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Bildkavalkad från BLIS årsmöte 2 juni 2021  
 
Sent omsider kommer här bilder från årets årsmöte. Torbjörn Sunesson, Lyckeby 
(BLIS styrelse) har tagit bilderna och jobbat med bildtexterna. 
  

 
Den 2 juni 2021 hade BLIS årsmöte i Hoby Ekbacke med härlig sol och 
skugga från de stora ekarna.  
 

 
Här sitter fr.v. Bengt-Erik Mattisson Mörrum, Kenth Borgström 
Sölvesborg och mötesordförande Jeanette Andreasson Sjödin 
Ronneby.  
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BLIS årsmöte var också en social samvaro i det härliga sommarvädret.  
 

 
Mjällbys sportchef Hasse Larsson kom till Hoby Ekbacke från 
Sölvesborg med ett glatt humör för att berätta om Mjällby AIF förr och nu.  
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Roland Andersson Lyckeby (BLIS styrelse) laddade upp inför intervjun 
med Hasse Larsson.  
 

 
Det var en intressant intervju som Roland gjorde med Hasse Larsson i 
den skarpa solen. I Mönsterås var han med som ung i fotboll, bandy och 
friidrott. I Oskarshamns läroverk spelade han fotboll i Kronprinsens 
pokal. Man kom till kvartsfinal mot Helsingborg och förlorade bara med 
1-2. 
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Entreprenören Ingmar Eliasson från Gyö i Bräkne-Hoby var på plats i 
Ekbacken. Företaget ELIAS Sweden AB finns på 6 platser och ägs av 
familjen Eliasson, som består av Ingmar med sönerna Daniel och 
Andréas Eliasson. Ingmars fritid handlar mycket om löpning, cykling och 
längdskidor (16 Wasalopp). 
 

 
Sverigevandraren Tommy Nilsson från Ronneby, hade kameran redo 
för att ta bilder. Han har cyklat 78 mil och gått till fots 25 mil sedan han 
började bokföra allt. Men innan bokföringen hade han genomfört många, 
många mil - som inte är redovisade här. 
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Här sitter fem idrottsintresserade och välkända herrar. Fr.v. Bo 
Rydström Bräkne-Hoby - friidrott med kastgrenar i IF UDD, Thomas 
Johansson Karlshamn - orientering, Jan-Anders Börjesson Kyrkhult - 
fotboll (BLIS styrelse), Gösta Rörstrand Olofström - friidrott, Leif-Owe 
Hubertsson Olofström - friidrott och handboll (BLIS styrelse).  
 

 
Göran Bogren Sölvesborg. Han spelade fotboll i Sölve BK som senior. 
Sedan blev han hjälptränare 1977 hos Jan-Ove Jansson. Som A-
lagstränare förde Göran upp Mjällby AIF två gånger till allsvenskan på 
1980-talet. Han utsågs till styrelsemedlem i BLIS på årsmötet 2021. Idag 
har han även uppdrag i Svenska Fotbollsförbundet.  
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Kenth Borgström Sölvesborg (BLIS styrelse). Har spelat fotboll i 
Sölvesborgs GIF och flest år i Hörvikens IF. 
 

 
Peter Lindholm Bräkne-Hoby. Är fäktmästare på värja vid NIU 
fäktgymnasium i Karlskrona. Där finns elever från hela landet. Främsta 
framgången för Peter är en 3:e plats vid en Världscuptävling. Har också 
tävlat för F 17 både vid ”militära OS” två gånger, samt en gång i ”militära 
VM”. Peter är idag också militär landslagstränare med värja. 
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Rolf Svensson Asarum. Han spelade fotboll och var då kraftfull och 
ettrig. I media fick han beröm 1967 när Asarum slog IFK Karlshamn: 
”Lille vänsterbacken Rolf, som bara är 56 kg tung - med framgång 
tacklade en tungviktare som Finn Hansen”. 
 

 
Birger Petersson Ronneby (BLIS styrelse). Han var en bra sprinter på 
1950- och 60-talen – bästa tid på 100 m var 10,8. Birger spelade även 
ishockey, bandy, och fotboll. Bengt-Erik Mattisson Mörrum (ordförande i 
BLIS). Har tävlat  på 400 m. Var med i ungdomsfinnkampen 1972. Bästa 
tider: Individuellt 49,7 – Stafett 49,3. 
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Jan-Anders Börjesson Kyrkhult (BLIS styrelse). Var tidigare ordförande 
i BK Union. Har även gjort några inhopp och spelat fotboll som 70 åring i 
föreningens B-lag. Inte illa! 
 

  
Här sitter tre idrottsvänner från västra Blekinge Fr.v. Nils Henmyr 
Olofström orientering, Henry Håkansson Mörrum. Spelade basket i div. 
2 med Kristianstad. Även fotboll, orientering och friidrott ingick i hans 
idrottskarriär.  
Maj Svensson Sölvesborg var handbollsmålvakt i Sölvesborg på 1970- 
och 80-talen. Hon har även sysslat med friidrott – fotboll – orientering, 
samt blivit Sydsvensk mästare i fäktning.  
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Tomas Pärlklo Karlskrona. Bordtennis är hans favoritsport - har varit 
ordförande i SK Frigg. Han representerade Blekinge i Pojkpokalen och 
vann finalen mot Kalmar läns Resmo IF med 5-4 1971. Tomas vann den 
avgörande matchen. Det är hans främsta framgång i pingiskarriären 
tycker han.  
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Gösta Rörstrand Olofström. I tresteg har han vunnit 2 SM-guld vid 
veteran SM 1990 och 1993. Längsta hoppet mätte 9,61m. Gösta är idag 
hedersledamot i BLIS. Han har varit viktig för förening sedan starten och 
är det fortfarande.  
 

  
Barbro Engkvist Nättraby (BLIS styrelse). Hon har orienterat i Ronneby 
OK och även friidrottat i ungdomen. Idag är Barbro även engagerad i 
Ronnebyflickornas gymnastikförening. 
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Ingemar Nordström Karlskrona, spelade fotboll i Karlskrona BK (Bollis) 
och var med i KFUM Karlskronas bowling- och handbollslag. 
 

  

Leif Noreman Mörrum, var fotbollsmålvakt i både Mörrums GoIS och i 
Ronneby BK. Även i bandy stod han i mål. Alf-Erik Eriksson Mörrum 
spelade 290 fotbollsmatcher i Mörrums A-lag - som mittback (1964-
1979).  Blev ”Stor grabb” i Blekinge och fick Svenska fotbollförbundets 
”Guld medalj”. 



 12 

 

 
Hällarydskillen Thomas Johansson Karlshamn har kämpat mycket i 
skogar, både dag som natt. Under många år har Thomas orienterat i 
Stigmännen. 
 

 
Bosse Hasselberg Karlskrona, började spela fotboll i Saltö BK. 1967 
slog man ihop Björkholmen, Karlskrona BK och Saltö, som blev KAIF. 
1973-1977 spelade Bosse i allsvenskan med Åtvidaberg. Han kom hem 
till Jämjö, Atlas och åter till KAIF som spelare. Sedan blev han tränare i 
dessa tre föreningar. 
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Mr Pingis, Hasse Svensson Lyckeby. Han har varit ledare inom 
bordtennisen i Lyckeby BTK i drygt 60 år och varit ordförande i Blekinge 
Bordtennisförbund (1989-2019). Hasse minns när han 1965/66 spelade 
den avgörande matchen för uppgång till div 1 mot BTK Clipper från 
Nässjö. Det var skiljesetet, som han vann med 22-20. 
 

 
Fyra med framgångar. Fr.v. Jan Hugo Ohlsson Bräkne-Hoby - spelat 
fotboll och blev sedan tränare, Birger Petersson Ronneby (BLIS 
styrelse), Göran Bogren Sölvesborg (BLIS styrelse), Lars Joelsson 
Hosaby Björke. Han spelade fotboll i Mjällby som vänsterback 1955-
1963 och har även varit med i Mjällby styrelse – bland annat som kassör.   
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Kenneth Karlsson Bräkne-Hoby - delar ut kakor till kaffet. Han har varit 
fotbollsspelare och tränare, samt även ordförande i Blekinge 
fotbollsförbund i 15 år. Kenneth har vunnit ”lilla lag DM” i pingis 1959. Var 
med i BLIS styrelse i 4 år. Ett stort arbete uträttar Kenneth i BLIS 
Idrottsmuseum. 
 

 
Det var andra året i rad som BLIS årsmöte var i Hoby Ekbacke med 
sommarvärme från strålande sol.  
 
Samtliga 27 bilder ovan har Torbjörn tagit. 
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En fotograf är i regel inte med på sina egna bilder. Därför har vi i stället 
en bild på Torbjörn Sunesson som är från 1980 - då han körde 
Vasaloppet. 
 


