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BLEKINGE IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP – BILDAT ÅR 1986

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap bjuder in till 
HÖSTMÖTE.
Tisdagen den 23 november kl. 18.00 träffas vi på 
BYGDEGÅRDEN i Bräkne Hoby.
Kvällens gäst är Blekinges nye distriktsidrottschef  
MATHIAS ROOS.
Mathias som har en bred idrottslig bakgrund kom-
mer att bjuda på en inressant föreläsning om sitt liv 
i idrottsvärlden och berätttar också om förändringar 
som är aktuella inom idrotten.
Efter två välbesökta och uppskattade utomhusträffar i 
Bräkne Hoby tidigare ser vi fram emot en lika intres-
sant träff när vi nu flyttar inomhus.
Det blir ett utmärkt tillfälle att möta gamla 
idrottsvänner.
BLIS bjuder som vanligt vid våra träffar på fika.
Vi vill dock veta hur många som kommer. Därför vill 
vi att ni ANMÄLER ER SENAST DEN  18 NOVEM-
BER till någon av följande:
Bengt-Erik 0708-841938, Torbjörn 0733-144452 
eller Kenth 0706-168410. E-post: info@blis.nu.
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Redaktör: Roland Andersson

Möt den nye
idrottschefen

Höstmöte den 23 november

Öppet hus på muséet
I samband med BLIS Höstmöte kommer vi att ha 
Öppet Hus i vårt Idrottsmuseum.
Muséet är beläget på Svenstorpsvägen 2 A i Bräk-
ne Hoby (gamla Karlsson-huset).
Muséet ligger 250 meter ifrån Bygdegården. Det 
går utmärkt att parkera vid muséet och promenera 
den korta sträckan till Bygdegården på Haldavä-
gen.
Muséet är denna dag öppet 16.oo-17.30.
I övrigt är Blekinge Idrottsuseum öppet lördagar 
mellan kl 10.00 och 12.00

Nye distriktsidrottschefen Mathias Roos till BLIS Höstmöte.



En solig försommarkväll genomfördes Blekinge 
Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte i natursköna 
Hoby Ekbacke.
Årsavgiften fastställdes som oförändrad: 200 kronor 
för enskild och familj samt 250 kronor för alla övriga 
(SDF, föreningar, kommuner och företag).
Till ordförande för ytterligare ett år omvaldes 
Bengt-Erik Mattisson.
Omval på två år blev det på styrelseledamöterna 
Kenth Borgström, Jan-Anders Börjesson, Barbro 
Engkvist och Leif-Owe Hubertsson.
I ett fyllnadsval på ett år nyvaldes Göran Bogren.
Kvarstår i styrelsen ett år gör Roland Andersson, 
Birger Petersson och Torbjörn Sunesson.
Revisorerna  Ewa Nilsson och Rolf-Arne Kulle 
omvaldes på ett år och Magnus Persson till revisorss-
uppleant på ett år.
Till valberedning omvaldes Jan-Anders Börjesson 
(sammankallande), Rolf Trulsson och Sofia Swartz.
Årsmötet ledde av Blekinge Idrottsförbunds/SISU:s 
ordförande Jeanette Andreasson Sjödin.
Årets årsmötesgäst var Hasse Larsson, entusiastisk 
sportchef  i Mjällby AIF. Hasse intervjuades före 
årsmötesförhandlingarna av Roland Andersson. Han 
bjöd på en del intressanta korn från de 40 år som 
gått sedan han som17-åring steg in i MAIF fram  till 
dagens position som en av de mäktiga i fotbolls-Sve-
rige. 
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Ett välbesökt BLIS-årsmöte
i sommarsköna Ekbacken

Det blev en skön försommarkväll när Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte genomfördes i Hoby Ekbacke. 

Här sitter fem idrottsintresserade och välkända herrar. Fr.v. 
Bo Rydström Bräkne-Hoby - friidrott med kastgrenar i IF 
UDD, Thomas Johansson Karlshamn - orientering, Jan-An-
ders Börjesson Kyrkhult - fotboll (BLIS styrelse), Gösta Rör-
strand Olofström - friidrott, Leif-Owe Hubertsson Olofström 
- friidrott och handboll (BLIS styrelse).

Mjällby AIF:s sportchef Hasse Larsson var kvällens gäst vid 
årsmötet i Bräkne Hoby. Han gav åhörarna en intressant in-
blick i storfotbollens värld. Bilder: TORBJÖRN SUNESSON.



Coronapandemin tvingade BLIS att för andra året i 
följd genomföra releasen för årsboken utomhus.
Den 33:e årsboken som fick namnet   ETT LIV 
SOM IDROTTSLEDARE I BLEKINGE pressente-
rades för media på en parkeringsplats vid Karlskro-
na idrottsplats i Västra Mark. En något annorlunda 
release-plats onekligen men pressen mötte upp och 
BLIS fick den uppmärksamhet som vi förväntade 
oss.
ETT LIV SOM IDROTTSLEDARE I BLEKINGE 
blev precis som 2020 års bok IDROTTSPLATSER I 
BLEKINGE en produkt i ny design och med bilder 
i färg.
Vi kände den stora uppskattningen för alla färgbil-
der 2020 och därför kändes det naturligt att fortsät-
ta på samma sätt.
Till medlemmarna i Blekinge har boken delats ut 
genom personliga möten.
I Karlskrona kommun har de senaste årens utdel-
ningar på hämtställen blivit en stor succé. Medlem-
marna i centrala Karlskrona har med glädje hämtat 
sin bok vid Tyska kyrkans trappa, och medlemmar-
na runt Lyckeby har entusiastiskt infunnit sig vid 

Allaktivitetshuset på de angivna hämttiderna.  Det-
ta har också gett goda tillfällen för spontana möten 
med idrottsvänner man inte sett  på ett tag.
Nytt för i år var ett hämtställe i Jämjö för östra 
Blekinge.
Medlemmarna som finns spridda ute i landet har 
fått sin bok med post. Nästan alla av dessa har haft 
förståelse för vår vädjan att betala portokostnaden. 
Det är vi ideellt arbetande styrelsemedlemmar i 
BLIS mycket tacksamma för.
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Utomhus-release för bok 33
På en parkeringsplats utanför Karlskrona idrottsplats i Västra Mark var det release för årsboken 2021. Fr.v: Birger Petersson, 
Jan-Anders Börjesson, Kenth Borgström, Jonas Eckerbom, Leif-Owe Hubertsson, Gösta Rörstrand, Torbjörn Sunesson, Roland 
Andersson. 

Många BLIS-medlemmar tog vara på möjligheten att hämta 
sin bok vid våra hämtställen och samtidigt få en pratstund med 
ledarkolleger. I Lyckeby träffades bl.a. Tommy Söderström, Lars 
Andersson, Leif Martinsson och Billy Åkerström.



Vi närmar oss ett nytt år. Det betyder ny medlems-
avgift till BLIS. Vi vill med detta utskick påminna
våra medlemmar om detta. I årsavgiften – 200 kro-
nor för enskild och familj samt 250 kronor för
distrikt/klubbar/organisationer – ingår årsboken 
som traditionsenligt beräknas komma i samband
med vårt årsmöte i april. Avgiften insättes på bank-
giro 5826-7808 eller swishas på nummer
123 381 6303. Glöm inte att skriva namn.
Vi skickar också med inbetalningskort eftersom 
vi vet att en del fortfarande föredrar det sättet att 
betala.

Eftersom portokostnaden för utskick av årsboken 
stigit kraftigt de senaste åren är det vår förhoppning
att medlemmar utanför Blekinge som får sin bok per 
post frivilligt ska betala portokostnaden –precis som 
under 2021 alltså. Ytterligare information kommer 
att medfölja bokutskicket.
Vi ser fram emot ett nytt intressant år med Blekinge 
Idrottshistoriska Sällskap.

Den kommande årsboken är under produktion. 
Vi vågar utlova en bok med intressant läsning om 
många blekingska idrottsprofiler.
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Nytt år - och en ny årsavgift

… Blekinge idrottshistoriska Sällskap (BLIS) bildades 
den 1 oktober 1986 vid ett sammanträde på Blekinge 
museum i Karlskrona - och därmed fyller 35 år i år.
… BLIS första styrelse bestod av Valdo Carlström 
ordförande, Elisabeth Mattisson vice ordförande, 
Jarl Rundqwist kassör, Lars-Inge Nilsson (dåvaran-
de idrottskonsulent) sekreterare samt ledamöterna 
Lars-Erik Gustafsson, Ingrid Janner, Gösta Nordin 
och Anna Steen (representant för Blekinge museum).
… vid BLIS årsmöte den 14 mars 1991 på Sparresa-
len i Karlskrona medverkade länets främste idrotts-
utövare genom tiderna (dubbel olympisk mästare, 
dubbel världsmästare och bragdmedaljör), Lars Hall, 
då boende i Täby. Bara en månad efter besöket avled 
han. Han blev endast 63 år. 
… vid årsmötet den 18 mars 1992 på Rådhuset i 
Karlshamn gjorde den då 60-årige William Thores-
son, Göteborg, en bejublad uppvisning, nästan i klass 
med den han gjorde då han vann OS-guld i friståen-
de gymnastik i Helsingfors 1952. Mycket imponeran-
de!
… BLIS 10-årsjubileum firades den 25 oktober 1996 
på Ronneby Brunn med ett 100-tal gäster samt de 
inbjudna världsstjärnorna Gunder Hägg, Lennart 
Strand och Gert Fredriksson, vilka intervjuades av 
Torbjörn Sunesson.
… cafékvällen den 6 november 1997 på Strand-
gården i Karlskrona blev en verklig fullträff genom 
ishockeyikonerna Håkan Loobs och Des Moroneys 
medverkan.
… vid årsmötet den 3 april 2003 i Ronneby utsågs 
BLIS förste ”Årets veteran”, avseende 2002. Den förste 

som premierades var bågskytten Bertil ”Hissen” Ols-
son, Ronneby BF. 
… Blekinge Idrottsmuseum invigdes den 21 oktober 
2003 på Brocenter i Olofström, då man fick lokal i 
därvarande Bilmuseum. För ”invigningssparken” 
svarade f d fotbollsproffset Roland Sandberg. 2008 
flyttade man in i centrala Olofström, och via Ron-
neby Brunn 2014, hamnade man så småningom i 
nuvarande lokaler i Bräkne-Hoby.
… vid BLIS 20-årsjubileum, som firades på Ronne-
by Brunn den 24 april 2006, medverkade flerfaldige 
olympiske medaljören (bl a guld 1972), världsmästa-
ren m m, pistolskytten Ragnar Skanåker.
… BLIS hade fint besök på cafékvällen den 27 mars 
2007 i Sölvesborg då pingisstjärnorna Kjell ”Hamma-
ren” Johansson, Bo Persson, Ingemar Wikström och 
Lena Rundström-Rehn deltog. 

Visste du att...


