
Vid årsmötet den 11 september 1964 i Ung-
domens Hus omvaldes den tidigare styrelsen 
förutom att Bertil Svensson och Lars-Göran 
Andersson ersattes av spelarna Bengt Lindberg 
och Göran Lindgren. Bertil och L-G. blev istäl-
let utsedda till suppleant respektive revisor. 
17 röstberättigade medlemmar deltog i mötet.

Kjell Olofsson och L.-G. fick förnyat förtroende 
som lagledare för a- respektive juniorlag medan 
Ronny Jonsson blev ansvarig tränare och ledare 
för pojklaget. Till ny materialförvaltare utsågs 
Lars-Erik Hansson.

Våra flesta materialinköp gjorde vi hos Börje 
Nilssons Cykel & Sport som låg på Broby-
gatan invid Nobeltorget. Ett kvitto därifrån 
daterat den 30/3 1965 utvisar att vi inhandlat 
2 stycken mv-klubbor av märket Sirius samt 
1 ansiktsskydd, 1 plockhandske, 3 stycken 
klubbor Sandström Pro och 50 rullar isoler-
band. Sammanlagt kostade detta inköp 327 
kronor netto.  
  
Några viktiga beslut som togs under året var att 
spelarna inför säsongen skulle få två klubbor 
vardera men därefter vid behov själv köpa nya 
samt att anskaffa nya tävlingsdamasker. 

Sammanlagt registrerades 69 träningstillfällen. 
Tio fritidsgrupper genomfördes och 3 påbörja-
des. Föreningens olika lag spelade 31 matcher 
vilket var nytt klubbrekord. Medlemsantalet öka-
de till 111 varav 42 var aktiva spelare. 
Styrelsen höll 7 protokollförda möten samt ett 
allmänt möte utöver årsmötet.

Förutom vårt engagemang inom hockeyn 
ställde Pantern under våren upp med ett lag 
som fungerade som sparringpartner åt Frode 
Lunds koncernlag i fotboll. Uppbyggnadsträ-
ningen startade den 14 april ute på Limhamns-
fältet och fortsatte sedan under tisdags och 
fredagskvällar med god uppslutning.

När isträningen kommit igång kompletterades 
den med fysträning på fredagskvällarna i Kirse-
bergsskolans gymnastiksal. Tyvärr var vi fortfa-
rande bara tilldelade en träningstimme i veckan 

på is. Efter seriesegern föregående säsong var 
intresset på topp men vi hade en del bekymmer 
med att flera av våra spelare var i färd med att 
fullgöra sin värnplikt.  

Seniorerna startade i Skåneserien div. 4 samt 
lilla DM, juniorlaget i serie och JDM och för 
första gången kunde vi ställa upp med ett 
pojklag i seriespel som därutöver även del-
tog i SDS-pucken. Vi säkrade ett nytt kon-
trakt genom att klara femte platsen bland  
7 deltagande lag och gick dessutom till final i 
lilla DM där det tyvärr blev förlust mot Åsums 
BK med 1-3.

Seriesegrare blev Helsingborgslaget Göta som 
levde högt på de kända idrottsbröderna Gunnar 
och Lennart Anderberg.

Gert Sjögren, Torsten Svensson och Lennart 
Nilsson deltog i samtliga 17 matcher medan 
trion Bengt Larsson, Ronny Jonsson och 
Tommy Falk missade en och Jan Grönvall 
två.

Jörgen Karlsson kom tillbaka efter utflykten till 
Kiviksgården och Bert Danefors återvände efter 
fullgjord militärtjänst. Sammanlagt användes 23 
spelare under säsongen.

För andra året i rad vann Torsten Svensson 
skytteligan med sina 12 fullträffar före Bengt 
Larsson 10, Tommy Falk 9 och Bert Danefors 7.

Den 4 oktober -64 spelade vi vår första tränings-
match då vi mötte Luton i deras nya hall. Jag 
minns att jag som lagledare hade en ovanligt stö-
kig dag. Det började med att Bert Danefors fick 
en åder vid fotknölen uppskuren av en skridsko-
skena och blödde ymnigt varför vi beslöt tillkalla 
ambulans. När jag, efter tumultet som uppstått, 
såg mig om i båset saknade jag vår andremål-
vakt Lennart Wahlström. 
Men grabbarna i laget hade bättre koll och  
pekade skrattande mot läktaren på ena kortsi-
dan. Där satt Walle och en nyfunnen kvinnlig be-
undrare ömt omslingrade under en filt. Matchen 
slutade 6-6 och både Bert och Walle följde med 
på hemresan. 
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I vår nästa kamp mötte vi Rungsted i Rödovre 
ishall och förlorade med 5-10.

En svängig match spelades på hemmap-
lan mot IK Luton där vi efter 2 perioder låg  
under med 3-5 men vände till 9-5 i sista efter  
4 mål (bl.a ett äkta hat-trick) av Danefors.  
Notabelt från den matchen var att vår tränar-
hjälp Gösta Svensson hoppat in på sonen 
Bosses backplats. Bosse spelade istället 
center. Även i nästföljande 3-3 match mot 
Hörby SK spelade far och son i samma lag 
men sen tyckte Gösta att det fick vara nog. 

Hockeyintresset var fortfarande på topp i 
Malmö speciellt efter att MFF för andra gång-
en kvalificerat sig till spel i högsta serien 
som då hette division 1 men var uppdelad 
i Norra och Södra. Dessutom hade stadens 
andra storklubb IFK Malmö gått upp i tvåan. 
Juniorlaget kom trea i sin serie och använde 
sjutton spelare i lagets åtta matcher.  
 
Målvakten Lennart Wahlström och Johnny  
Pettersson deltog i samtliga medan Tommy Falk, 
Sven-Åke Nörler, Bengt Larsson och Ulf Berggren 
nådde upp i 7 matcher. Noterbart är att senior-
målvakten Gert Sjögren deltog i fem juniormat-
cher varav 4 som back. Johnny blev lagets skyt-
tekung med 8 mål före Tommy Falk som nätade 
7 gånger.  
 
En tragisk händelse, som väckte stor förstäm-
ning i klubben, var när vi beskedet att vår  
lovande pojk- och juniorback Jan Persson, 
som tidigare på dagen spelat match, på kväl-
len hastigt insjuknat och avlidit i hjärnhinne-
inflammation.

Pojklaget spelade endast 3 seriematcher. 0-17 i 
de två första mot Glimåkra och IFK Malmö följ-
des av 3-3 mot Söder. I SDS-pucken besegra-
des Kulladal med 1-0 innan det blev respass 
med 0-6 mot blivande slutsegrarna MFF där den 
sedermera välkända fotbollsduon Staffan Tapper 
och Roy Andersson även visade lovande hock-
eytakter liksom en viss Sven Melander. En tuff 
ledare för di blåe var Anders ”Lillis” Hanson som 
var jämngammal med spelarna.

Rögle BK kunde under säsongen börja använ-
da sin nybyggda hemmabana. Den döptes till  
Vegeholmshallen och Skåne hade därigenom 
fått sin andra inomhushall för ishockey. 

Ytterligare en Malmöförening, Örestads BK, blev 
medlem i Skånes Ishockeyförbund. Totalt fanns 
det nu 11 föreningar i Malmö med förorter och 
totalt i Skåne var antalet 40. Vår ekonomi hade 
nu nått upp till en total omslutning på 18.237:40. 
Intäkterna kom till 75 % från de tombolalotterier 
som till större delen såldes under lördagar på 
Möllevångstorget av våra spelare och ledare.

Frälsningsarméns alltid glada musikanter bjöd 
oftast på underhållning och deras musik lockade 
folk till platsen för att lyssna vilket även gynnade 
lottförsäljningen. Bland våra flitiga lottköpare 
märktes ofta den gamle mästerbrottaren Gustav 
Freij samt bröderna Sjögrens moster och mor-
bror  Greta och Sven Olsson. 
Genom att vi, som tidigare nämnts, bara till-
handahöll 2 klubbor/per utespelare och företog 
våra resor med privatbilar kunde kostnaderna 
hållas nere. Då dessutom rättskiparen dömde 
ensam och i regel var hämtad från närområdet 
hölls även domarkostnaderna på en acceptabel 
nivå. Axel Nordström, Tommy Gustavsson och  
Benny Burakovsky som dömde merparten av 
våra matcher kom samtliga från Malmö.

Den 7/2 1965 undertecknade vi hyreskontraktet 
med Riksbyggen på vår nya klubblokal som låg i 
källarplanet på Kronetorpsvägen 94. Lokalen var 
på 90,5 kvadratmeter och innehöll pentry, förråd, 
toalett och ett mindre styrelserum samt ett stort 
rektangulärt rum. Månadshyran uppgick vid kon-
traktstillfället till 266:67 och uppräknades årligen 
med index.

Vi höll öppet alla vardagskvällar i veckan och 
enligt ett uppgjort schema fanns det alltid  
någon styrelseledamot närvarande i lokalen som 
ansvarade för ordningen. De kvällar då Lennart 
Nilsson hade jouren blev särskilt populära då 
han gillade att servera nybakat kaffebröd från 
vårt pentry. Genom att medlemmarna betalade 
för fikan och klubben dessutom kunde söka  
Fritidsgrupp-bidrag gav verksamheten ett till-
skott till klubbkassan även efter det att lokalhy-
ran hade avräknats. Att den dessutom medver-
kade till att stärka medlemmarnas klubbkänsla 
var ju en extra bonus. Efter ansökan fick vi ett 
utrustningsbidrag från Fritid Malmö på 1000 kro-
nor som främst användes till inköp av ett bord-
tennisbord. Bordtennis och schack var de i sär-
klass populäraste sysselsättningarna i vilka vi 
även korade klubbmästare men det spelades 
även bordshockey och coronne.
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Allroundkunnige Gert Sjögren, som var  
utrustad med extremt bra bollkänsla, vann 
enkelt vårt klubbmästerskap i bordtennis 
före Lennart Nilsson och Bengt Lindberg. 
Ronny Jonsson försvarade sin mästartitel 
efter seger över Lennart Nilsson i schack-
finalen.

 Vid klubbmästerskapen i terränglöpning segra-
de åter Ingemar Jonsson före Göran Lindgren. 
Juniormästare blev Tommy Falk. Sent på våren 
köpte vi in en bingoutrustning och provade i liten 
skala på att arrangera bingospel för våra med-
lemmar i lokalen. 


