
På hösten 1959 hade grabbarna på Frode Lund 
bestämt sig för att bilda en klubb. Den främste på-
drivaren till beslutet var nog Kenneth Lindskog. 
Namnfrågan löstes efter ett besök på Södra is-
banan där de sett ett engelskt proffslag som het-
te Nottingham Panthers enkelt besegrat Skånes 
distriktslag med 6-2. Översatt till ren malmöitiska 
blev det Pantern då namnet pantrarna redan var 
upptaget. Eftersom den framtida hemvisten var 
osäker utelämnades Malmö ur klubbnamnet. 
Föga anade väl ungdomarna hur framsynta de 
varit i sitt namnval. Åldern på de blivande klubb-
medlemmarna pendlade mellan 14 - 16 år. Det 
var endast de några år äldre Jan Nordberg och 
Göran Pettersson samt den tjugotreårige ålder-
mannen Jan Magnusson som bröt mönstret.

I ett omklädningsrum på bilfirman togs fre- 
dagen den 6 november 1959 det definitiva  
beslutet att bilda Idrottsklubben Pantern. Till 
att fungera som interimsstyrelse fram till års-
mötet utsågs Jan Magnusson (ordförande), 
Lars-Erik Hansson (kassör) och Stig Andersson 
(sekreterare). Samtidigt bestämdes att ett all-
mänt klubbmöte skulle hållas den 26 november.
 
Vid detta allmänna möte bestämdes det att  
användande av huvudskydd i fortsättningen skul-
le vara obligatoriskt, att träningen skulle intensi-
fieras och att samtliga klubbmedlemmar skulle 
betala in 1:40 som en första insats för inköp av 
matchtröjor. Dessutom skulle klubbkassan för-
stärkas genom olika former av lottförsäljning. 
Rolf Persson och Rolf Andrén utsågs till lotteri-
ansvariga. Vidare beslöt man att undersöka om 
det fanns möjlighet till deltagande i någon serie. 

Slutligen gjordes laguttagning till en kommande 
vänskapsmatch mot Fosie IK:

Följande lag uttogs till föreningens första 
match: 
Målvakt: Kurt Ontero 
Backar: Sten Pålsson, Rolf Nilsson,  
Rolf Andrén, Göran Pettersson
Kedja A: Rolf Persson, Stig Andersson,  
Jan Nordberg
Kedja B: Bert Danefors, Lars-Erik Hansson, 
Kenneth Lindskog
Reserver: Rolf Nordkvist, Jan Fredriksson, 
Östen Eriksson, Leif Nilsson.

Den nybildade klubben fick en lycko-
sam start och vann matchen med 4-2. Bert  
Danefors hade till den matchen tagit med 
sig fotbollskompisarna Ronny Jonsson 
och Göran Lindgren från Allians som direkt 
fick hoppa in i laget. De visade sig vara två  
omedelbara förstärkningar som därefter  
under många år framöver blev mycket värde-
fulla medlemmar i Pantern både som spelare 
och ledare.

Pantern spelade ytterligare två vänskapsmat-
cher under sitt första korta verksamhetsår. Mot 
IK Comet blev det seger med 9-1 medan man i 
mötet mot BOIS-59 inkasserade den första för-
lusten som registrerades till 2-7. En ny gamling, 
Kjell Olofsson (23), hade inför matchen mot BoIS 
-59 tillkommit både som målvakt och sekreterare 
och förutom att hämta ut sju puckar ur kassen 
blev hans första uppgift att lämna in en med-
lemsansökan till Svenska Ishockeyförbundet i 
vilket föreningen antogs den 15 februari 1960. 
På hösten antogs vi även som medlemmar i RF.

Någon serie, som vi (i fortsättningen blir 
det vi-form) kunde få delta i, fanns inte och 
egentligen fanns det inte förutsättningar då 
en fast hemmaplan saknades. Is fick köpas 
i mån av tillgång i Lund, där man under hös-
ten invigt Skånes sjätte konstisbana, eller vid  
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Bilder och bildtexter från Panterns arkiv.

Hockeysporten fortsatte att expandera i vårt landskap och nya konstisbanor hade  
föregående säsong öppnats både i Ystad, Landskrona och Helsingborg.



något enstaka tillfälle på Malmös mycket upp-
tagna rink. Resterande träning bedrevs, när 
det fanns möjlighet, på naturis ute på Vallby 
ängar utanför Kyrkheddinge. Därutöver togs 
alla tillfällen att åka skridskor när Malmö stad 
hade spolat upp en isyta för allmänheten vil-
ket företrädesvis skedde på grusplanen vid 
Sorgenfri idrottsplats.

Vid ett möte den 17 mars 1960 fastställdes följande 
träningsschema som vi sedan följde under våren 
och sommaren. Ett pass i veckan med hinder-
löpning och fotboll som var förlagt till Limhamns-
fältet. Ytterligare en aktivitet skulle ske under 
minst en dag i veckan. Denna bestod omväxlande 
av terränglöpning, tyngdlyftning med egentill-
verkade redskap, cykling och friidrottsfemkamp 
(höjd- och längdhopp - kulstötning samt banlöp-
ning 100 och 1.500 meter ) samt simning.
 
Till terränglöpningen, som ägde rum i Bökeberg 
utanför Svedala, valdes som avslutning den 
brantaste backen vi kunnat hitta. Vid fint väder 
fick vi ibland besök av en äldre man som roade 
oss med glad dragspelsmusik och roliga histo-
rier under den avslutande fikarasten. Cyklingen 
startade från Jägersros parkering för att se-
dan runda Oxie by, där det fanns några safti-
ga backar att utnyttja, och återvände sedan till 
startområdet. Friidrottspassen genomfördes på 
Frostavallens lilla idylliska idrottsplats utanför 
Höör. Efter avslutad femkamp kunde vi där även 
klara av simtävlingen i den intilliggande Vaxsjön.  
Träningarna i Bökeberg och Frostavallen ägde 
rum på helgerna och blev därför samtidigt lite 
av familjeutflykter då en del föräldramedverkan 
krävdes för transporterna. På Sorgenfri idrotts-
plats körde vi på sensommaren slätlöpning 5000 
meter på bana där tider under 17 minuter note-
rades för de bästa.

Alla träningar genomfördes i tävlingsform 
där poäng utdelades efter placeringen.  
Träningstävlingen blev faktiskt ganska jämn 
då ju ingen var specialist i alla grenar och 
det var sällan någon som maskade då ju var-
je poängplacering kunde vara viktig. Berth  
Danefors blev den förste segraren och fick 
som pris ett par skridskor.

Men alla deltagarna blev egentligen vinnare 
då träningen var både allsidig och rolig samti-
digt som den gav gruppen en mycket fin sam-
manhållning. Där föddes nog den Panteranda 
som fortfarande finns kvar åtminstone bland 
våra äldre medlemmar.

Förutom Pantern inregistrerades under den 
säsongen de fyra Malmöklubbarna Söder IF, 
Kiviksgårdens IF, Hugo IF och BoIS59 samt 
Lunds IS och F10 IF från Ängelholm som nya 
föreningar i Svenska Ishockeyförbundet.
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Rolf Andrén i femkampens höjhopp.

Omklädning i det fria! I förgrunden Elsa Magnusson.

Fikapaus. Ronny Johnsson, Göran Lindgren, 
Kenneth Lidskog och Göran Pettersson.


