
Den 25 september hölls vårt årsmöte i klubb-
lokalen på Kronetorpsgatan 94.
 
Mötet valde enhälligt Sven Olsson till ny ord-
förande. Sven hade god erfarenhet från fackligt 
styrelsearbete, var en herre med stor pondus 
och hade goda kontakter bland de styrande i 
Malmö. Han var gift med Kent och Gert Sjögrens 
moster Greta och det var givetvis de båda som 
hade övertalat honom att hjälpa till i Pantern. Vår 
tidigare ordförande Erik Grönvall blev vice ord-
förande och Lennart Nilsson ny kassör. Jörgen 
Karlsson invaldes som ny i styrelsen. När Erik 
Grönvall, i slutet av verksamhetsåret, lämnade 
styrelsen och blev ersatt av Ronny Jonsson 
innebar detta att styrelsen fick hela fem senior-
spelare som ledamöter. 

Klubblokalen var fortfarande flitigt frekventerad 
av medlemmarna men vi öppnade, under två 
kvällstimmar på måndagar och onsdagar, även 
upp den för ungdomar i åldern 6-14 år som 
var bosatta i området. Detta visade sig vara ett 
mycket smart drag som, förutom att generera 
nya medlemmar, också bidrog till att lokalen ald-
rig utsattes för någon form av vandalisering. 
Till Mårten och Lucia anordnade vi även några 
populära arrangemang med underhållning, ser-
vering och bingo där även medlemmarnas för-
äldrar och släktingar var inbjudna.
 
Fram till verksamhetsårets slut exploderade 
medlemsantalet och uppgick till 757 varav 55 
aktiva. Den kvinnliga andelen var 309 och av 
dem var endast fem under 25 år. Orsaken till den 
stora medlemsökningen stavades BINGO som 
vi startat upp för enbart medlemmar eftersom vi 
saknade tillstånd. Spelet bedrev vi i klubblokalen. 
Men myndigheterna var på alerten och ganska 
snart fick vi propåer från polisen om att vi måste 
söka tillstånd. Man godkände helt enkelt inte vår 
medlemsregistrering utan ansåg att vi försökte 
kringgå de bestämmelser som fanns för bingo-
arrangemang.
 
Vi hade emellertid fått blodad tand och genom 
Svens goda kontakter fick vi hyra en stor lokal i 
Folkets hus vid Nobeltorget på söndagarna. Till-
stånd söktes och blev beviljat och sedan var det 

bara att flytta över bingospelet dit. Det innebar 
emellertid mycket merarbete för styrelsen och 
krävde många medarbetare. Då man på den  
tiden endast fick spela om varor fick vi ut och 
göra vinstinköpen hos speciella återförsäljare 
under veckan, den hyrda lokalen måste vara 
iordningställd i god tid innan bingospelarna kom 
vilket innebar att en massa stolar och bord fick 
hämtas och efteråt ställas tillbaka i angränsande 
rum. Det behövdes garderobspersonal och brick-
försäljare innan spelet började, kontrollanter 
under detsamma samt lottförsäljare i pauserna. 
Sven Olsson och Kjell Olofsson fungerade mes-
tadels som bingoutropare. Eftersom Pantern 
spelade sina hemmamatcher redan klockan 11 
på söndagarna kunde spelare och ledare hinna 
dit och hjälpa till efter matchen. Bortamatcherna 
fick i görligaste mån förläggas till vardagar och vi 
hade ju inga längre resor. De funktionärer som 
varje vecka ställt upp för att hjälpa till att genom-
föra bingospelet bjöds efter våravslutningen på 
en trevlig resa till Travemünde som blev mycket 
uppskattad.

Varje måndag träffades styrelsen i klubblokalen 
för att göra klart redovisningen från föregående 
dag och planera för nästkommande spel. Dessa 
möten stökades dock ganska raskt undan då 
Sven älskade både kaffe och kortspel.
 
En del av överskottet från bingospelet återinves-
terades i klubblokalen men merparten användes 
i den direkta verksamheten. Föreningens årsom-
slutning uppgick till 17.580 varav 11.510 var net-
tovinst från bingospelet.
 
Vi startade upp en friidrottssektion där Kjell  
Olofsson blev ordförande, Erling Brandt kassör 
och Ingemar Jonsson sekreterare. Brandt och 
Jonsson genomförde en kurs för idrottsledare 
i Skånes Idrottsförbunds regi. Träningen förla-
des till Limhamnsfältet, Beijers park, Sorgenfri 
idrottsplats och Kirsebergskolans gymnastiklokal. 
Något större träningsdeltagande lyckades vi inte 
åstadkomma då huvudintresset hos våra med-
lemmar var ishockey och för andra intresserade 
fanns specialklubbar i Malmö. Årets tävlingsdel-
tagande inskränkte sig därför till start i Eslövs 
Stadslopp där vi efter en lovande andraplats i  
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inledningen föll tillbaka och slutade på sjätte 
plats. Följande löpare deltog: Ingemar Jonsson, 
Göran Lindgren, Jörgen Karlsson, Kenneth Lind-
skog, Jan Thornkvist, Bengt Lindberg och Bengt 
Larsson.
 
Vi startade även en bordtennissektion där Bertil 
Thornkvist blev ordförande, Erling Brandt sekre-
terare och Lennart Larsson kassör. Här var verk-
samheten så livlig att man planerade att starta i 
Skåneseriens div 3 kommande år. I klubbmäs-
terskapen startade 10 spelare. Segrare blev  
Lennart Wahlström före Gert Sjögren, Erling 
Brandt och Lennart Larsson. Ganska typiskt att 
det var de bollsäkra och reaktionssnabba mål-
vakterna som dominerade. I ungdomsklasserna 
startade hela 24 spelare där följande vinnare  
korades: 13-14 år Jan Thornkvist, 10-12 år  
Kenneth Larsson, 8-10 år Ingmar Magnusson 
och upp till 7 år Ulf Larsson. Seniorlaget spelade 
3 vänskapsmatcher, alla på hemmaplan, mot en 
annan nybildad klubb, Holmeja Is, som slutade 
3-4, 2-5 och 5-2.
 
Vi bildade också en PR-sektion som engagerade 
sig i följande projekt: 
Luciafest i klubblokalen med luciatåg, manne-
kängvisning, julklappsutdelning och framförallt 
en kabaré med en lysande parodi på klubbens 
styrelse. 
Årsfest på restaurang Kung Karl där 52 perso-
ner såg till att stämningen hela tiden hölls uppe. 
Två gäster var inbjudna från våra mecenater  
AB Ekonomiköp och Ewerts Herrmodehus. 
Dessa framhöll i sina tacktal speciellt hur mycket 
de uppskattade den klubbanda och fina kamrat-
skap som fanns inom föreningen. 
Foto och film. Pr-sektionen kunde efter flitigt foto 
och filmarbete presentera ett speciellt fotoalbum 
och en oredigerad film. 

Hockeysektionens försäsongträning var förlagd 
till Beijers park och Limhamnsfältet och Ledare 
var som vanligt Kjell Olofsson. Isträningen be-
drevs på Östra Isbanan varje tisdag mellan 
20.30-22 med spelaren Rolf Falk från konkur-
rentklubben Söder som instruktör. För pojklag-
spelarna var isträningen upplagd i form av en 
hockeyskola på Gamla Isbanan om lördagarna 
under ledning av Ronny Jonsson. 
Seniorerna började internationellt med tränings-
match den 7/11 mot Rungsted i Köpenhamn. 
Resan företogs som en dagsutflykt där vi efter 
färjeöverfarten tillsammans med supporters och 

medföljande damer gjorde en 2 timmar lång 
sightseeingtur i Köpenhamn innan matchen. Ett 
trevligt arrangemang men kanske inte helt rätt 
uppladdning. Det blev givetvis förlust med 3-7 
men några sura miner kunde inte upptäckas un-
der den festliga hemfärden utan det var snarare 
en glad och upprymd trupp som lämnade färjan 
i Malmö. 
Ytterligare fem träningsmatcher spelades före 
seriepremiären varav en spektakulär mot vår trä-
nares lag Söder den 30 november. Naturligtvis 
förlorade vi, 5-9 blev resultatet. 
Vi slutade på 7: e och nästsista plats i div.4 efter 
att vi för första och sista gången lyckats vinna 
övert Åsum BK (som efter säsongen gick upp 
i Kristianstad IK) samt dessutom vunnit båda 
matcherna mot Skäret och tagit en seger mot 
Limhamn. Serien vanns av IK Luton. Av våra 23 
matcher slutade 7 med vinst och 2 oavgjort.

Bosse Svensson spelade 22 matcher, Lennart 
Wahlström och nyförvärvet från IFK Malmö, 
Christer Hansson nådde 21 och på 20 hittar 
vi Torsten Svensson, Tommy Falk, Kenneth 
Lindskog och Jörgen Martinsson. 
Övriga ordinarie spelare var Göran Lindgren, 
Ronny Jonsson, Gert och Kent Sjögren, 
Bengt Larsson, Ingemar Jonsson och Johnny 
Pettersson. 
Skytteligan toppades av Bengt Larsson, Torsten 
Svensson och Jörgen Martinsson med 13 mål 
före Göran Lindgren på 9. Bengt Lindberg 
gjorde militärtjänst vilket uppskattades av våra 
domare som slapp undan de timslånga regeldis-
kussionerna med honom efter matchen. 

De ”gamla trotjänarna” Jörgen Karlsson och 
Lennart Nilsson började successivt trappa ner 
på sitt aktiva deltagande och Janne P. var som 
vanligt bara med en tredjedel av säsongen. 
Vårt tidigare anfallsess Bert Danefors slutade 
med hockey för att enbart satsa på fotboll där 
han sedan i 20-talet år blev en av Malmös bästa 
småklubbspelare i Allians och sedermera Bunkeflo. 
Han var ofta uttagen i Lilla stadslaget. 
Bert, var en välväxt och fin idrottstyp, som med 
specialsatsning hade kunnat bli mycket bra i ett 
flertal sporter.
 
Juniorlaget, utan egen träningstid, fick bli en 
blandning av A-lags- och pojklagspelare. 
Christer Hansson outstanding med 12 mål på  
6 matcher (nästan hälften av lagets målskörd) 
Han hade bäst assistens av Bo Svensson, 
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Tommy Falk och Ulf Berggren men ungtuppar-
na Josef Rusz, Perry Granér, Jan Osser och 
Ulf Flint visade lovande takter vid sina inhopp.  
Ingen större succé för laget som vann två och 
förlorade 7 matcher. 
Inte gick det bättre för Ronny Jonssons pojklag 
med raden 2 vunna, 1 oavgjord på 12 matcher. 
Ulf Andersson deltog i alla. Kjell-Åke Evander, 
Tommy Bergkvist och Gunnar Thörn missade 
en. På åtta matcher hittar vi Lars Norberg, Per 
Kristell och Lars Börjesson. 
Perry Granérs 8 mål på 7 matcher var ett stort 
utropstecken. Staffan Eriksson intressant debut.
 
Pollenkungen Gösta Carlsson satsade stort 
i Rögle BK som också, med Ulf Sterner som 
primus motor, gick upp i högsta serien (division 1) 
medan Malmö FF föll ur densamma. Tyringe 
vann div.3 före Lund IS och fick nästa säsong 
förutom MFF, Tingsryd och Troja bl.a möta våra 
gamla bekantingar Sågdalen från Göteborg, 
som även de vann sin div.3-serie.
  
Nya klubbar som startade upp under säsongen 
var IK Orion från Landskrona, Sövestads IF, 
Kävlinge Goif och Kyrkans Ungdom från Broby. 
Efter säsongen anmälde sig Lerjevallens IK,  
IF Lejonet från Landskrona och Kristianstads IK 
för seriespel nästkommande säsong. 

Anrika IFK Malmö (som varit med från starten 
av Skånes Ishockeyförbund 1946) lade ner sin  
aktiva hockeyverksamhet liksom Limhamns IF 
och Skurup HC. 
Landskronaklubbarna IK Luton och IFK försvann 
när de fusionerades med IF Lejonet och Åsum 
BK när de ersattes av Kristianstad IK. 
I samband med att Limhamn lade ner sin 
verksamhet passade vi på att ta över en bra  
kedja som bestod av Thomas Andersson,  
Lars ”Grus” Gullstrand och Bengt ”Bås” 
Svensson. 
Speciellt det rödhåriga energiknippet och ledar-
gestalten Gullstrand hade vi länge haft ögonen 
på efter flera fina insatser i SDS-pucken. Brev-
bärare Thomas var en snabb ytterforward och 
Bengt en klok och stabil spelare som var an-
vändbar på flera platser i laget. 
En annan ypperlig förstärkning fick samtidigt  
vår ledarstab när vi även lyckades engagera 
Limhamnsklubbens duktige lagledare och allt i 
allo, Kjell Dehlin. 
En mycket tragisk händelse inträffade när brö-
derna Sjögren blev föräldralösa sedan deras 
mamma råkat ut för blixthalka och krockat med 
ett träd på väg hem med sin just inköpta bil. Hon 
var en entusiastisk och engagerad förälder som 
lämnade ett stort tomrum efter sig. Pappan hade 
bara några år tidigare avlidit efter en tids sjukdom.  

Pantern möter Kiviksgårdan på Östra Isbanan.


