
Vid årsmötet 21/9 1963, som hölls på res-
taurang Stranden i Limhamn, omvaldes Jan 
och Marianne Magnusson som ordförande 
respektive kassör och Kjell Olofsson som 
sekreterare. Erik Grönvall, Kjell Cramer och 
Göran Lindgren blev ordinarie ledamöter.   
Suppleanter blev Lars-Erik Hansson och  
Bertil Svensson.
 
Jan Magnusson blev inte omvald som lagledare, 
en syssla han innehaft sedan starten, vilket sä-
kert bidrog till att han en tid därefter begärde att 
få lämna styrelsen.
 
Halvannan timme efter årsmötesförhand-
lingarna startade årsfesten med supé i en 
abonnerad lokal i restaurangen. Vid mid-
dagsbordet hölls välkomstanförande av Kjell 
Olofsson och ett tacktal av kvällens speci-
ellt inbjudne hedersgäst Stig Björkestrand.  
Efter måltiden avslutades kvällen med dans. 
För musiken svarade bröderna Stig och 
Ove Edahl som såg till att humöret hela ti-
den befann sig på toppunkten.  Under kväl-
len delade vi ut två gratifikationer till Ronny 
Jonsson, som fick en Tumba-bok, och Bosse 
Svensson som förärades ett presentkort hos 
Ewerts Herrmodehus. 

Sedan makarna Magnusson den 15/10 lämnat 
in en begäran att få avgå ur styrelsen blev Erik 
Grönvall i ett fyllnadsval utsedd till ordförande 
och Krister Anderberg till kassör. De vid årsmö-
tet valda suppleanterna inträdde samtidigt som 
ordinarie ledamöter.  
     
Inför den nya säsongen hade Jörgen Karlsson 
och Klaus Bengtsson lämnat Pantern för spel i 
Kiviksgården respektive Sundet. Lite senare, efter 
återkomsten från sin militärtjänst, begärde även 
Jan Nordberg att få gå över till Sundet. Men på 
plussidan kunde vi notera att den förre elitban-
dyspelaren och MFF-backen Gösta Svensson 
gratis ställde upp och hjälpte oss med träningen 
på försäsongen samt att den nye juniorledaren 
Lars-Göran Andersson visade sig vara en ut-
märkt talangscout som på kort tid lyckades värva 
några lovande spelare till klubben.

Träningen på Östra isbanan startade tisda-
gen 22/10 klockan 21 men redan på lördagen 
hade en del spelare känt på isen när banan 
öppnades med allmänhetens åkning. Där-
utöver tränade vi på fredagar mellan 20-21 i 
Kirsebergskolans gymnastiksal.
 
Vi uppvaktade under tiden flitigt Fritidsförvalt-
ningen och dess chef Assar Jonsson för att få 
mer än en isträningstimme i veckan och uttryckte 
även önskemål om ett förrådsrum. Så småning-
om tilldelades vi ett materialutrymme i den s.k. 
Djurgårdsbaracken som även fick fungera som 
omklädningsrum. Någon ytterligare träningstid 
blev det däremot inte utan vi hyrde istället in 
oss ett antal gånger i Lund. Juniorerna fick träna 
med seniorerna och som en följd av detta spela-
de vi bara JDM och träningsmatcher. I början av 
november antog vi ett erbjudande att köpa ner-
lagda V.Vemmenhögs begagnade utrustning för 
600:-. Hockeybyxorna, som vi fick överta, var av 
manchester, täckte bättre än våra tidigare men 
hade egenheten att dra till sig vatten och blev 
därför tunga när de var blöta  
   
Seniorlaget startade åter i division 5 södra och 
mötte där Limhamns IF, Skurup HC, Sundet IF 
och IK Skäret. Pantern vann serien efter 6 vin-
ster och 2 oavgjorda matcher. Utöver serien spe-
lade vi tre träningsmatcher och vår enda förlust 
kom i säsongupptakten mot Luton i Landskronas 
nybyggda hall. Matchen innebar samtidigt inom-
huspremiär för Pantern. Landskronagrabbarna 
spelade i div.5 Nordvästra där Grevie, Mörarp 
och Väsby var övriga deltagande lag. I likhet 
med Pantern vann IK Luton sin serie.
 
Bröderna Kent och Gert Sjögren, Bengt Lindberg, 
Ingemar Jonsson och Torsten Svensson deltog i 
samtliga 11 matcher. 
En match missade trion Kenneth Lindskog, 
Ronny Jonsson och den nye junioren Bengt 
Larsson. Två andra nya juniorer Jörgen  
Martinsson och Tommy Falk nådde upp till 9 
matcher liksom Göran Lindgren.
 
Skytteligan vann Torsten Svensson på 11 mål 
före Göran Lindgren med 9 och Tommy Falk 8. 
Junioren Bengt Larsson, som i början fick sitta 
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mycket på avbytarbänken, noterades för 6 mål 
och tränare Göstas son Bosse (16 år) gjorde 
från sin backplats 4 mål på sju matcher. Sam-
manlagt deltog 10 juniorer i seniorlaget under 
säsongen. Första matchen spelade den 11 no-
vember och den 23/2 1964 avslutades säsong-
en mot Limhamn. I den matchen tog vi för första 
gången inträde och de tjugofem personer som 
löste entrébiljett blev därigenom delaktiga i vårt 
första publikrekord.

Hela tjugoett spelare användes, trots den 
korta säsongen, vilket delvis förklaras av att 
de flesta av våra spelare nu nått värnplikts-
åldern och befälen var inte alltid villiga att  
bevilja permission för matcher på vår nivå. 
Totalt spelade klubbens lag 18 matcher un-
der säsongen. Utöver matcherna genomför-
des sextiofyra träningar.
 
Juniorlaget spelade 6 matcher under L-G.  
Anderssons ledning varav två i JDM där man 
efter klar seger (5-1) mot Kiviksgården snöpligt 
eliminerades av Limhamn med 2-4. Någon pojk-
lagsträning hade vi inte möjlighet att bedriva men 
vi ställde ändå upp med ett bra lag i SDS-pucken 
som mycket oväntat förlorade mot Eslöven med 
2-1. Målet inprickades av Bosse Svensson och 
bland övriga spelare hittar vi målvakten Lennart 
Wahlström samt Bertil Bladh, Erling Brandt, Roland 
Nilsson, Bert Nilsson och Lars-Åke Nilsson. 

A-lagsmålvakten Gert Sjögren deltog som back 
och debut i pantertröjan gjorde Lars Rasmusson, 
en herre som jag får anledning att återkomma till 
i många sammanhang framöver. 
Pantern hade vid säsongens slut 67 medlem-
mar varav 53 aktiva. Vi höll under året 5 styrelse 
och 2 allmänna möten. Några trogna medlem-
mar som alltid ställde upp och hjälpte till när det 
behövdes men i övrigt inte hade någon uttalad 
funktion i klubben var Bertil Svensson samt brö-
derna Gert och Lennart Larsson, den senare 
mestadels kallad för Mecki. Gert och Bertil var 
bilägare och bidrog dessutom ofta, tillsammans 
med Kjell Lindskog, när transporthjälp behövdes. 
Den 4/2 1964 fick vi tillstånd från Herman Kling, 
Justitiedepartementet att ge ut en periodisk skrift 
under namnet IKP-Bladet. Redaktionen bestod 
av Lars-Göran Andersson, Gert Larsson, Kjell 
Olofsson och Jan Nilsson, den senare även an-
svarig för trycket. 
Kvintetten Erik Grönvall, Kjell Olofsson, Bertil 
Svensson, Lars-Erik Hansson och Krister Ander-
berg deltog under början av -64 i idrottsledarkursen 
”Vi leder” i RF: s regi.

Då vi fått höra talas om en bingofluga som 
hade börjat surra starkt i Nordvästskånska 
Gunnarstorp begärde vi i slutet av februari 
in en offert från Föreningsvaror på en bingo-
spelsutrustning med åtföljande regler.  
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