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BLEKINGE IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP – BILDAT ÅR 1986

Höstmöte den 24 november
Bygdegården Bräkne Hoby kl 18
Örjan Nilsson
berättar om den
tuffa tiden

Örjan Nilsson berättar om sin fantastiska karriär och
om sin svåra tid under senaste året.
Örjan är en av Blekinges främsta idrottsledare genom
tiderna. Redan som 12-åring såg man i Lyckeby BTK
att han kunde bli riktig bra som ledare. Han kom med
i styrelsen som 16-åring. Där hade han stora framgångar i bordtennis, både i Sverige och internationellt.
Som distriktsidrottschef startade Örjan upp en idrottsgala i Ronneby 2008. 2015 arrangerade han sin 7:e och
sista idrottsgala. Han blev pensionär efter 30 år som
distriktsidrottschef.
Handbollsföreningen HIF Karlskrona jagade då Örjan
direkt för att få honom som ordförande. Först sa han
nej, men den 8 juni 2015 valdes han till ordförande i
HIF Karlskrona ( i dag HF Karlskrona).
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Anmäl er till mötet

Efter de senaste årets välbesökta och uppskattade träffar i Bräkne Hoby ser vi fram emot en lika
intressant träff denna gång.
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
NOVEMBER till någon av följande:
Bengt-Erik 0708-841938, Torbjörn 0733-244452
eller Kenth 0706-168410. E-post: info@blis.nu.

Välbesökt BLIS-årsmöte

Närmare 50 medlemmar fanns på plats när Blekinge
Idrottshistoriska Sällskap genomförde sitt årsmöte i
Hoby Ekbacke.

nyval. Revisorssuppleant: Magnus Persson.
Valberedning: Jan-Anders Börjesson, Anders Björkander, nyval, Marie-Louise Svensson, nyval.

Årsmötet leddes i likhet med de senaste åren av
Jeanette Andreasson Sjödin, ordförande i Blekinge
Idrottsförbund.
BLIS-ledningen kunde se tillbaka på ett gott verksamhetsår trots att pandemin gjorde att öppethållandet på
Idrottsmuseet i Bräkne Hoby var starkt begränsat.
Medlemsantalet den 31 december 2021 var 440. Medlemmar som av olika anlednng fallit ifrån har ersatts
av nya medlemmar, vilket är mycket glädjande.
Medlemsavgiften bestämdes till oförändrat 200 kronor för enskild och familj samt 250 kronor för SDF,
föreningar, företag och kommuner.
Bengt-Erik Mattisson omvaldes till ordförande på ett
år.
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Roland
Andersson, Göran Bogren, Birger Petersson och Torbjörn Sunesson.
Kvarstår i styrelsen gör Kenth Borgström, Barbro
Engkvist, Jan-Anders Börjesson och Leif-Owe Hubertsson.
Revisorer: Eva Nilsson, omval, Anders Gunnarsson,

Före årsmötet fick församlingen lyssna till ett mycket intressant föredrag av Kenth Borgström på temat
”Mitt liv i skridskovärlden”. Kenth berättade om sitt
engagemang i skridskosporten och möten med gamla
storheter fram till Nils van der Poels framgångar de
senaste åren.

Kenth Borgström bjöd på ett intressant föredrag om sitt liv i
skridskovärlden. Bengt-Erik Mattisson tackade med en blomma.
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Inga-Lill – årets veteran
Orienteraren Inga-Lill Wikingsson från Stigmännen/Karlshamns OK utsågs av BLIS till årets veteranidrottare i Blekinge 2021.
“För hennes insatser vid VM i Ungern med VMguld i sprint i K 80 med 16 deltagare från 8 länder,
samt en fjärdeplats i medeldistans vid samma tävling. På SM blev det som bäst en bronsmedalj”.
Så löd motiveringen.
Inga-Lill Wikingsson intervjuades av Jan-Anders
Börjesson vid BLIS-årsmötet och gav en inressant
berättelse om sitt VM-äventyr och tidigare upplevelser under sina orienteringsresor på olika håll i
världen.
Inga-Lill betonade också vikten att hålla kroppen i
fysiskt trim när man kommit upp i åren.
Inga-Lill Wikingsson belönades med diplom, blom- Jan-Anders Bärjesson intervjuade Inga-Lill Wikingsson.
ma och BLIS senaste årsbok.

Extra öppet på vårt
Idrottsmuseum
höstmötesdagen
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Timmarna före höstmötet i Bygdegården kommer
vi att hålla extraöppet på vårt Idrottsmuseum.
Mellan 16.00 och 17.30 är ni välkomna att besöka
oss. Museets vanliga öppettider är lördagar 10.3012.30. Museet finns på Svenstorpsvägen 2 A i
Bräkne Hoby (gamla Karlsson-varuhuset). Museet
ligger 200 m från Bygdegården.

Nytt år - och ny årsavgift
Vi närmar oss ett nytt år. Det betyder ny medlemsavgift till BLIS. Vi vill med detta utskick påminna
våra medlemmar om detta. I årsavgiften – 200 kronor 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 bankgiro 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 måste medlemmar som får
sin bok per post betala portokostnaden –precis som under 2021 och 2022 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

Historien om MAIF
- så blir skriften din
Historien om Mjällby AIF är något utöver det vanliga.
Sedan slutet av 70-talet har den lilla föreningen från
Listerlandet rört om i den svenska fotbollen. Efter första
sejouren i Allsvenskan 1980 har laget åkt ur flera gånger
men alltid kommit tillbaka.
Under 2022 har MAIF gjort sin elfte säsong i Allsvenskan.
Göran Bogren, styrelseledamot i BLIS, har under årens
lopp haft många roller i Mjällby AIF.
Nu har han som BLIS-ledamot sammanställt en skrift
som berättar historien om MAIF.
Alla som kommer till höstmötet får skriften som
present.

Friidrottens äldsta svenska
rekord firades efter 50 år
Den 10 september fyllde Sveriges äldsta seniorrekord i friidrott 50 år,
rekordet på 3.02,57 på 4x400 m som sattes vid OS i München 1972. I
laget ingick två KA 2-löpare, Ulf Rönner och Kent Öhman (Öhman
det året dock tillbaka i Enköping). De två övriga i laget var Eric Carlgren och Anders Faager. De tre som är i livet – Rönner, Öhman och
Carlgren – träffades på jubileumsdagen hemma hos Öhman för att
fira. Då togs jubileumsbilden. I ramen laget från München.
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