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Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 20 Juni 1939. 

Fick benet avsparkat under matchen.  Vid seriematch i Blädinge i söndags mellan Blädinge I.F. och 

Virestad I.F. erhöll centerhalven i Blädinge I.F., Gunnar Jonasson en så svår spark å högra benet att 

detsamma gick av strax ovan vristen. I bil transporterades han genast till Växjö lasarett, där han fick 

kvarstanna. Då benet dessutom var splittrat, torde en längre sjukdomsvistelse vara att vänta.  

  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 17 Augusti 1939.  

  

Från Blädinge, skrives till oss:   Idrottsföreningen firar på lördag och söndag sitt 10-årsjubileum med 

festligheter i Färanäs. På söndagsmiddagen spelas en seriematch mellan Blädinge och Grimslöv och 

kl. 4 blir det en spännande och säkert minst lika rolig uppgörelse mellan gubblaget ”Hej dunkom”, 

och flicklaget ”Lätt på tå”. Nämnas bör, att Time Boys svarar för musiken på lördag och Rag Times på 

söndag.    Se annons i dagens tidning.  

  Hallå!        BLÄDINGE        Hallå! STOR IDROTTSFEST anordnas av Blädinge I.F. i samband med 10-

årsjubileet å festplatsen i FÄRANÄS lördagen den 19 aug. kl. 7 – 12 och söndagen den 20 aug. kl. 2 – 

11,30. M u s i k lördagen TIME BOYS, söndagen RAG TIMES. Söndag kl. 2 seriematch mellan Blädinge 

och Grimslövs I.F. samt kl. 4 match mellan gubblaget ”Hej dunkom” och flicklaget ”Lätt på tå”. 

Storslagna festanordningar. / Servering av kaffe, läskedrycker, smörgåsar och varm korv. / Skjutbana, 

gissningstävlan, pilkastning m.m. / Inträde 50 öre, barn 25 öre. Gynna Idrotten med talrikt besök.                                                                                 

Blädinge I.F. 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1939.  

Från Blädinge, skrives till oss:   I anledning av sin 10-åriga tillvaro hade Blädinge idrottsförening på 

lördagen och söndagen anordnat festligheter. På söndagen spelades en jubileumsmatch i Allboserien 

mellan Blädinge och Grimslöv, vilken dock resulterade i seger för gästerna med 3 – 2. Matchen, som 

dömdes av Jansson, Benestad, var mycket jämn och vacker och borde blivit oavgjord, om inte 

Blädinge-laget i sista halvlek missat svårt vid mål. Efter seriematchen spelades en minst lika rolig 

jubileumsmatch mellan ett gubblag ”Hej dunkom”, och ett flicklag ”Lätt på tå”, bestående av krafter, 

som delvis aldrig förut stiftat närmare bekantskap med läderkulan. Den besynnerliga skrattretande 

matchen, som dömdes av Blädinge I.F:s allt i allo S. Jonsson efter helt nya regler, slutade så, att det 

rätt kraftiga gubblaget fick se sig besegrat med 4 – 1 av det smidiga, snabba damlaget. De båda 

matcherna hade samlat en publik på ett par hundra personer. Från idrottsplatsen skedde avtåg under 

musik till festplatsen, där festligheterna fortsatte med dans till Rag Times orkester. (Obs. Bilden ovan 

har aldrig varit publicerad i Smålandsposten utan har bifogats i efterhand.  A.R.)  

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 6 Februari 1940.  

  

Blädinge idrottsförening, hade årsmöte i söndags.   Räkenskaperna visade ett saldo av kr. 47:69. Till 

ordf. valdes H. Karlsson, Blädinge,    v. ordf. R. Nilsson, Blädingsås, sekr. G. Pettersson, d:o, v. sekr. O. 
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Svensson, N. Vare, och kassör T. Svensson, d:o,; suppl. I. Johansson, Blädingsås, L. Johansson, d:o, R. 

Karlsson, Färanäs och G. Ahlberg, Sissleboda, revisorer: S. Jonsson, Färanäs, och S. Johansson, S. 

Vare, med B. Johansson, Färanäs och A. Karlsson, d:o som suppl.; uttagningskommitté för fotboll: H. 

Karlsson, Blädinge, G. Ahlberg, Sissleboda, och S. Jonsson, Färanäs; lagledare: Göte Ahlberg; sektion 

för allmän idrott: G. Pettersson, Blädingsås, O. Svensson, N. Vare, R. Nilsson, Blädingsås, S. Jonsson, 

Färanäs, och B. Gustafsson, Hult.   Föreningen beslutade att ingå i lämplig fotbollsserie. I likhet med 

föregående år skall bäste fotbollsspelare inom föreningen tilldelas utmärkelsetecken. Beslöts om 

anslutning till Svenska idrottsförbundet. En terränglöpningstävlan kommer att anordnas, vartill flera 

idrottsföreningar skola inbjudas. Vidare beslöts att uppdraga styrelsen att ingå i 

kommunalfullmäktige med ansökan om kommunalt bidrag till förbättring av idrottsplatsen.   

Föreningen har under året deltagit i Allboserien och belagt sjätte plats. Seriematchernas antal har 

varit 16, av vilka sju vunnits, 2 spelats oavgjorda och 7 förlorats. Målkvot 55 – 38. Vidare har 

föreningen mött Vislanda I.F. i en klubbmatch i allmän idrott. Till bäste fotbollsspelare under året, har 

Rune Nilsson, Blädingsås, utdelats en minnespokal.   

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 25 Juli 1940.  

  

Från Blädinge, skrives till oss:   Enligt annons går på söndag Blädinge I.F:s sedvanliga sommarfest av 

stapeln. Festligheterna taga sin början å idrottsplatsen kl. 3, då två juniorlag ställa upp till 

kurirstafett, samt ett skollag som visar sin förmåga i skämttävlingar. Därefter komma festligheterna 

att kulminera med den stora drabbningen mellan ”Hej dunkom” och ”Lätt på tå”. Efter matchen blir 

det avmarsch till festplatsen, där de populära dansspelemännen ”Blomarna” komma att visa hur 

gammal dansmusik skall spelas. För den moderna dansmusiken svarar Ericssons orkester. För övrigt 

är det väl sörjt för trevnaden genom servering.  

 Hallå!        BLÄDINGE        Hallå! Idrottsföreningen avhåller sin sedvanliga högsommarfest å 

festplatsen i FÄRANÄS söndagen den 28 juli. Festen inledes på idrottsplatsen kl. 3 med 

idrottstävlingar, varefter gubbalaget ”Hej dunkom” ställer upp till revanschmatch mot fjorårets 

segrande damlag ”Lätt på tå”. – GAMMAL DANSMUSIK utföres å dansbanan från 5 – 7 av bröderna 

Blom, därefter MODERN DANSMUSIK av Ericssons kapell. För övrigt storslagna festanordningar.  Till 

talrikt besök inbjuder                                                                                 Blädinge I.F. 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 22 Januari 1962.  

 Blädinge 3–1 över Gnosjö  

  Söndagens serieuppgörelse vid Petersand på Salen mellan Blädinge och Gnosjö blev den bästa 

matchen på mycket länge och därtill en som gick på den utan tvekan bästa is man kan tänka sig. 

Hemmalaget vann med 3–1 (2–0) .    Blädinge fick från början ett fint taktiskt övertag med en målboll 

i första spelminuten, och trots att gästerna utan tvekan hade ett ganska bastant spelövertag under 

första halvleken och under en icke ringa del av den andra, var det hemmalaget som kunde triumfera. 

Försvaret var tätt och fint, och Bengt Klang i Blädinge-buren var bättre än på mycket länge, och det 

säger inte litet. Tre bollar av den ”krutiga” typen tog han på rad med någon minuts mellanrum, och 

sedan gjorde han om bravaden vid ytterligare ett par tillfällen samtidigt som Gnosjö vid ett tillfälle – 

innan de hade spräckt sin nolla – hade en helt uppenbar målchans som av rent oförstånd sumpades.   

Skall någon få en blomma så blir det i så fall Gnosjös hy Sven Erik Karlsson, som visade fina takter, 

dock inte tillräckligt fina för att få Erik Karlsson och C:o i Blädinge på knä, de var allt för säkra. 
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Gnosjös övertag i spel återspeglades av hörnorna 8–5.    Karl Ljungdahl i Gemla dömde. Få tittade på, 

vilket är att beklaga, det var grann bandy, grann is och grant väder.   Målen: Bertil Rosén kom med 1–

0 i första spelminuten, Inge Persson ökade kort före pausen till 2–0. Rolf Johansson spelade in 

gästernas mål, men laget hann inte ladda upp sig för nya ansatser, sekunderna efter hade Börje 

Andersson gjort 3–1.   

 


