
Mörtfors Bollklubb 

MBK bildades 1 maj 1929 och fick in-

träde i Riksidrottsförbundet  9 april 

1935. Fotboll var den idrottsgren som 

var mest aktiv i klubben. Först 1959 

kommer MBK till spel i Smålands Fot-

bollsförbunds serier, div.7 Södra Tjust. 

Under 30 år spelar klubben enbart vän-

skapsmatcher och pokalturneringar, så 

när som några år, krigsåren då verksam-

heten låg nere p.g.a. militära inkallelser. 

När klubben väl börjar med seriespel 

blir det endast 5 säsonger, 1959-63.   

Totalt spelar MBK 72 seriematcher, 

därav 37 vinster, 3 oavgjorda och 32 

förluster, målskillnad 223 – 249, det gav 

77 poäng. Klubben är alla 5 säsonger ett 

mittenlag i div.7.  

Då 1963 års säsong är slut går ett flertal 

spelare över till lokalkonkurrenten Mis-

terhults AIS och MBK får då svårt att få 

ihop lag och drar sig ur seriespel. Några 

år till spelade 

MBK vänskap och pokalmatcher, innan 

fotbollen helt försvann.   

Damsektionen var mycket aktiv och 

drog in mycket pengar till klubbkassan 

genom att arrangera dans med fester och 

artister som Harry Brandelius och Åke 

Grönberg. Fotbollsplanen har alltid le-

gat där den finns idag, dock före 1959 

låg den i en annan vinkel. Mörtfors IP 

kallades för ”Slöavallen”.  

Fotbollsplanen sköts fortfarande efter 

drygt 50 år utan seriespel på ”Slöaval-

len”, och det fullt möjligt att spela fot-

bollsmatcher där idag. 

Skidor och terränglöpning idkade klub-

ben i blygsam verksamhet. 

Bandy spelade MBK i Smålands Bandy-

förbund  åren 1950-51, 1959-72. Totalt 

kommer MBK till spel 11 säsonger, blir 

uteslutna ett år, 1951.  

Bandysäsongerna 1970-72 kommer 

klubben aldrig till spel, är dock med-

lemmar av Smålands Bandyförbund. 

Inför säsongen 1973 är klubbens bandy 

ej med i seriesystemet längre. Totalt 

antal matcher i Smålands Bandyför-

bunds serier är 73 st. därav 29 vinster, 4 

oavgjorda och 40 förluster. Målskillna-

den blev 241 – 278 och MBK samlar 

ihop 60 poäng.  

Några kommentarer: uteslutningen 1951 

berodde på att klubben hade dåligt med 

spelare och lämnade walk over vid flera 

matcher.  

1962 har MBK ej betalt medlemsavgif-

ten till Bandyförbundet och hade då 

ingen rösträtt på årsmötet. 1968 års serie 

innehöll enbart B-lag, förutom MBK. 

Säsongen 1967/68 spelade klubben en-

dast 3 seriematcher och lämnade året 

med 5 ospelade matcher, troligen bero-

ende på dåliga isförhållanden (väder). 

Mörtfors BK bandylag år och spelare okänt. 



Mörtfors Bollklubb 1947.  

Stående fr.v. Bengt Josefsson, Sven Svensson, Stig Frisk, Stanley Johansson, Karl-Erik Karlsson, Sten Johansson.  

Sittande fr.v. Lennart Johansson, Ingvar Bergkvist, Arthur Samuelsson, Nils Olofsson, Karl-Gunnar Axelsson 

 

// Hans Källgren 


