Nal-le Nybäckin luotsaamina. Nappulajoukkue nappasi kortfelibunnauksesta hopeamitallit parempaan talteen
ToBK:lle

.

Valmentajan löyt,ämlnen senionijoukkueelle

ja

D-70 joukkueelle

t,uotti suuria vaikeuksia

__{
o1i pelastanub kulLenkln tilanLeen ottaen val-mennuksen
holtaakseen sen jäIkeen, kun johtokunta vakavastl harkilsl jo joukkueen l1lapäistä lakkaubumista. C-69 suuri pelaajakato alheuttl joukkueen hajoamlsen. Senlorijoukkue osaflistui ainoasLaan llI-dlvlsioonassa luonnonjääsarjaan sljoittuen kuudenneksi ja samalla
joukkue puLosi pykä1än sarjaportaassa ell IV-divisioonaan. Mat,ti Timonen fuolsasi D-70
juniorijoukkueen pllrisarjan i-lohkossa kuudennefl-e sijalle, samalle sijalle päätyl

kaudel-1a 1984-85.

Jarl

Nyman

junlorljoukkue omassa vastaavassa lohkossaan Lindsbrömln hofhouksessa. ToBK:n
uusimpana joukkueena E-73 junlorijoukkue tull mukaan luotsinaan Jukka Ukkonen ja sljoitt,ul mukavasti pilrln kakkosfohkossa tolseksl. Kortteliklekkoturnaukseen osaflistui kaksi
joukkuetta, joista Stlgge Lindströmin vafmentama joukkue saavutti neljännen ja Sakari

myös D-71

Luotosen vafmentama joukkue kuudennen sijan kymmenen joukkueen sarjassa.
Markku VäIimäki ja Keijo Pohjanpello 1ähtlväb vetämään aivan uutta joukkuett,a elikkä
lkämiehistä koottua Toldboysia. Joukkue pelasi vallan mainiosti harjoitusottelulssa ja
turnauksissa joukkue oli aina kärkipäässä ellei peräti volttajana. Vallfettavastl nä11-

le I'vanhoille ketuillerr ei toistaiseksi ole sarjaa olemassa.
Smilen kanssa kirjoltettiin yhtelslyösoplmus, ja kaksi ToBK:n pelaajaa kantol
kaudella Smilen edusLusasua.

t,äI1ä

POIMINTOJA

JUNIORITOIMINNASTA

Ohjaajien puute on olfut suurimpana syynä junlorltolminnan allahtelevuuLeen ToBK:ssa ja sama puute heljasLuu myöskin seuran kaikessa muussakln Lolminnassa.
Aikalsemmln käytetlävissä ollut pelaajamaterlaali oli vain Tofkkisten afueefLa, ja onkin ymmärrettävää ettel käytössä ollut, mat,eriaafilt,aan laajaa pelaajajoukkoa, mutta materiaal-1n kapeudesta huofimat,La o11 merklbtäv1äk1n saavut,uksia havaltLavlssa. Vlime
aikoina on seuraamme 111tt,ynyt, pelaajia yhä laajemmi-lta alueilta, ja kasvu on oflut havalt,tavlssa et,enkin junlorijoukkuelden lukumäärässä.

takaisin aina vuot,een 1956 Jolloln ToBK osal_flst.ui piirin jalkapallo_
sarjoihln juniorlrintamafl-a A- ja B-junlorljoukkuellla. Seuraavana vuonna A-joukkue
osallistul pllrinsarjan llsäksl Sl"l-Cuplin kohdaten ensimmäisessä oltelussaan t.ufevan
mestarljoukkueen LPM:n joka jännlttävässä ottelussa korjasi voiton nlukasti 4-3. Kaj
Skoog ja C-G Fogelberg saivaL kutsun Helsi-ngin p11rin pilrijoukkueen katsasLustilaisuuleen. Pllrinsarjaan osalfistuivat myös D- ja B-juniorijoukkueet, mutLa viimeksi mainlttu joukkue jout,ul luopumaan kesken sarjan, ja tähän samaan asiaan törmätään usein luetPafatkaamme ajassa

taessa al-kuvuosien toimlntakertomuksia.
Vuonna 1957

pelasivat ToBK:n A-junlorit, jääpallon loppuott,el-ussa Käpyrää vastaan.

nen joukkue

osallistui

Samal-

myös SM-Cuplin kohdaten enslmmäisessä ot,telussaan Veitenän,

tu-

fevan mestarin, häviten tälle 9-'l .

Jafka- ja jääpa1loa pelat,tiin vuodesta tolseen vaihtelevalla menestyksellä. t960 jääpallossa B-juniorit kohtasivat pilnln lohkoflnaalissa HJK:n ja hävisl niukasti 2-1.
1963 A-iuniori Erik Fogelberg vafittlin junlorimaajoukkueeseen jääpallossa ja hän pelaslkln kaksi ottelua, Porvoossa ja Helsinglssä, Ruotsia vastaan.Vuosina 1963-65 ToBK:n
B-junlorlt voittivat Porvoon mlk:n mestaruuden kolmasti peräkkäin. D-juniorlt voittivaL hopeaa pilrln jääpallosarjassa 1965 ja sama tolstul myös vuotta niyöhemmin. Malnittakoon myös, että jääpallojuniorit osall-istuival Porvoon mlk:n B-junloreil-le järjest,ämään jääklekkosarjaan voibtaen sen ylivoimaisestl ! Sils 1966 kirloltet,tiin enslmmäiset
sanat ToBK:n jääkiekkohisLorilkkiln.

TE

pilrln jalkapallosarjassa C-junlorlmme päätylvät Akifleksen kanssa tasaplsteisiln mutta uuslntaotlelussa Akilles osolttauLul paremmaksi. 1967 C-Juniorit voiltlvaL jääpallossa piirln mestaruuden. Seuraavat menestymlset kirjataan vuodelfe '1971
jolloin Rune Llndfors valittiin juniorimaajoukkueeseen, ja hän osal-lisfui joukkueessa
Samana vuonna

jääpal]on MM-turnaukseen Neuvostofiitossa. Edelleen samana vuonna Porvoon mlk:n sarjassa D-junlorit vei mestaruuden ja B-junloril saavuttivat pronssia jalkapallossa.
1972 iääpal]on osalta loppui junioritolminta t,ilapä1sesti. Seuraavina vuosina jatkapallojunlorit ottivat osaa Porvoon mlk:n sarjoihin vaiht,el-evalla menestyksellä. 1974-75

C-juniorlt osalllstuivat jääkiekossa piirlnsarjaan ilman suurempaa saavutusta.Tämän
jälkeen o1i jääklekossakin juniorellla muuLaman vuoden tauko.
"t*iiio,*

.f:

D-juniorien I-joukkue saavutti Porvoon mlk:n mestaruuden, II-joukkueen sijoittuessa viidenneksi, jalkapallosarjassa. B-junlonit, ottlvat hopeaa ja sama oli sijoitus myös
vuotta myöhemmin. 1978 osallistui kaksl juniorljoukkuetta Porvoon mfk:n kaukalopallo1976

sarjaan, sijoit,tuen toiseksi ja kofmanneksi- sanjassaan. 1979-80 järjestimme junioneille
jääkiekkokoul-un, ja osallistujat, olivat eri ikäluoklsta. Tuofloin ei ollut tarpeeksi
saman 1käisiä, jotta olisimme voineet osal-listua piirlnsarjaan edes yhdellä joukkueel-Ia.
Muistan niin eläväst,i nuo lalvet sei-soskellessamme kaukalon reunall-a, ja jonkun sanoessa: rrjos saamme edes yhden näistä nuorista muuLaman vuoden kuluttua seniorijoukkueeseen'
niin olemme onnlstuneeLrr. Jos oikein muistan on tällä het,kellä näistä nuonista jo neljä

ollut

mukana seniorijoukkueessa.

1980 Ponvoon mfk:n kaukal-opallosanjassa C-juniorlt voittivat kul-taiset mltal-iL. Vuonna
1981 E-69 juniorijoukkue saavutti jääkiekon plirinsarjassa toisen til-an. Seuraavana vuonna ol-i joukkue neljäs, samoin sijoittui neljänneksl E-71 joukkue.

pilrinmestarln jääkiekossa. Teknlikkakllpailussa ofi C69 ioukkueen
rnaalivahti Chrlstian Puotlla ylivoimalsestl paras ja E-71 joukkueen maalivahti Tommy Nybäck omassa sarjassaan kolmas. Sarjoissa D-69 joukkue päätyi kol-mannelle ja E-71 joukkue
neljännetle sijalle. KesäIIä 1983 järjestlmme jääkiekkojunioreil-le leirln Vlrviklssä'ja
se osoittautul erittäin onnlstuneeksi toimenpiteeksi. Samalta vuodelta toteamme D-junlorien volttaneen Porvoon mlk:n mestaruuden jalkapalfossa ilman ainoatakaan tappiota.
1983 salmme ensimmäisen

oli juniorijääkiekkollijoimme melko hyvä vuosi, sillä C-69 saavubti plirinsarjan
hopeaa. Lisäksi sama joukkue osal-Ilstui eri puolil-la Suomea turnauksiln ja joukkueen
maalivahtl Christian Puotila valittiin mukaan nuorisomaajoukkueen harjoit,usrenkaaseen.
Valilettavasti hän el enää palannut takaisin kasvattajaseuraansa, vanmistettuaan paikkansa maajoukkueessa. D-70 osal-listui sarjaan ensimmäistä kentaa sijoittuen kuudenneksi.
D-71 otti hattuunsa piirinsarjasta hopeamlbalit ja l-1säksi ioukkue pelasl hienosti nlin
harjoitus- kuin LurnausoLtelunsakln. Myös jalkapallo pyöri samana vuonna junioritasolla
ja D-joukkue sijoit,tui vlidenneksi mlk:n sarjassa.
Surullisina totesimme vuonna'1985 että 69-joukkueesta ol-i monl pelaaja pyytänyt siirtopapereita seurastamme emmekä pystyneet muodosLamaan jälje1le jääneistä täyttä joukkuetta. Ti]alle muodostettiin kullenkln E-73 joukkue ja se kävi ankarat taistelut omassa
sanjassaan sijoittuen lopulta hienost,i toiseksi. Myös D-7'l ioukkue koki pelaajakadon'
mutta seuralle uskol-lisista koottu joukkue jatkoi, sijoittuen kuudenneksl sarjassa, ja
samalle sijalle päät,yi myös C-70 joukkue piiritasolla.
Jääklekkojuniorimme ovat viime vuosina osallistuneet ahkerastl ympärl maata jänjest'ettyi-

sä korttel-iturnauksissa, niin jalkapallossa kuin jääkiekossakin. c. puotlla al_oitti uransa Uusimaan järjestämässä korttellkiekkoturnauksessa kivuten aina junlorimaajoukkueeseen
ast1. Edelleen mainittakoon, eLtä ensimmälnen nainen niin jalkapallossa kuin jääkiekossakin' Malin Lönnqvist, atoit,ti myös t,ä11ä tasoll-a ToBK:ssa ja pärjäsi otte]uissa poikien
kanssa loistavasti. Hän jatkaa pelaajaunaansa edel-leenkln - mitähän siitä vielä seuraakaan

?

Ylläolevien l-isäksi ovat junloni- ja nappulajoukkueemme osal-listuneet ahkerasti eril-aisiin
otteluihln ja turnauksiin, tosin vaihteleval-l-a menesbyksellä. Kalkkl saavutetut mitalit
ja sijoitukset Iämmittävät yhtä paljon vaikkakaan nlistä kaikista ei ot-e tässä kirjoitetbu.

Käytettävlssä olevista vuosikert,omuksista on olluL mahdottomuus poimia esil-l-e jokaisen
vetäjän nlmi, joka on uhnannut, alkaansa ToBK:n hyväksi ja joille kaikilt-e kuufuu erit,yisen ]ämmin k11tos, nlinpä katsonkln parhaimmaksi lopetbaa sanoihin: ei ketään mainit'r
tu, ei ketään unohdetturt.

1984

hi-n turnauksiin. Näitä saamiamme turnauskutsuja voimme pit,ää tunnustuksina toiminnallemff€, sil1ä onhan mukavaa lehdlslä l-ukea turnaukseen osallistuvien joukkuelden edustavan
trjääklekmaamme parhaimmistoa ikäluokissaan. Tul-evaisuuLta ajatellen koemme vaikeutena
koslirt,olaisetrr, jolka hyvät perusopit saatuaan siirtyvät muihin seuroi-hin jo1lla on
hlenommat nimet ja joissa kuvltell-aan saalavan paremmat edut kuin kasvattajaseunassa.
Miten seudun jääkiekkotasoa pyst,ytään täIIä sysLeemill-ä sitten vielä nostamaan ?
Viime vuosina olemme itse järjestäneet Kokonniemen tekojää11ä Sampotunnauksia'ja nä1ssä
turnquksissa olemme k'evätauringon jo loistaessa saaneet seurata monen hyvän joukkueen
loisfavia olLeJ-uja. Toivonkln t,ästä muodostuvan tradition rakentavassa hengessä jääkiekkoil$mme ja juniorlemme parhaaksi.
t

Monef, ToBK:n

nykylsistä pelaajista ovat a]-oittaneet uransa paikallislehlien iäriestämis-

^an:ul(flolt
KAUKALOPALLO
Kaukalopal-fo on muodostanut ja muodostaa edell-eenkln yhden suuren toimintamuodon ToBK:n toiminnassa ja kaikkina niinä vuoslna kun Porvoon mlk:n kaukalopallosarjat ovat pyörineet, on ToBK myös niihin osaflistunut. Joukkueiden fukumäärä on voimakkaasti vaihdell-ut ja samoin voimme myös sanoa meneslyksestämme. Mutla kuitenkln voimme
huomiolda, että kaukalopallojoukkueemme on monasti saanut erl sarjolssa vastaanott,aa mes-

taruusmitalit.

ja kokenut joukkue on oll-ut kuntosarjajoukkue joka on monena vuonna kuu1unul huippujen joukkoon. Kuinka moni al-usta saakka mukana oflut pelaaja voi suoratta käde]tä sanoa
rrVanha'?

monbako mit,al1a joukkue on saavutt,anut,

?

c-juniorit on toinen joukkue, ionka menestystä muistamme t,yydytyksellä.
Ne pelaajat jotka ovat osal-fist,uneet eni seniorijoukkueiden toimint,aan ovat olfeet usein
mukana myös jääpa]l-osaa bai jääkiekossa, ehkä on ol-l-ut niin eltä aika kahden lajin hariolttamlseen ei aina täyspainoisesti ol-e riittänyt,. Täsbä johbuen ei ehkä kaukalopallo
seniorilasolla ol-e ollut huipul1a. .
ol-i miten tahansa, monta hauskaa mulsloa meiftä on kaiklsta kaukatopallo-otteluista jäänyt' mieleen, kaukalopal-l-o on hienoa ja nautittavaa peliä, kun kaksl joukkuetta taisLelee
voitosta. Toiminta puolustaa paikkaansa seuran toimlnnassa tulevienkin vuosien aikana.

ToBK-styrelsen under jubileumsåret.
Ordförande

viceordförande
sekreterare
kassör
l-edamoL

ledamoL

suppleant
suppleanl

1
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publikation har förverkligats med
annonsörernas hjä1p, Ingmar Johansson

Denna

Bo Edsvlk
Ingmar Johansson

och Bo Edsvlk står för texLen medan b1l-derna tillstäl1Ls oss av sportredaktörerna på tiOnlnganna Bongåbladet samt
Uusimaa. De äfdre fotografierna han 1ånaLs ut från privata album.

Stlg-Göran Lindström
Stlg Lökfors
Peter VirLanen
Lelf Lönnqvist
Rune Högström

Timo Lindqvist
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]DROTTSFÖRENING GRUNDAS.

i Tolkis två idrottsförenlngar, Tolkls AIK och Hercufes, vardera föreningen hö11 slg utöver de övriga sektlonerna med en bollsektion.
Tifl orten hade nyligen flyttat en sann vän av bollsport, både på vitt och grönt underlag, tekniker Gerhard Fogelberg, och som han själv sedermera konstaterade, såg han
genasL att, här måst,e något göras. Entusiasblskb arbet,ade han för att, i Tolkis skulle
grundas en specialförening för bollsporten
I detta ovanstående ärende sammankallade han til-l ett möte på Gamla Kfubben 1 Tolkls
den 1'1 april- samma år och på dett,a möte drogs riktllnjer upp samt uppgjordes stadgeförslag för en ny förenlng. Beslöts att, et,l grundande möt,e skufle hålfas på Brandkårshuset den 27. apr1l 1956.
Till detta aflmänna möte hade hela 41 pensoner lnfunnlb slg och väljes Fogelberg lil1
ordförande för möt,et. Han läste upp föregående möLesprotokoll samt stadgeförslagen,
vilka efter smärre förändringar godkändes av mötesdeltagarna, och en ny idroftsförening med syfte alb befrämja och understöda bollsporten på orten besl-öt,s sålunda grundas. Föreningens namn bestämdes t111 Tolkis Bollklubb och med hemorf Tolkls fabrikssamhäl-l-e i Borgå landskommun.
Till medlemsavgifter för förenlngen bäst,ämdes 2OO mark för seniorer och 1 OO mark för
juniorer. De, vllka v1l-fe köpa slg ett st.ändlgt, medlemskap i den nya förenlngen, skul1e få detta för 4000 mark. Föreningen registrerades och erlade slna medfemsavgifter
til-1 bandy- och bollförbunden inom Flnlands RiksldrotLsförbund. Vår 1 dag 3O-årlga
ldrottsförening hade sett dagens ljus.
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Hans Högs tröm
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Bo Erik Edsvik
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för idrottsfunktionen baserar sig på frivilligt
arbete. Dett,a arbeLe har den 27.4.1986 lnom Tolkls BoIlklubb rf fortgått
i 3O är i s.jälva verket inte någon anmärkningsvärd ålder för en ldrottsförening, men trots det så han många män och kvinnor under denna tldsperiod energiskt, arbeLaL för idrottens och molionsverksamhelens befrämj ande i vår förening. En ständ1g kamp med problern av de mest varierande
slag och därför känns det specielft trevligt i dag då vi har lyckats vinna delta 30-åriga krlg.
Under denna verksamhetsperiod har vi ibland vunnit etappsegrar' ibfand
har vi igen lldit nederlag, men alltld har vi haft kvar tron på framLlden, så även nu. Även om vi under de senaste åren lnte nått upp ti11
några märkvärdigare pres t,ationer, har vi dock kunnat utvidga vår verksamhet och på delta sätt har vi skapat allt bätbre möjligheLer för ne j dens
ungdom aLt uLöva aktlv ldrott.
SysLemeL

Jag v11l här varm L Lacka Er af la, såväl ledning, Lrånare , dragare som
vilka afla varit med om aLr. göra vår förening
även aktlva ldrottare,
känd över hela Nyland. Jag hoppas Ni ännu orkar vara med 1 många år.
FöreEn ständ1g utvidgning av verksamheten fordrar mer och mer kapital.
tag och företagare 1 Borgåbygden, även på annat, håll, har räLt' insett
vikten av ungdonsarbete 1 denna form och hiälpsaml understött vår föreEr alla !
tack till
ning. Ett hjärtJ-igt
Ävenså elt sLorL Lack t,i11 Borgå landskommuns idrottsnämnd och personaNi har skapal de ytt're förhållandena för oss,
len pa iclrottskansliet,
hoppas aLL vi har kunnaL uppfylla de förhoppnlngar Ni stä1lt' på oss.

Den

1956 verkade

5 maj 1956 kunde vi i Borgåbladet, täsa följande art,lkel:

Bollsporten sammansfås i Tofkis.
Tolkls med omnejd har visat slg vara för litet, område för två bollklubbar. Tofkis AIK:s
sporLsekbion och Hercules har därför nu sammanslaglts til1 en enda bofl-klubb. Vid det
konstituerande mötet den 27 apr1l döptes den nya föreningen till Tol-kls Bollklubb, flör_
kort'at TB. Redan i sommar skall man debutera med fyra fotbollslag, dvs. ett första lag,
ett andra lag sarnt A och B lag för juniorer.
Ordförande för fönenlngen är J.G. Fogelberg, vi-ceordförande Offe Andersson, kassör Sune
Magnusson samt sekret,erare Mlkael- Nyqvlst-. Övriga medlemmar 1 styrelsen är Leif Nyqvlst,
och Gösta Rehnstrand. Till suppleanter i den första styrelsen har valts Bengt Högst,r:öm
och Kurt Ekholm. Alla styrelsemedl-emmarna är akLiva varför man kan vänta sig en liv11g
verksamhet, l den nya föreningen. TB är inskriven i Finlands Boll-förbund.
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FöRENINGEN AKTIVERAR.

Tolkis Bollklubb 1åg nalurligtvis under
sfutet av 50-tatet på bollsporLen; föreningen stäIlde upp med två senior- och två junionlag i fotbollsserlerna samt ett senior- och ett A-junionlag i bandyn.
Under fönsta hälften av 1960-talet glck föreningen med i de av Borgå l-andskommun anondnade fot,bollsserierna och utökades all-tså verksamheten på denna front medan
bandyn bibehöIl sln sLatus. Under detta årtionde var bordtennisen en viktig del i föreningens verksamhetsprogram. Utöver deltagande i kommunserierna anordnades även interna
Lurnerlngan med fl1t,igt dettagande förenlngsmedlemmar. Kan ndmnas att Kaj Skoog är 1972
vann kfubbmästerskapet före Håkan Bäckmank bland 15 deltagane. Så sent som 1980 spelades ännu bordtennis i motlonssyfte på brandkårshuset i Tolkis.
I stuteb på 50-talet anordnades i föreningens regi sklvdanser vil-ka blevo
vätdlgt populära, sedermera övergicks dock tlfl danser med fevande musik. Bingo spelades
ftitigt i slutet av 60-ta1et och några år framöver samt höIls även såkall-ade klubbaftnar
Tyngdpunklen

för

venksamhelen lnom

I

ungefär en gång per månad.
I en niksskldningskampanj vintern 6B-69 placerade slg ToBK på en tnedje
plats bland idrottsfönenlngarna i Borgå ]andskommun'
Under 60-talets sfut avtar inlresset för bandyn och så småningom upphön denna verksamhetsform helt. IstäIlet kommer ishockeyn in i bilden och efter deL att ishockeyrinken är 1972 stod färdig, kommer även ninkbandyn med i pnogrammet. Är 1974 erlade 129
medlemmar

sin medlemsavgift till

föreningen.

7g-taleL var wotteybollspet under Albert Puttonens lednlng
väIdigt, populärt. Under sommarmånaderna spelades det på sandplanen och under den kafl-aste årst,iden i olika skolors gymnasliksafar.
1977 färdlgst,äItdes konditlonsbanan i Tolkis efter idogt' talkoarbete av de
båda idrotfsföreningarnas medl-emmar. Detta år deltar ToBK med ett ishockeylag, två senionlag 1 rinkbandyn, etb senior-, ett junior- saml ett knattelag 1 de ol1ka fotbollsserierna.
Under B0-talets första hälft har föreningens verksamhel ständigt utökaLs,
främst med juniorlag i ishockeyn. Men även har damenna försökt sig på Ringette. Under
år 1985 dettog föreningen med hel-a'15 lag i de otlka serierna. Ävenså har föreningens
Unden medlet av

ökat och var vid utgången av är 1985 232'
Men, ännu är mycket arbete ogiort och skäf till
heten beträffar finnes alltld !

medl-emsantal

förbättringar vad verksam-

OY MAITITASJUOMA

FOTBOLL
Fotbollen har inom Tolkls Bollklubb nu ruflaL i tre decennier, ända sedan
föreningen bildades är 1956. Tnots att de verkligt stora framgångarna har utebllvit,
har denna idrottsgren trols allt varlt t,ill g1ädje fön många föreningsmedl-emmar, både
aktiva såsom även passlva. Men ävenså har grenen i många stycken varit ett sorgebarn,
spelare han skadats och tvingats l1gga på sjukbädden 1 långa tider, spelare har ibland
ej funnits att tl1lgå varför deltagande 1 serierna har avbruLits. Ledare har det även
stundtal-s varit sådan brist på att man härför ej kunnat ställa upp ävenom v11liga spel-are skull-e ha funnits.
Här nedan några plock un de gångna årens ånsberättelser, kanske inte så fättläst men
intresserade kanske orkar p1öja sig igenom texten.
Det första året, alltså 1956, deltog Tolkis BK med två seniorlag i Helsingforsdlstriktet; lag I i tredje k]assens zon 1 där laget på tio spelade matcher samlade thop fem

i

rl

var tydli-gen en enorm besvlkelse eft,ersorn benältelsen förtäljer: n att
det säkert skufle ha gått bätlre om ej Sune Magnusson redan i försla matchen hade råkat ut för benbnottr, detta erlminerade honom för resten av säsongen.
Lag II spelade i fjärde kfassens zon 2. Här flnner vl endast en notering om att Iaget
inte kunde fullföIja serien på grund utav speJ_arbrist.
BK:s A-junlorlag deltog 1 distrlktets andra zon och sl-utade laget på en femte plats efler att' i 6 matcher ha ryckats få ihop fem poäng. Bfand fem rag 1 5-zonen i distriktsserien, kunde B-juniorerna endast, vinna en enda match (mot HJK) men förkfaras detta i
krön1kan med att laget till stor der best,od av c-juniorer.
Utöver serlematcherna spelade 1ag I flera träningsmatcher, bland annat mot ol_ika besättningslag från fartyg v1lka anlöpt,e hamnen i Tolkis samt även mot Enköplngs BK och förIorades denna drabbning med 1-3. Ur berätt,elsen finnen vi även att, inkomstenna det,ta
först,a år i samband med fotboll-srnatcherna steg ti1l 26.180 mark samt att Lransporten av
spelare t,ilf matcherna samma år kostade föreningen 23.300 mark.
poäng. Detta

Ar

1957 delt,og hela 34 seniorlag
kom ToBK således att speJ-a i den

i distriktsserien,

dessa voro uppdelade på 3 zoner och
försLa. Då poängkontot efter 13 spelade matcher endast,
stod på B, blev placeringen även blygsam, en el-fte plats.
Bfand A-juniorerna, 1B lag i två zoner, placerade slg ToBK:s lag, efter det at,t tre lag
avbrutlt serien, med slna B poäng på en andra p1ats. Laget spelade en enda förl-ustmatch
mot HIFK1-3 och kom de sål-unda att, del-taga i FM-cupen där de dock genast förlorade sln
första match mot' LPM med knappa 3-4. omsider detta ån blev just, LpM finska mästane.
Två av dessa A-juniorer, Kaj Skoog och C-G Fogelberg, kallades till en uttagningsmatch

i Helslngfors för att spela mot Tammerforsdlstrikt,et.
B-juniorerna avbröt serien som berättel-sen föntäljertrpå grund av bristande intressen.
D-junlorlagen i serien var hela 48 till ant,alet, Tolkls BK stäIl-de upp i zon 6 til_l_sammans med B andra lag och där man obönhörl-1gen blev sist efter två oavgjonda matcher,
resten förfuster.
Påföljande år spelade seniorlaget 1 en kl-ass lägre; efter fem segrar, och
poäng, blev laget femte bland nio efter att bl.a. ha glvib en w.o.

alltså tio

A-junlorlaget avbröt, "på grund av att träningsmöjlighet,er fattades'? til-l- följd av det
pågående arbetet med sportplanen 1 Tolkis. C-juniorerna blevo i sin zon sjätte av lika
många deltagarlag. Noteras kan här ett resultat: ToBK-HIFK 0-15 !!
Under fotbolfssäsongen -59 gjorde fl_era av ToBK:s spelare sin milit,ärtjänst vaför lnä_
ningen enligt anekdoten blev'tfidanderr. Dock deltog laget i HelsingforsdisLriktets 3:je
kfass, zon 2. Med åtta poäng på riXa många matcher kunde placeringen följaktligen ej
hefler bli bättre än femte.
C-junionerna spelade B matcher i zon 5 och fick där ihop 9 poäng. r'De var nära abt vln_
na si-n zon'r berättas det, men intet säges om placeringen.

Seniorlaget placerade slg ån 1 960 som åttonde bl_and 1Z delLagarlag. B-juniorenna avbröt
rri anledning av bristande intressetr. D-junlorerna placerade sig som fjärde bland
6 1ag
efter två vlnster, två förluster och en w.o. Förlust bl.a. mot Akilles med siffnonna
0-1. Vänskaps- jämte tnänlngsmatcher spelades flitlgt, så även delta år. Vi noterar en
0-6 förlust för senlorlaget mot Lovlsa Tor.

I dlstriktsserlen speJ-ade Tol-kis BK med fyra 1ag är 1961 I senioner samt t,re juniorlag.
Det fönstnämnda laget spelade nio matcher, erhöl-] 1 1 poäng och sluLade i tabellen på
en fjände plats. B- och C-juniorerna avbnöt bägge medan D-junlorerna kfarade av en fjände placenlng.
1963 bätt,rade seniorlaget på en arrlng och placerade
16 poäng av 18 möjliga. C-junlonerna kfarade serien

sig som tvåa 1 distrikt,sserien med
ti]l slut detta år och blev fjärde.
Även D-juniorerna bättnade på med etb pinnhål jämfört med föregående år, nu klarade l-aget av en bronsplacering.
är 1964 hölls ToBK:s senlorfag fontfarande 1 Helsingforsdistriktets fredje k1ass,
zon 2. Efter en w.o.-match blev laget ändå fjärde. B-juniorerna delbog igen efter ett
års paus och sl-utade på en sjätte ptats medan D-juniorerna upprepade sin placering från
-63, tredje allbså.
Unden

att distriktslnstrukbör R Wiik gästade förenlngen ån 1965 och instruerade både i
takt,ik som teknlk, l-yste lagen inte precis i senien. Seniorlaget blev 3:a, B-juniorerna
5:a och avbröt d-juniorlagetrtdå de ej hade möjllgheter att bli zonsegraren som det i
TnoLs

krönikan heten.

6 andra lag kunde senlorerna änt,ligen år'1966 vinna distriktets klass tne, zon 3.
Således spelade även laget en match i FM-cupen mot Elo vilken man dock knappt förlonaBl-and

de med '1-2.
C-juniorerna stannade i sin serie på samma poäng sorn vinnaren Aki1les varför en omspelsmat,ch om mästerskapet van av nöden. Akilles vann 3-0. rrEn lält mat,ch för ToBKil föntäIjen beräbLelsen om en vänskapsmatch mot vänorten Tynesös lag trots att slffrorna i BK:s
favör endast blev 2-0.
1967 spelade seniorlaget

i en kl-ass högre

en föfjd av vinslen fönegående säsong. Nu
blev laget tredje bland B deltagarbesättningar. r?Om ToBK här skulle ha vunnit sln sista
match, hade avancemang tilt kretsserien varit kl-art" säges det,. B-junlorerna uteslöts
ur serien detta ån på grund av två w.o.
som

fonlfarande med ån -68 i dlstrlktets andra klass, lageL vann tillockmed sin
zon och först' nu kom det avancemang tlll kretsserien som av laget väntades redan föregående år. Laget spelade även två matcher 1 FM-cupen.
Både B- och C-juniorlagen lämnade leken detta ån på hälft. I seniorlaget spelade;
s. Ekholm, L. Hjelt, B. Michelsson, B. Skog, E. och c. Fogelbeng, N. Ekhofm, J-T. Berg,
J. Fonsblom, K. MuntheP, H. och K-E. Högström, N. Lindfors, K. Stenberg, B. Lindholm,
H. Bäckmark, S. Karlsson, C. Högstnöm, S. Ekholm, K. Stenberg och H. Laiblnen. Lagledare van K. Skoog.
ToBK hängde

Det,t,a ån vann även

laget

Unden påföljande säsong,

Tynesömatchen med mål_en 3-1

.

alltså

1969, spelade 1ag I i krebsseriens andra zon dän det
blev en andra placering bland 7 dettagande lag. Vinnaren, 6 poäng bättre än ToBK, hette
Puotlnkylän Valtbi. Ävenså delLog laget i dlstrikLets andna klass, zon 2, där man blygsamt erövrade en Lionde plats bland 11. Även här hebte segraren Puotinkylän VaItti.

B-juniorerna kammade hem bara fyra poäng och stannade på en femte plats 1 serietabel-len.
Llka många poäng fick C-juniorerna ihop men blev placerlngen ett pi-nnhål sämre.

Protokoflboken saknar av någon anledning uppgifter om delt,agande och placeringar för
är 197O. "TilLsvldane den framgångsrikaste säsongen i föreningens historlarr börjar beräLLelsen angående fotbollen är 1971. Representationsfaget, belade en andra plats efLer Kotka 1 IV divlsionens zon 7 där sammanlagt nio lag från trakten melfan Borgå och
Fredrikshamn deltog. Trea bfev Porvoon Weikot.
Lag I spelade i dlstriktsserien och placerade sig som femte bl-and sju lag, 1ag II blev
1 sin zon sjua bland '1 1 del-tagarlag. L. Stenströrn ledde C-juniorenna men finner vl att

det denna säsong blev ldel- fönluster för laget.
Under detta "f-ramgångsnikarrår spelades hela 94 fot,bollsmatcher och bör nämnas att H.
Karl-ssons sportaffär donerade en pokal att kämpa om mel-l-an ToBK och Akilles. Den'16.
oklober kunde ToBK få en lnteckning i pokalen genom aLt vinna matchen med målen 5-2.
Aklll-es ledde i halvtid med 1-2. Detta år be1önades följande spelare: bäsla målskyttar
Jack Forsblom, Kaj Stenberg och Roger Johansson, bästa försvarsspelare Börje Lindholm
och Yrjö Levä1ampi samt för tränlngsftit NiIs Lindfors, Börje Lindholm, K-E Högström'
Pauli Hänninen och Kaj Stenberg.

I division IV:s Helsingforszon spelade lag I lgen år 1972 och trots att laget inledde
Lränlngen redan i början av januari månad samt även bevistade ett läger i Tammerfors,
blev laget, slutligen sisL i tabell-en. I distrikteLs zon 2 blev det en bronsplacering
med

6 poäng. K-E Högström och E Fogelberg tnänade laget'.

Lag II under K-E Högst,röms l-edning belade i distriktets zon 1en fjärde plat,s med 9
poäng. Framgår ur berättel-sen att ToBK i en hemmamatch efter förlängning förlorade moL
Akilles rned 0-1 i FM-cupen. Ävenså förtäIjer skriftenrratt fotbollsresul-taten utan inre sLridlgheter och dålig laganda kunde ha varit bäLtrerr.

Följande år ramlade ToBK ut ur serien efter idel förl-uster, hela 11 stycken. I distriklsseriens zon 2 bl-ev lagel nästsist. Ingmar Johansson hade, kanske somrtmorotrr, donerat en ståtlig pokal till den flitlgasf tränande spelaren och tillföl-l- denna Ensi
Ekholm

"Ett, sorgJ-igt kapitel" börjar 1974-ärs fotboll-sberättel-se och fortsätter:rringa l-edare
som orkar dra det hela, inga Lränare som kan l-ära någon någontingtt. Seniorlaget degra-i
derades till distniktets Lredje kl-ass, ett C-juniorlag hade anmäfts till distriktet
men på grund av ledarbrist avbröt laget. Jä, nan spelade helt enkelt lnte en enda match.
975 hade till serierna anmäl-ts flera lag men måste dellagandet enligt styrelsemötesbeslut av den 28.4. annuleras som det heter|ti brist på intresse'r. Dock tycks intnesset
på nytt vakna är 1976, särskilt bland knaLtanna. Även kom damfotboll med i bil-den under Roger Johanssons ledning men försvinner den lika font igen ur bilden. I distnikts1

senierna fanns inget lag från

ToBK.

Nåväl, 1gång hade man igen kommit och är 19TT ställde föreningen upp med ett seniorlag
1 distriktets tredje klass, zon 2, och där laget placerade sig som femma bl-and sju lag;
hela 7 poäng efter fyran Sibbo Vargarna. SaFa segrade för övrigt. Stigge Lindström hade nu stigit in i bilden son tränande spelare.
'1978 vanns dlstrikLets andra zon i klass tre av Sibbo Vargarna, ToBK blev fyra bland
nio tag, dock hela 6 poäng efter segranen. Följande år bättrade lagel på med en placerlng och år 1 9BO samtar laget ihop 23 poäng mot, vlnnarens 27 och blir därmed igen fyna

bfand nio def LagarJ_ag.

håller laget fortfarande st1len i dlst.riktsserien; efter 13 vunna, 1 oavgjord
och 5 förlustmatcher, blir laget, tredje bfand tlo. Sämre glck det påföljande år då
laget stannar med slna 14 poäng på en sjunde p1ats. 1983 fortsätter klubben rned etl
seniorlag i dlslrlktsserlen och med ungefär llkadan framgång.
1981

Peter vlrtanen träder in år 1984 och lotsar senlorlaget som lränande spelare 1 distriktets Vl-dlvision, zon 2' t1l-l- en silverplacerlng efter Kerkkoon Urheilljat. I kvalmat'cherna för uppflyttning förlorar Tolkis Bolfklubb mot JP-83 1 den lörsta matchen
med 1-9 medan man 1 den andra klarar oavgjort 1-1, men det,ta räckte lnte t,ifl.

placerlng belägger laget år 1985. Detta räckte denna gång Lil1 för att laget
skufl-e hål1as kvar 1 dlvislon VI, för påföljande säsong blldas en ny VlI-divlsion dit
de övriga lagen från divlsion vr 1 denna zon förpassades.
Samma

BANDY
Tol-kis BK övertog Tolkis AIK:s plats i bandyns Flnlandsserie efter det at,t
förenlngen grundats på våren 1956.
1956-57 var alftså den försla säsongen för Tolkis Boll-kl-ubb och belade laget en sjätLe
plaLs bl-and B deltagande lag. Samma lag deltog även 1 disbrikLsserien där man bland annat slog Akllles efter t,vå förlängnlngar med 5-4. BK:s A-juniorlag segrade i sin zon i
dist,rlktsserien och kom såfunda även til-1 slutspel om dlst,riktsmästerskapet men Iageb
förlorade finalmatchen mot KUV från Kottby efter förlängning med 0-2. Genom zonvinsben
kvalificierade slg juniorerna också t,ill cupen om flnska rnästerskapet där man förl-orade sin första match mot bfivande mäst,arna Veiterä med 1-9.
Följande säsong kl-arade sig även samma junioren tlll FM-cupen men tiksom åreL innan så
fönlorade man igen första matchen 0-'1. I distriktsserien saml-ade laget, ihop 6 poäng.
Ett C-junlorlag deltog även denna säsong i distrlktsserlen och placenade sig som trea
bl-and sex Iag. Två seniorl-ag deltog av vilka lag I 1 Flnl-andsserien bfev femma och
lag II medverkade i distrlktsseriens andra klass.

för ToBK:s del dyster, fag I föIf ut från Finlandsserlen efter
att under säsongen ha förlorat samtliga maLcher, detta till stor def beroende på att
flera av nyckelspelarna denna vinter avljänade sin värnplikt. Laget deltog även i den
cupllknande distrlkLsserien och förlorade där mot Akilles,med hela 1-10. Lag II vann
sin zon I distrikteLs serie men förforade sedan en semifinalmatch mot HIFK ned 2-7.
C-junlorerna placerade sig på en hedersam lredje plals 1 distriktsserien.
Säsongen 1958-59 bl-ev

Tofkis BK:s seniortag spelade allt,så nästa säsong i fandskapssenien där de bl-ev femte
bfand åtta Oeltagande 1ag. I distrlktsseriens klass 1 kom laget till flnal vllken man
dock förlorade med måIen 0-7 mot Kullervo. Ävenså klarade sig B-juniorerna t,ill finalmatchen i dlstriktsserien där det emeftertid blev en förfust mot HJK med 1-2.
Under vintern 1960-61 var isläget sådant att ToBK:s lag II jämte B-junlorerna lnte i
dlstrlktsserien kunde fu1lfö1ja utan avbröts serlerna. I fandskapsserien kunde lag I
endast få en oavgjord match, resten förluster.

Från landskapsserlen avancerade ToBK sedan igen upp till Finlandsserien genom alt under säsongen 1961-62 ha k1araL sig bra i sagda serle. Ävenså gick det, bra i distrlktsseriens klass 2, ToBK vann kfassen och spelade sedan moL vinnaren i- klass 1, HIFK' om
distriktsmästerskapeb. Tyvärr lyckades de våra inte hell-er denna gång utan förlorade
knappt matchen med 0-1. A-juniorerna klarade sig lnte så väldigt väI i FM-cupen utan
föll ut efter lre spelade maLcher. Likaså var framgången ej hellen så lysande i distriktsserien. Et,t C-juniorlag deltog ävenså i dlstrlktets senie dock utan störne framgångar.

påföljande år behöl-l man posiLionerna i Finl-andsseriens södra zon men tog man bI.a.
st,ryk av Akill-es med 1-2. Likaså btev det en förfust mot samma lag 1 distriktsserlen
med O-5. B-juniorerna klarade av en femLe placering i dlslniktet' Detta år uttogs Ajunioren Erik Fogelberg til] Finlands juniorlandslag mot Sverige dän han även spelade

lvå matcher. För säsongen härefter finnes ej uppgifter at,t tillgå.
ToBK:s senlorl-ag deltog säsongen 1964-65 i Finlandsseriens södra zon varifrån vl kan
noLera en förl-ust mot Akilles med 2-5. Endast en match kunde laget vinna men höl_fs man

trots det,ta kvar I senien. Ut,an mänkbara framgångar deltog också samma lag 1 dlstrlktets senie. B-juniorerna kl-arade 1 dlstriktet,s serie av en fjärde plats bland sju dellagande 1ag. c-juniorerna parkerade på tredje prats, ävenså 1 dlsfniktets serie.
Påföljande säsong förlöpte i sbort set,t 1 samma fåron, seniorlaget vann två matcher 1
Finlandsserien samt del-tog 1 dlstriktsseriens första klass. Ävenså deltog två junlorlag
B- och C-junlorer, i dlstrlktsserierna.
1966-67 placerade

sig seniorerna

i Finl-andsserien och del-tog som förut även i
distriktets senie. B-juniorerna placerade sig näst slst bland sju deltagarlag och Djunlorerna kammade hem en sllvermedalj bland sex 1ag i distrlktsserien.
som tvåa

Våra C-juniorer blevo dist,nikLsmästare säsongen 1967-68 efter att ha segrat med målen
5-4 över Dicken. I Finl-andsseriens södra zon bl-ev våra senlorer tvåa och i dlsfriktsserien fyra av sex deltagarlag. ToBK:s lag II placerade sig bl-and sex lag såsom trea

1 distriktets klass 2.

seniorer kunde följande säsong igen belägga en andra plats i Flntandsserien under
K-E Högströms l-edning bland B dellagarbesättningar. Zonsegraren heLte detta år KUV.
Samma 1ag deltog Iikaledes 1 disfrikt,sserien. B-junlonerna spelade även i distriktets
senle dock ut,an framgång.
Våna

vl 1 Borgåbladet se en stor rubrik och en brett upplagd artikel- om at; ToBK
och Akilles hade ingått ett samarbetsavtal vil-ket betydde att de bäst,a spelarna hos
oss skul-l-e överflyttas tiIl Akilles. Dock visade det slg att ToBK atdrig deltagib i
1969 kunde

något sådant möte dän så här skul-le ha best,ämts och på stynelsens uppmaning kunde man
påfötjande dag }äsa att deLba endast var fråga om planer vilka man dlskuterat inom

Akilles.

Denna säsong

btev ToBK:s l-ovande Rune Lindfors uttagen till

och spelade han såIedes

i VM-turneringen den 5-8.3. i

ungdomslandslaget

Ankangel, Ryssland.

Tol-kis Bollklubb fortsat,te sin verksamhel såsom lidigare också under säsongen lgTO-71.
Isförhållandena voro igen skral-a och kunde lag I efter en tredje placerlng 1 Finl-ands-.
serien lnte spela en enda match i dlstrlktsserlen. Lag II hann under Ensi Ekhol-ms l_edning spela två mat,cher innan serien avbröts. C-juniorerna avbröt frlvilligt
disbniktsserien på grund av bristande spelarmaterial.
Under föIjande säsong visade det sig atL spelarbrlsten även spridlt sig til-I senionfaget. Dock deft,og man 1 Flnlandsserien och placerade slg på en fjärde plats bland sex
lag men på samma poäng som bnonsmedaljörerna. T11l distniktsserierna anmäldes lnget lag

för

den skul-l att dislriktet bestämt
K-E Högström tnänade.

att samtllga matcher skulle spelas i Helsingfors.

Efter denna säsong l-ades bandyvenksamheten så aLt säga på is, spelarmaterialet var ej
mera tillnäckligt för en säsong till- och hade ävenså lshockeyn i trakt,en nu börjat, få
al-l-t flere anhängare.
Hösten 1981 ålerupptogs bandyverksamheten lgen på föreningens verksamhetsprogram, under

Peter Virtanens ledning spelade ett senlorlag i HelsingforsdisLriktets A-zon och där
lageL placerade sig som fyra bland sju deltagarJ-ag. ToBK samlade thop åtta poäng genom fyra vlnstmatcher.

gick i stort selL likadant som den föregående och då serien var slutspelad, hade de aktiva lgen fått, nog, lnLe av bandyn men ansågs det all-mänt alt det
blev för beLungande för spelarna att hålla bandyplanen i speldugligt skick utöver träSäsongen 1982-83

nlngar och matcher.
Efber det, att Borgå landskommun fatlat beslut om att överta sköt,sel och underhåll av
bandyplanen, forlsatte verksamheten igen efter ett års uppehåI1, under säsongen 85-86.
Kanske har den kommlL för aLt, sLanna denna gång ?
I

ISHOCKEY
Då bandyn inom ToBK

tillfälligt

upphörde, beslöts på et,t at-tmänL möt,e år
1972 aLL ishockey skul-fe upptas på föreningens program för abt fylla den ]ucka bandyn
1ämnade. Informatlonsmöte hade bldlgane samma år hål-lits och ldnottslnstrukt,ör Marcus
Karling berättade om lshockeyns finesser och Lycktes lntressenade finnas. Ishockeyrlnken började i oktober 1 972 byggas och stod färdig i december samma år. Då förenlngen
skaffat hem behöv1ig utrustnlng kunde fyra tränlngsmatcher denna vinter spelas och av
vl]ka ToBK vann tre och spelade jämt, den fjärde mot Saxby 4-4. J1m Llndroos höII ett
par föreläsningar jämte isträningstillfäl]en. I övr1gt, skötbes verksamheten av Ingmar
Johansson, stlg Lökfors, N-o Gust,afsson och cristlan Högström.

Ti]l Lränare för säsongen 1973-74 utsågs pauli Hänninen och Tenho Ky]lönen samt förbe_
redde man slg för säsongen genom tränlngsturer både i Kouvofa och Lahtlshal-larna, man
gjorde laget, representabeft genom att beställa klubb-bl-usar o.s.v. Laget deltog i något som kall-ades för grundserien och spelade där'12 matcher. En sluttig placering som
femte av 7 lag denna första egentllga säsong. Utöver detta deltog laget i distnikLsserien där man stannade på en tredje plats.
Med ett juniorlag under Hänninens ledning deltog föreningen dock utan större framgång
i dlstriktsserien trots att spelarmateri-al- fanns, hela 30 junlorer.
Under påföljande säsong var verksamheten i stort set,t som ovan rel-atenats. Dock hade
tränarkontrakt med Markku VäIimäki nu uppgjorts. 1975-76 deltog ToBK i den nyupprättade divislon III. Smile upphörde med sin seniorverksamhet varför ToBK härifnån fick ett
antal- goda spelare. Efter slutspelad serie stod ToBK och Pedot på lika poäng men då vi

förl-orade omspelsmatchen i Orlmattila, gick mästenskapet vår näsa förbi. Även det,ta år
deltog laget i kretsserien där man ävenså placerade sig som tvåa eft,er Saxby. På grund
av då1ig ekonomi kunde ToBK inte deltaga i matcherna om kretsmästerskapet.

Ar

1976 föreslog Smil-e

ett

samarbete med ToBK men dåvanande styrelsen behandl-ade inte
ärendet desto mera. ToBK placerad'e slg som fyra 1 dlvision III bland 7 dettagarlag och
som

tvåa i kretsserlen efLer Lojo. Smile återupptog sin senionverksamhet och flera spe-

Iare från

MY(jS TOBK:N JOUKKUEET KAYTIAVÄT MEIDAN LINJA-AUTOJAMMI:

eK-0, J0HANSSOJ\I a
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börjar illa, Rolf Skog skadar sig så svårt 1 en bräningsmatch före
seriest,arten att fortsatt spel är omöj1igt. Dock placenar laget sig på en delad andra
plats i divlsionen bfand 7 Lag. Under Vä]imäkis ledning bllr ToBK sjätte 1 kretsserien
bland 9 deltagande besättningar. Unden påföljande säsong sker deb igen förändnlngar i
seriesystemet. Nu placerar sig ToBK sist i lredje divislonens grundserie men vinner sedan bland 5 övriga lag nedflyttningsserien.
Säsongen 1977-78

OCKSÄ TOBK:S LAG AKER MED VÄRA BUSSAR:

KULLooNKYLÄ KULLoBY

ToBK ålenvände

TEL

är en milstolpe att noLera, konstisbanan i Kokon färdigstälJ-es och ishockeyspelarna slipper de tunga nattliga träningsresorna runtom 1 södra Finl-and. ToBK erhål1er 4,5
timmar,/vecka träningstid på den nya arenan. ToBK:s Heikki Lipponen hade för övrlgt
äran att göra det fönsta officlella mål-et, på konstisbanan. Laget placerar sig som sexa
futtiga 1 poäng efLer Smile i divisionens grundserie. AIltså igen till nedflytlnings1979

serien ciär derr sJ-utliga placerlngen bfir tnedje. Kan nämnas att ToBK vann över Smile i
de båda matcherna i grundserien. Denna säsong anordnar förenlngen även ishockeyskol-a fön
knattar och deltar hela 30 pojkar. Ett 1ag del-Lar i Uusimaas kvanLersishockeyt,unnering
rned f ramgång.

För senlorlaget blev påföljande säsong dyster; 1 divisionens grundserie placenar sig BK
sist bfand fio delLagarlag med endast en oavgjord match, resten förluster. I nedflyttnlngsserlen klarar man dock serleposltionen genom att belägga en fjärde plats bland 6
cieltagarlag. Föreningen anmäfer igen efter många års paus efl junlorlag til1 distriktsserien, zon 2: E-69 laget klarar sig flnl och blir tvåa bland tre andra lag. Samma år
kan vl 1 Helsingin Sanomat av den 20. aprlt se eLt hefsidesreportage om vår knatteverksamhet. Knat,t,elaget, deltar i turnering med medalj som resuftat.

fin avslut,ning på Markku Väl1mäkls lränarperiod blin det atL seniorlaget under 9gt 82 spelar sig tilt en tredje pl-acering i lIl-divisionens grundsenie, endast en poäng efLer de båda vlnnarlagen. ManskapeL fortsät,t,er fint 1 den övre slutserien och delar där
försla platsen med Nummela och l-ämnar Saxby bakom slg. Nummefa infinner sig inte tlll
maLchen om mäsLerskapet och vinner all-tså ToBK på w.o. D-69 laget kl-arar av en fjärde
placerlng i sin serie bland fem lag. För först,a säsongen deltar E-71 juniorerna i distriktsserlen och bl-i-r fjärde bfand åtta deltagarbesättningar. De båda juniorlagen deltog
även flitigt i olika turneringar under Sti-gge Llndströms och Nall-e Nybäcks ledning såsom även knattelaget klarade medalj i Uuslmaaturneringen.
En

1

Påföljande år sköter Lars Fagerstedt Lränarsysstan för seniorerna med aningen sämre resul,tat än fönegående år. Juniorenna kl-arar sig väl, både 69 och 71 lagen. Knattarna likaså. Olavi Sedig/Jull-e LehLinen överLar under säsongen 1983-84 tnäningen av seniorlaget.
Man delLar i konstlsserien v1lken startar tidigt och bl-ir där nästsist' eller sjätte'
och förpassas vidane t1ll naturlsserien i samma IlI-division där man bland 1 0 lag blir
sexa. Hela 30 serlematcher spelades denna säsong av senlorerna. Smil-e upphör med sitt
C-69 lag och överflyttas dessa spelare till ToBK. I distrlktets första zon placerar sig
sedan detta lag som tvåa bland 6 l-ag. Silvermedalj till spelarna och tränaren Matti Puotifa. Efter säsongens slut stod det även klarl aLt ypperlige mål-vakten Christian Puotila
efter att ha bliv1l utlagen til1 landslagsträningen, flyttade bort från vår förening.
Denna säsong blldades ett D-70 juniorlag vllkel deltog 1 dlslriktets zon 1 och belade
dessa under Stigge Llndströms och Matti Puotilas ledning en sjätte plats. D-71 junj-orerna stannade på en hedersam bronsplacenlng bland 6 lag, ävenså 1 distriktets försLa zonEtt knattelag i Uuslmaas turnenlng tog bland B dellagarlag hem sllvermedaljenna.

att få tränare till seniorlaget, Iifås ihop på grund av det st,ora spelarbortfallet. Jarl Nyman åtog sig seniorlaget efter det att styrelsen al1varl1gt övervägt atl för et,t par år nedlägga detta lag. Laget deltog endast i naturisserien där man
spetade slg titl en sjätte pJ-acering bl-and B lag och faller sålunda ner till div IV.
Matt,i Timonen loLsade D-70 juniorerna tlll ävenså en sjätte placering 1 dlst,riklets första zon. Likaså parkerade D-71 juniorenna på en sjäfle plats. Jukka Ukkonen kom med ett
helt nytt lag, nämligen överåriga knattar 1 etf E-73 lag, dessa spelade sig ti]] en andna pl-aLs i dlstrlktsserlens zon 2 bland 7 delt,aganlag. I Uusimaas kvartersishockeytur-

Under säsongen 1gB4-85 hade föreningen problem med
Xaså tttt D-ZO taget. Något C-69 laC kunde ej mena

nering deftar två knattelag under Sllgge Lindströms och Sakari Luotonens lednlng, det
först,nämnda belägger en fjärde plabs och det senare en själte plats. Hela'10 lag kämpade om ära och medaljer.
Som ett helt nytt lag omhändertog Tolkis Bolfklubb oldboysspefarna denna säsong och totsades detta lag, Toldboys, av Keljo Pohjanpelto och Markku Vällmäki från framgång lill
framgång 1 t'räningsmaLcher och turneringar. I detta nu finnes int,e någon serie för dessa rrgamla rävarrr.
Samarbetsavtal inglcks denna säsong med Smife och lvå spelane från ToBK:s seniorlag spelade under säsongen med i sagda 1ag.

RINKBANDY

PLOCK UR JUN]ORVERKSAMHETEN
Såsom

utgjort och utgör fortfarande en stor del av verksamheten inom Tolkis Bollklubb och under all-a de år sorn Bongå fandskommuns rinkbandyserier rullat, har också ToBK varit, med. Antalet lag har alltid varierat kraftigt och
sammalunda kan vi ytfra oss om framgångarna. Men ändå kan med til-lfredsstätlel-se konsLaLeras att våra rlnkbandylag många gånger fått mottaga mästerskapsmedaljerna i oliRinkbandyn har

i vågon,

sig

Ett

sin plats

lnom föreningen även under kommande år.

annan verksamhel inom ToBK har även junlonverksamheten gått
också här har fedarbrlsten oft,a spelal den sLörsta rollen. Tldigare då spelarna

rekryt'erades endast från Tolkis först,år man att, underlaget 1nt,e var så storL,
men ändå
kan framgångar noteras. På senare tid har spelare från allt större område anslutit,

ka serier.
I'gammaltrroch beprövat lag har varit kondltionslaget som under många år tillhört
toppskikt,et. Hur många av de spelare som varit, med så golt som från starten kan t.ex.
på rak arm säga huru många medaljer laget erövrat ?
C-juniorerna är ett annat 1ag vi mlnns med tillfredsstäl-lelse.
De spelare vll-ka deltagit i de olika seniorlagen har ofta varit lagmedlemmar i bandy
efler lshockey och har biden kanske 1nt,e full-värdigt räckt till satsning för två gnenar. Härför har kanske rinkbandyn vad seniorerna beträffar kanske inte hå11-1t sig så
på toppen.
Hur som helst, många gl-ada minnen han vl från alla rinkbandymatcher, och är rinkbandyn
ett, flnt och njut,barL spel då två kunnande 1ag kämpar om segern. Gnenen försvarar nog

afl

l

ti]l föreningen och i all synnenhet juniorl-agen 1 ishockey ökar i antal-.
Men om vi börjar från år 1956 så deltog ToBK på juniorfnonten
med ebt A- och ebt, B-junlorJ-ag i distrikbets fobbollserier. Följande år deltog A-1aget förutom
i distrlktsserlen också i pM-cupen och mötte där i första matchen bfivande mästarna LpM vilka även tilf sl-ut,
lyckades vlnna 4-3. Kaj Skoog och C-G Fogelberg kallades t,ill ut,tagning för Hetsingfors
distriktslag. Et't D-1ag deltog också 1 dlstrlktsserlen medan B-juniorlaget, avbröL vllket
är en sak som räLL ofLa dyker upp i årsberättefserna under de första åren.
1957 spelade ToBK:s A-junlorer i bandyns distriktsfinat- moL Kottby. Laget,
deltog även 1
FM-cupen mötande Veiterä i den första matchen. Velterä vann
9-i denna match och l1kaså
finska mästerskapet.

Fotboll och bandy spelades år efter år med varierande framgång. 1960 spelade bandyns B_
juniorer i distrlkLets zonflnal mot HJK som vann 2-1. 1963 uLtogs A-junioren Erik Fogelberg t1ll junlorlandslaget i bandy och spelade han två matcher, 1 Borgå och Hetslngfors,
mot Sverige. ToBK:s B-juniorer vann Borgå lk:s mästerskap 1 fotboll Lre år 1 rad,1963-65
1965 Log våra D-juniorer silver i bandyns distriktsserie, bravaden upprepades även föl-jande år. Nämnas kan också at.t bandyjuniorerna delt,og i en av Borgå 1k arrangerad ishockeyserie för B-junlorer där laget, segnade överlägset. Så egentligen börjar ToBK:s ishockeyhistoria nedan är 1966.

år placerade sig våra C-juniorer 1 dlstrlkt,ets fotbollsserle på samma poäng som
Akilfes som sedan vann omspefsmatchen. 1967 vann C-1aget dlstriktsmästerskapet 1 bandy.
Följande framgångar inom junlorverksamheten kan noteras är 1971 då Rune Llndfors uttogs
till juniorlandslaget i bandy och spelade en VM-turnerlng i Sovjeb. Samma år vann D-juniorerna lk-mästerskapet 1 fotboll, B-laget tog brons.
Samma

I*.TIIIH
t
I

var det åt'minstone t,i11fäl1igl slut med junlorverksamhet 1 bandy. Fobbollsjunlorerna del-tog 1 lk-serierna de närmaste åren med växfande framgång. 1974 och -75 deltog Cjunlorerna i lshockeyns distriktsserier ut,an nämnvärd framgång. Sedan följde det några
års paus även för ishockeyjuniorerna.
1972

Titta in hos oss!
,
Case och lH förenade sina krafter. Därigenom uppstod
en möjlighetförframtiden, vilketocksälörDig innebärallt

bättre produktivitet, allt mera styrka och allt pålitligare
driftsåkerhet.
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976 blev våra D-juniorers

första 1ag mäst,are medan lag TI bfev femma i fandskommunens
fotbolfsserie. B-juniorerna tog sifver och förnyades denna placering påföljande år.1978
deltog två juniorlag 1 landskommunens rinkbandyserie och pJ-acerade slg dessa på en andra och en tredje pJ-ats. 1979 och -80 arrangerade vi ishockeyskola för juniorer i olika
ål-dersklasser då det inbe fanns underlag för at,t delta med en ål-derskfass i dist,rikt,sserien. Jag minns så väf dessa vintrar då vi stod vid rinken och någon sade:"får vl åtminstone en av dessa med i senlorlaget om några ån än det en framgång". Om jag minns
rätt så har i skrivande stund fyra av dessa pojkar spelat med i seniorlaget.
1

1980 knep våra C-junioner

guldet i Borgå lk:s rinkbandyserie. År -81 deltog ett

E-69

junlorlag i dist,riktsserlen och placerade sig sorqrLvåa. Följande år blev laget fyra
liksom även vårt E-71 lag.

I de av Borgå landskommun anordnade fotboJ-lsserierna, den sk.'rBondesliganfr, har Tolkis BK enligt årsberättelserna deltagit sedan är 1960 och har lagen där

fick vi vår första distrlktsmästare i lshoqkey. I tekniktävllngarna blev vår målvakf från D-69 lageL Christlan PuoLifa överlägse{1 ett,a och E-71 målvakten Tommy Nybäck
blev trea i sin klass. I serierna sl-ulade D-69 laget, på en bredje och E-71 laget på en
fjärde plats. Sommaren 1983 arrangerade vl ett läger för ishockeyjuniorerna i Vlrvik'
en verkfigt lyckad sak. Samma år noterar vi abb våra D-juniorer blev lk-mästare i fotboll utan en enda förl-usl.
1983

var på ett, sätt ett bra år för juniorisl2bckeyn. C-6! knep silver i distriktsserien,
deltog i ofika turneringar runtom 1 Finland och målvakten PuoLlla uttogs tj-Il junlorlandslagsringen. Tyvärr spelade han ej mera i ToBK då hans plats 1 landslaget var kl-an.
D-70 deltog för fönsta året 1 serien och placeringen var sjätt,e. D-71 tog hand om bronset i disLriktsserien och spelade flna Lurnerings- och vänskapsmatcher. Men även fotboffen rul-lade bfand juniorerna, D-Iaget bfev femte 1 lk-serlen.
'1984

kämpat med växlande framgångar såsom av nedanstående sammandrag framgår:

t
lt

968 segnan seniorlaget, igen
1969 upprepar seniorerna prestatlonen, B-juniorerna tar brons och knatbarna sllver
1 970 finnes ej uppgifter antecknade i årsberättet_sen
1971 spelar senionerna sig litl- en femte plabs, junlorerna Lar brons och knattarna guld
1972 besätter seniorenna och juniorerna samma placeringar som året innan, knatt,arna tar
dett,a år hand om bronsmedaljetna
1973 knattarna bl1r femma medan seniorlaget ulesl-uts un serien
1974 rae r blir fjärde och tag rr sjunde medan B-juniorerna avbryter
1975 finnes ej anteckningar 1 berättelsen om dellagande
1

vi t1ll vår stora sorg alt det ej mera fanns underlag för ett 6p-1ag,
alltför många hade föregående vår anhålliL om frlpapper för att spela lshockey på annan
ort. Men i stä]let skrann E-73 in på 1sen, kämpade föredömligt och blev andra i serien.
Även i D-71 laget fanns sådana som ansåg sig få det bättre på annan orL men de övrlga
kämpade vidare och tog hand om sjät.t.e, llksom även C-70 1aget, i disLriktet,s serie.
1985 konslalerade

Ishockeyjuniorerna har under de senaste åren deltagit i otaliga turnerlngan runt om i
landet i olika åldersklasser. Dessa inbjudnlngar kan vi räkna som ett, erkännande för
vår verksamhet och vlsst känns det skönt att 1 tidningen fäsa: rri lurneringen delLar
lag som 1 sin åldersklass tltlhör de bästa i Finland?t. Ett problem inför framtiden är
den alft ökande gruppen avItishockeyemigranLerrrsom försL tränar och spelan 1 Borgåbygden men då framgångarna kommer anser de slg få det bättre 1 lag med finare namn. Hur

få

ishockeystandarden

att stlga i

bl-ir 1ag I Lväar lag II ni-onde, B-juniorena tar sil-ver, knaLlannas lag I spelar
sig till guldet medan lag II blir sist,.
1977 parkenar seniorlaget på en tionde plaLs, iunlorlaget upprepar placeri-ngen från
föregående ån och blir knat,telagen femte respektive Lionde
1978 Lar seniorlaget brons i B-1 serien medan B-juniorerna stannar på en femte plats
1976

och knattelaget på en åttonde plats
1979 placerar sig senionerna som femma, B-junionerna som tvåa
samt D-juniorerna som åbtonde
1 980 bätt,rade senlorerna på i n-t serlen med en placering och

bygden?

vi arrangerat egna SampoLurneringar på konstlsen i Kokon där vl 1
vårsolens glans fått se många fina lag spela flna matcher. Jag hoppas alt detta blir en
tradltlon och något att bygga vidare på.

De senaste åren han

av ToBK:s nuvanande speJ-are har börjat sin kanriär i de av ortstidninganna anordnade kvartersserierna, både i fotboll och ishockey. Christian Puotil-a började sin bana
1 Uusimaas kvartersishockeyserie för aLL senare komma med i junlorlandslaget,. Vidare
bör nämnas att den försga damen, såväI i fotboll som hockey, Malin Lönnqvlst började
på denna nlvå i ToBK och med heder kl-arade av maLcherna tiflsammans med pojkarna och
fortsätter ännu. Vad månne därav bli?

nlorlaget

Många

Utöver vad som här har sagts, så har våra junior- och knattelag deltagit flitigt i olika matcher och turneringar med växlande framgång. Alla medaljer och framgångar värmer
precis lika mycket fast de inte han noterats här.
Då det genom de årsberättelser vilka finns att tillgå, visat slg vana omöjllgt aLt' fä
fram namnen på al]a de l-edare sorn offrat sin frilid för ToBK:s bästa, och vllka är värnlggen nämnd och lngen
da eLt, ofantligt tack, anser jag deb vara bäsL att avsfuta med
glömd'r.

960 delt'ar föreningen men några resultat el-ler placenlngar omnämnes lnte
1961 karnmar både senionlaget och juniorl_aget, hem sifvermedaljerna
1962 upprepas dessa båda ovannämnda placeringar
1963 vinner. nu Ce båda J_agen l_andskommunens mäst,erskap
1964 faller seniorlaget ner t,ll-l en femte plats, juniorerna håller sbifen, de vinner
1965 intog åter seniorlaget först,a platsen, juniorerna vinner för tnedje ånet 1 följd
1966 placerar slg både senion- och juniorlaget på en fjärde ptals
1967 tar B-junlorlaget hand om bronsmedaljerna, eLL knattelag ulesl-uts p.g.a. wo.
1

'i

efter en omspelsmaLch
i B-2 tog det andra se-

tredjeplatsen, B-juniorerna tog likaså hand om tredjeplatsen
medan D-junlorerna bättrade betydligt, nu fjärde
1 9Bt upprepar senionlaget i B-1 sin placening medan D-juniorerna föl-f ner ett sfeg
1 982 blir
seniorerna sist i B-1 medan lag II i C-serien vinner och kvalmatchen vinnes
av lag I med 4-2, D-juniorerna tar bronset i sin serie
1983 bät,trade seniorlaget på i B-1, nu en silverplacening, B-juniorerna femma medan
D-juniorenna nu avancerade t111 Loppen, guld alllså
'l
984 stannade seniorerna på en sjunde plats 1 B-1 , fag II på en åttonde plats 1 C-serien, D-junionlaget femte
'1985 åtenfinner vi både lag I och lag II i C-serien, lag I vinner serien medan lag II
hand om

avbryLer

Utöver ovansbående lk-serien har knattelag från Tolkis Botlklubb så gott som årligen
dellaglt, i den av tldningen Uusimaa anordnade kvartensfotbollst,urneringen och där håI-

lit, slg väl

framme.

ToBK-slyrelsen under jublleumsåret,
Ordförande

vlceordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot

suppleant
suppleant

1

986

Bo Edsvlk

Ingmar Johansson
St.ig-Göran Llndström
Stig Lökfons
Peter Virtanen
Leif Lönnqvist
Rune Högström

Denna pub11kat,1on

har förverkl-igats

med

annonsörernas hjälp, Ingmar Johansson
och Bo Edsvlk st,år för texten medan bil-derna tillställts oss av spontredaktörerna på tldningarna Borgåbladet samt
Uusimaa. De äldre fotografi-erna har 1å-

nals ut från prlvata

album.
t

t

Timo LindqvlsL
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