
Blackstad-Odensvi IF 

Fotboll 

Sammanslagningen av Blackstads IF och Odensvi IF blev till inför säsongen 2002. Detta 

p.g.a. svårigheter med klubbarnas spelarmaterial som gjorde att det blev svårt att få ihop lag 

till seriespel. Detta problem är man inte ensamma om. Så gott som alla föreningar som går 

samman i en ny konstellation har detta problem, inte tillräckligt med spelare. 
 

Blackstads IF:s historia börjar med Grönhult BK-IF. Vidare gick Hummelstads IF ihop med 

Blackstads IF 1972, se separat plansch om Hummelstads IF. Blackstads IF har spelat 

seriefotboll i Smålands Fotbollsförbunds regi i 47 säsonger i en följd, 1950-2001.                                                                                                                                        

Klubbens bästa år är 1960-62, 1971, 1973 och 1990. Då spelar klubben i Div.5, där resultatet 

för 1960 är det allra bästa med en 4:e plats i serien.     

Klubben har 4 seriesegrar genom åren, 3 ggr. i Div.6, åren 1959, 1970 och 1989. Och 1967 i 

Div.7. Klubbens sämsta resultat är säsongerna 1965 och 2000, då klubben åker ur Div.6. 

Säsongen 1966 händer något som gör att Blackstads IF drar sig ur serien, Div.6. 

 

Odensvi IF deltog i seriespel i Smålands Fotbollsförbunds regi redan 1934. Totalt har det 

blivit 58 säsonger fram t.om 2001.                                                                                                        

2:a världskrigets inkallelser gjorde seriespel omöjligt åren 1940-46. Även åren 1936-39 hade 

klubben inget lag i seriespel. 

Klubben spelar Div.5 fotboll i 6 säsonger, åren 1969, 1972, 1984-85 och 1991-92. Bästa 

resultat genom åren är 1991, då man placerar sig 8:a i Div.5.                                            

Seriesegrar blir det vid 4 tillfällen, säsongerna 1954/55 i Div.7. Säsongerna 1971, 1983 och 

1990 i Div.6. Förutom åren i Div.5, så spelar klubben 3 säsonger i Div.7 (1939/40, 1954/55 

och 1959) och 49 säsonger i Div.6. 

 

Efter sammanslagningen till Blackstad-Odensvi IF 2002 är nybildade laget ett topplag i 

Div.6 och efter en 2:a plats 2003 blir laget uppflyttat till Div.5 och finns med i toppen av 

serien 2006-07, för att sedan hamna i mitten/botten av serien åren 2008-16. Säsongen 2016 

åker BOIF ur div.5 och ska 2017 spela i Div.6 för första gången sedan 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

/Hans Källgren 


