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Samisk idrottshistoria visas upp på
Riksidrottsmuseet
Den 24 oktober öppnar Sport och Sápmi på Riksidrottsmuseet. I utställningen
skildras delar ur den samiska idrottens historia från 1500-talet fram till i dag.
- Den samiska idrotten har haft betydelse för utvecklingen av den nationella
idrotten i Sverige och Norge, till exempel för utvecklingen av skidor och
skidåkning där samer varit innovatörer och inspiratörer, säger Gunilla
Stillström, intendent på Riksidrottsmuseet och producent för utställningen.
Den samiska idrottshistorien är innehållsrik men okänd för många.

- Det är till exempel få som vet om att det finns samiska mästerskap och att
samerna har ett eget fotbollslag. Utövare från Sápmi har också rönt stora
framgångar inom alla former av skidsport. De har varit pionjärer inte minst i
utförsåkning och längdskidåkning och redan i Olaus Magnus ”Historia om de
nordiska folken” från 1555 beskrevs samerna som skickliga skidåkare, säger
Gunilla Stillström och fortsätter:
- Men samiska idrottsutövare har förstås hållit på med alla sorts idrotter och
deltagit i det nationella föreningslivet i Sverige.
Utställningen passar hela familjen där de lite yngre bland annat kan utforska
samiska sagor och brädspel.
Vill du delta på invigningen av utställningen, den 24 oktober kl. 14.30–16.30,
där bland andra kultur- och demokratiminister Amanda Lind talar? OSA
senast den 14 oktober till gunilla.stillstrom@rfsisu.se.
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Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska

idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71
medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma
frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000
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