
Jenny Bollklubb bildas 18 november 

1935 och det var fotboll som gällde 

från början men redan året efter, 

1936, startade klubben bandy.   

Sommaren 1936 spelade JBK i Tjust 

pokalserie, en lokalt arrangerad serie. 

Säsongen 1938/39 vinner JBK serien 

och nu anmäler sig klubben som 

medlem i Smålands Fotbollsförbund.  

Krigsutbrottet orsakade stora pro-

blem i klubben och verksamheten 

upphörde totalt 1940. Först 1949 

återuppstår klubben och kommer till 

spel i Div.2 Västerviksgruppen 

1950/51.  

Ny ansökan om medlemskap i Riks-

idrottsförbundet sker 14 november 

1949. Fr.o.m. nu spelar JBK organi-

serat seriespel i fotboll i 37 säsonger 

i följd i Smålands Fotbollsförbund.   

Förutom de allra första åren på 50-

talet då JBK spelar i Div.6, blir det 7 

säsonger i 4:e högsta serien i Sveri-

ge, Div.4. De flesta åren spelas i 

Div.5, 24 säsonger, och 6 säsonger i 

Div.6. 

Idrottsplatsfrågan var ett stort pro-

blem för klubben och efter förhand-

lingar med kommunen startades ett 

intensivt ideellt arbete bland klubb-

medlemmarna på Ljungheden. Sam-

tidigt skulle staden bygga motorsta-

dion i anslutning på Ljungheden.  

Den 19 juni 1953 var Ljunghedens 

fotbollsplan färdig för invigning och 

nu fick klubben en egen fotbolls-

plan, som utvidgades 1961 med en 

träningsplan av grus. Detta var nöd-

vändigt då JBK hade många lag i 

spel med en stor ungdomssektion. 

Resultaten genom åren kan beskri-

vas som att JBK är ett topplag åren i 

Div.5 och ett bottenlag åren i Div.4, 

förutom klubbens allra sista säsong, 

då JBK placerar sig 3:a i Div.4 

(1987), med bl.a. Benno Magnusson 

i laget.  

Vid 3 tillfällen lyckades klubben 

vinna sin serie, 1953/54 i Div.6, 

1972 i Div.5 och 1985 i Div.5. Vid 

5 andra tillfällen var klubben med i 

toppstriden men med en 2:a plats 

som resultat. 

Thomas Ström var en spelare som 

uppfostrades i JBK och som gick 

vidare och spelade allsvensk fot-

boll. Allsvenska debuten skedde i 

IF SAAB 1973 mot Örgryte IS på 

Ullevi, 3-3. Det blev 1979-82 fort-

satt allsvenskt spel i Kalmar FF. 

Damfotboll startades 1972 i JBK. 

På 6 säsonger lyckades damerna 

avancera från lägsta serien till dåti-

dens högsta serie Div.1. Nu spela-

de damerna seriespel mot dåtidens 

Svenska mästare Öxabäck. Tyvärr 

åkte laget ut redan efter 1:a året i 

högsta serien.  

Klubben Jenny BK upphör som 

namn 1988, då har det skett en 

sammanslagning med Västerviks 

AIS till nya namnet Västerviks FF.  

Den nya klubbkonstellationen 

VFF, spelar 1988 i Div.3. Den plat-

sen som Jenny BK hade erövrat 

året innan. 

Jenny Bollklubb 

Damlaget 1973: 
Stående fr.v. Agnetha Johansson, Marie Nyman, Lena Carlsson, Anki Sandfelt, Carina Landin, Margaretha Felixson, 

Ing-Marie Bergström, Susanne Andersson, Lagl. Benny Pettersson.  

Knäst. Fr.v.: Mariette Johansson, Lena Gustavsson, Marie Pettersson, Marie Håkansson, Christina Estborn och Ingrid 

Björkvik.  Detta lag gick sedan i stort sett rakt igenom seriesystemet och återfanns 1977 i Div.1 



Jenny BK c:a 1970:  
Stående fr.v. Sven-Åke Ström, Tage Gustavsson, Ingemar Elb, Nils Ragnarsson, Bo Karlerud, Kent Johans-
son 1, Roger Svensson, Thomas Ström, Roger Jansson, Alf Andersson, Yngve Gunnarsson.  

Sittande fr.v. Kurt Svensson, Jörgen Gyllander, Lars Danielsson, Bertil Spångberg och Nicke Jonsson. 


