
BLIS årsmöte 2020 genomfördes utomhus i sommarväder! 

För första gången hade Blekinge Idrottshistoriska Sällskap (BLIS) sitt årsmöte i Hoby Ekebacke. Ett 30-tal 
personer satt ute i den härliga septemberkvällen. 
Ekbackens festplats, ligger centralt i Bräkne-Hoby och anlades vid 1900-talets början. Först var det en öppen 
dansbana, men i början av 1950-talet byggde man över den till en danspaviljong. Idag drivs den av Hoby 
Ekebacksförening.
Här nedan finns 18 bilder från årsmötet som Torbjörn Sunesson i BLIS tog. 

BLIS försenade årsmöte hölls i Hoby Ekebacke, i den sköna naturen, den 15 sep 2020.

Man kunde sitta tunt klädda under ekarna i den varma septemberkvällen.



Mötesordförande var Jeanette Andreasson Sjödin i mitten, till vänster BLIS ordförande Bengt-Erik Mattis-
son och till höger sekreterare Kenth Borgström.

En tyst minut hölls för de bortgångarna hedersledamöterna Elsa Enarsson och Åke Mattisson.



Från vänster sitter förre sprintern Birger Peterson (KA 2 IF), Jan-Hugo Ohlsson (Hoby GIF), Göran Bogren 
(Mjällby AIF) och Lars Joelsson (Mjällby AIF).

Birger Petersson valdes in i BLIS styrelse vid 
årsmötet.



Sofia Swartz (t.v.) lämnade BLIS styrelse, medan Barbro Engkvist sitter kvar.

Här sitter sex västblekingar. Från vänster: Eivor Nydahl, Stig Nydahl, Thomas Johansson, Nils-Arne Hå-
kansson, Leif Noreman och Alf-Erik Eriksson.



Under en stor ek från vänster står distriktsidrottschefen i Blekinge Patric Nilsson, Thomas Håkansson ordfö-
rande i Hoby Ekebacksförening och förre ordföranden i Blekinge Fotbollsförbund (15 år) Kenneth Karlsson, 
som avgick ifrån BLIS styrelse.

Roland Andersson BLIS, berättar om förening-
ens kommande årsbok 2021.



På sätet från vänster sitter förre elitorienteraren i Ronneby OK Rune Bengtsson, samt Bo Rydström, Henry 
Håkansson och Rolf Svensson.

Kenneth Karlsson BLIS, informerade 
om Idrottsmuseets närmaste framtid i 
Bräkne-Hoby.



Årets Veteran Pia Karlsson 
tillsammans sin make Gert.

I mitten står årets veteran Pia Karlsson med sina priser tillsammans med de båda prisutdelarna från BLIS, 
Bengt-Erik Mattisson och Kenth Borgström.



Pia Karlsson intervjuas av Jan-Anders Börjesson (BLIS).

Distriktsidrottschefen i Blekinge Patric Nilsson informerade om läget just nu och för eventuella beslut (från 
regeringen och RF) för föreningsverksamheten framöver i dessa coronatider.



Sofia Swartz avgick från BLIS styrelse, men hon kan hjälpa till när det behövs, sa hon.

Kenneth Karlsson serverade fika i skymningen till Blekinge IF:s hedersordförande Inge Fredin.



Gammal bild från Ekebacken 1961

Truxa började trolla på 1940-talet och var också 
tankeläsare. Han fick en enorm publicitet efter 
att ha förutsagt tipskupongen en vecka i förväg. 
Ännu mer publicitet fick han efter att ha kört bil 
med bindel för ögonen med polisen som kon-
trollant.
Totalt medverkade Truxa i drygt 100 TV-pro-
gram, i både i Norden, England, Amerika, Japan 
och Tyskland, samt i drygt 200 radioprogram. 
Truxas tankeläsningsnummer ledde till interna-
tionella framgångar.
Uppgifter från Wikipedia.

Vi har denna bild på Torbjörn Sunesson från scenen i Ekebacken i Hoby den 24 juni 1961. Han blev då upp-
kallad av världsartisten TRUXA som trollade med honom inför publiken.


