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Redaktör: Roland Andersson

Medlemmar som betalat årsavgiften får boken gratis. Till medlemmar ute i landet skickar vi boken men 
skickar med ett inbetalningskort för portot. I Karlskrona kommun har vi  ett antal hämtställen. Förhopp-
ningen är att så många som möjligt kan hämta sin bok vid dessa platser eftersom svårigheterna att ta sig 
in i flerfamiljshus blivit allt jobbigare och brevinkasten så små att ett bokpaket inte går att lägga ner. 
HJÄLP ALLTSÅ TILL!!!!!!
Platser och tiden där boken kan hämtas:
• Allaktivitetshuset i Lyckeby lörd. 2/4 10-11 eller månd. 4/4 13-14. 
• Karlskrona, Tyska kyrkans trappa lörd. 2/4 12-13 eller månd. 4/4 16-17.
• Jämjö, ICA-affärens parkering lörd. 2/4 10.0-11.00.
• Bräkne Hoby, Idrottsmuseet lördag 2/4 10-12.
Ring gärna för att underlätta överlämnandet av din bok:
Sölvesborg, Kenth Borgström 070-6168410. 
Olofström Jan-Anders Börjesson 070-3783146. 
Karlshamn Bengt-Erik Mattisson 070-8841938.
Ronneby Barbro Engkvist 070-9722058, Birger Petersson 0733-607750.
Nättraby, Hasslö: Barbro Engkvist 070-9722058,
Karlskrona Torbjörn Sunesson 073-3244452 eller Roland Andersson 070-8227850.

Så får du din bok

Dags för den nya årsboken
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MÄSTARE & 
MEDALJÖRER

I Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps årsbok nummer 34 har vi valt att 
berätta om blekingar som erövrat medaljer i de största internationella 
mästerskapen.
Vi har koncentrerat oss på idrotter som finns i RF-familjen.
Många av de RF-sporter som inte släppts in i OS får här möjlighet att 
synas. 
Orienteringen med många världsmästare i Blekinge är ett gott exempel. 
Castingsporten är i dag anonym i vårt län men har en stor grupp världs-
mästare med hemvist i blekingska klubbar.
Vi lyfter också fram para-idrotten som har många framgångsrika idrotts-
utövare i Blekinge.
Likaså kampsportens stora profiler.
Vi berättar givetvis också om länets senaste olympier – Amanda Ilestedt 
och Patricia Strenius – och deras insatser i Tokyo-OS.
Mästare och medaljörer bjuder på intressant läsning om blekingska 
idrottsprofiler med stark lyskraft.
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Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps nya årsbok, 
den 34:e i ordningen, är på gång.
2022 års BLIS-bok har vi gett namnet MÄSTARE 
& MEDALJÖRER.
Vi fokuserar på blekingar som tagit medaljer i de 
stora internationella mästerskapen på seniornivå.
Det beyder att många sporter som inte är olym-
piska och därmed inte fått synas i vår serie av 
OS-böcker, nu får möjlighet att presentera sina 
stora namn.
En av dessa sporter är orienteringen som har 
många världsmästare i Blekinge.
Casting är en sport som tappat mycket av sin att-
raktionskraft. För många årtionden sedan erövra-
des en stor mängd VM-medaljer av blekingar.
Kampsporterna och para-idrotten får också stort 
utrymme.



Ett höstmöte är en tradition inom Blekinge Idrottshisto-
riska Sällskap.
Träffen den 23 november 2021genomfördes i Bygdegår-
den i Bräkne Hoby.
Det blev en god uppslutning av medlemmar. Många var 
naturligtvis sugna på att träffa gamla idrottskamrater när 
pandemins grepp började klinga av.
Kvällens gäst och dragplåster var nye distriktsidrotts-
chefen Mathias Roos.
Mathias hade precis tillträtt sin tjänst när vi lyckades 
locka honom till BLIS.

Mathias Roos berättade om sitt liv i idrotten – från det 
han som handbollsspelare kom från Helsingfors till IFK 
Karlskrona och vad som hänt därefter.
Till tjänsten som distriktsidrottschef kom han från 
vd-posten på Kreativum.
Med oro gav han  sina funderingar över hur idrottens 
tillvaro förändrats och försvårats under pandemiåren, 
hur föreningar har förlorat ungdomar under perioden.
– Vi har mycket att jobba med framöver, poängterade 
Roos, fylld av energi för att driva den blekingska idrot-
ten framåt.

Bland besökarna fanns dessa välkända profiler:  Bengt-Åke 
Svensson, Björn Linnersjö och Hasse Svensson.
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Idrottschefen på höstmöte

BLIS-ordföranden Bengt-Erik Mattisson framförde fören-
ingens tack till idrottschefen Mathias Roos.

Idrottschefen Mathias Roos i centrum vid BLIS välbesökta höstmöte i Bräkne Hoby.



Den 17 november 2018 invigdes 
Blekinge Idrottsmuseum i Bräkne 
Hoby.
Museet hade då i tre år funnits på 
Ronneby Brunn efter flytten från 
Olofström.
Det började alltså i Olofström där 
museet invigdes i oktober 2003. 
Efter fem år byttes lokal i Olof-
ström.
2015 blev det så Ronneby.
Flytten till Svenstorpsvägen och 
gamla ”Karlssonhuset” i Bräkne 
Hoby 2018 betydde ett lyft.
Ett intressant museum har byggts 
och ständigt utvecklats under åren 
som gått.
Naturligtvis har vårt museum 
precis som så många andra verk-
samheter i samhället påverkats av 
pandemin. Vi har tvingats hålla 
stängt  i omgångar.
Nu är det dock öppet som planerat. 
Det betyder lördagar mellan kl. 10 
och kl. 12.
Till er som ännu inte besökt vårt 
museum säger vi: Ta vara på möj-
ligheten!
Det finns mycket att titta på och 
uppleva.
Det har hänt mycket under de 
senaste månaderna. 
Vår styrelsemedlem Göran Bogren 
håller på att  sammanställa  filmer 
om Mjällby AIF, vägen till all-
svenskan och de stora matcherna. 

Filmerna om Mjällby AIF har redan 
studerats av många

I gamla tv-intervjuer kan vi höra 
bl.a Sven-Bertil Andersson berätta. 
Vi får också uppleva hans pan-
tenterade frisparkar. Det handlar 
om stora ögonblick i blekingsk 
idrottshistoria.
Nytt är också speciella avdelningar 
om IFK Karlskrona, Högadals IS 
och IF Trion.
IFK och HIS firade under 2021 
100-årsjubileum. Torbjörn Sunes-
son (IFK) och Göran Bogren (HIS) 
skildrar detta.
Sunesson har också samanställt 
historien om IF Trion och perio-
den i den allsvenska damfotbollen.

Besök vårt idrottsmuseum

Lasse Hällkvist, legendarisk tränare i handboll och friidrott, har givetvis 
studerat  IFK Karlskrona-väggen. 

 Catharina och Jens Bagge från  Karlshamn  intresserade 
sig vid sitt besök för avdelningen om Högadals IS.
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Lyssna på skridskoexperten

Årsmöte i Hoby Ekbacke
2020 lyckades vi genomföra ett försenat 
årsmöte utomhus i Hoby Ekbacke. 2021 
blev det ett nytt årsmöte på samma plats.
Det var härliga kvällar med många glada 
medlemmar som mötte upp.
Nu är det snart dags igen. För tredje året 
i följd bjuder vi in till årsmöte i Hoby 
Ekbacke.
Hoby Ekbacke bjuder på en mycket fin 
miljö, en naturskön plats, där vi kan 
träffas och umgås.
Vi hälsar alltså alla medlemmar välkom-
na 

  TISDAG 10 MAJ kl. 18

I samband med Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps 
årsmöte brukar det ges möjlighet att lyssna på någon 
intressant gäst.
Den här gången kommer Kenth Borgström, styrelse-
medlem i BLIS, att berätta om sitt liv i skridskovärl-
den. 
Kenths intresse för skridskosporten väcktes redan i 

början av 60-talet.  Han började som bisittare i radio 
och avancerade till TV-kommentator i Eurosport.
Han har följt alla de stora på nära håll – inte minst 
Nils van der Poel, dubbel olympisk guldmedaljör i år 
och sedan allroundvärldsmästare i Hamar. Kenth var 
på plats i Hamar.  Kom och lyssna på sölvesborgarens 
liv i skridskovärlden.

Nuvarande styrelsen i BLIS. Stående fr.v:  Birger Petersson, Torbjörn Sunesson, Leif-Owe Hubertsson, Jan-Anders Börjesson, Göran Bogren, 
Roland Andersson. Sittande: Barbro Engkvist, Bengt-Erik Mattisson, Kenth Borgström.


