Blekinge Skidförbund
1957-1967
Kort historik
Skidsporten har, trots ofta mindre goda förutsättningar för dess utövning, haft en fast
organisation inom länet sedan 1942. På Blekinge Idrottsförbunds årsmöte den 12 april nämnda
år bildades inom distriktsförbundet en skidsektion med Bertil Havby, Spjutsbygd, som
ombudsman. Vilken post han innehade till 1948 då Erik Österblom, Bräkne-Hoby, efterträdde
honom.
Vid sammanträde på Hoby Hotell i Bräkne-Hoby den 27 februari 1957 beslöts att bilda
specialförbund för skididrotten, benämnt ”Blekinge Skidförbund”. Antalet ledamöter i
interimstyrelsen fastställdes till nio och följande valdes: Erik Österblom, ordförande, Gustav
Persson, v. ordförande, Marianne Zander, sekreterare och kassör, Gunnar berg, v. sekreterare
och kassör, Eric Cassel, Valter Persson, Tage Odermalm, Ingvar Gustavsson och Sten
Johansson. På hösten 1957 antogs stadgar för förbundet och antalet styrelseledamöter
fastställdes då till sex jämte ordförande.
Förbundsfunktionärerna har ej växlat under de gångna 10 åren. Sålunda har nedanstående
innehaft följande uppdrag sedan förbundet bildades.
Erik Österblom, ordförande
Gustav Persson, v. ordförande
Marianne Zander, sekreterare/kassör
Ingvar Gustavsson, v. sekreterare/kassör
Tage Odermalm, styrelseledamot 1957 och alltjämt samt
Sven Persson 1957-1963, då han efterträddes av brodern Valter Persson
Sten Johansson 1957-1961, då han efterträddes av Elvyn Haglund
Ombudsmännen har också varit sina uppgifter trogna och som framgår av nedanstående
uppställning har dessa endast skiftat i ett fåtal fall:
Ungdomsombudsman:
Ingvar Gustavsson och Sten Johansson 1957-1959
Sten Johansson
1959-1960
Gustaf Fryksén
1960-1962
Ingvar Gustavsson
1962Märkesombudsman:
Marianne Zander
1958Skidorientering:
Erik Österblom
1957-1964
Elvyn Haglund
1964Länglöpningsombud:
Tage Odermalm
1957-1958
Lars Törngren
1958Kvinnligt ombud:
Marianne Zander
1957Snöstjärnan:
Lennart Ståhl
1957-1958
Arne Tenland
1958Tävlingsverksamheten har i förhållande till förutsättningarna för skidsport på våra breddgrader
varit god och alltsedan ungdomsdistriktsmästerskapets instiftande 1957 har
ungdomsverksamheten ökat. Ungdomstävlingarna har dominerats av IFK Ronneby, OK Orion
och Gränums IF. Ett omfattande ungdomsarbete nedlägges även i flera andra föreningar. För att
göra det möjligt för våra ungdomar att träna skidåkning innan tävlingssäsongens början och ej
enbart få syssla med barmarksträning, har skidläger anordnats i Furudal i Dalarna i 3 år och i
Norefjell i Norge 1 år. Resultatet har blivit, att dessa ungdomar placerat sig i toppen på
prislistorna.

Kung Bores nyckfullhet har medfört växlande framgångar för deltagarna i DM-tävlingarna.
Lars Törngren, IFK Ronneby (tidigare F 17), och Eric Cassel, samma klubb (tidigare IF UDD),
har klart dominerat dessa tävlingar under den gångna tioårsperioden. Snapphaneloppet med
Gränums IF som arrangör har blivit en traditionell tävling med tillfälle för våra blekingska
skidlöpare att mäta sina krafter med skidåkare från syd- och mellan Sverige.
Antalet startande blekingar i Vasaloppet har de senaste åren ökat markant. I 1967 års Vasalopp
gick 28 blekingar i mål. I detta lopp stimuleras blekingarna av ett ”vasaloppspris”, som
Blekinge Skidförbund inköpt genom en donation från TV:s ”Landskapsleken”. Den som först
uppnår 20 poäng erhåller priset för alltid. Lars Törngren leder med 14 poäng, vilket innebär att
han, om han går i mål som bäste bleking i 1968 års Vasalopp, erövrar priset för alltid.
Antalet föreningar, som är anslutna till förbundet, har under årens lopp varierat mellan 21-27
med den lägsta siffran noterad under jubileumsåret.
Utan att nämna några namn får vi inte glömma bort allt det oegennyttiga arbete, som våra
föreningsledare utfört till förbundets bästa.
När Blekinge Skidförbund nu går sitt 11:e verksamhetsår till mötes, kan det göra detta i den
förvissningen, att förbundet under de gångna tio åren skapat en fast grund att bygga vidare på
och det är styrelsens förhoppning, att vädrets makter i fortsättningen skall locka allt flera ut i
skog och mark med skida på fot och att samma målmedvetna arbete skall läggas ned även i
fortsättningen till gagn för den Blekingska skididrotten.

