
Vid årsmötet utsågs följande styrelse:

Ordf.   Sven Olsson

V.ordf.  Otto Olofsson

Sekr.   Jörgen Karlsson

Kassör  Lennart Nilsson

Övr. ledam.   Kjell Olofsson, Göran Lindgren,
  Bertil Thornqvist

Styrelsen genomförde 4 protokollförda möten 
under säsongen samt fortsatte med sina korta 
arbetsmöten på måndagarna. Därutöver hölls  
2 allmänna möten.
Medlemsantalet hade efter vår bingoförändring 
givetvis sjunkit och var nu reducerat till totalt 119 
varav 91 manliga och 3 kvinnliga aktiva. Endast 
6 av dessa manliga var över 25 år.
 Vårt Bingo på Folkets hus gick fortfarande 
bra vilket medförde att klubbens ekonomi vid 
verksamhetsårets utgång var tillfredsstäl-
lande trots att vi kostat på oss en del stora 
investeringar under säsongen. Den största, 
men för de flesta också trevligaste, av dessa 
var inköpet av en ny dress åt hockeylaget som 
sammanlagt kostade c:a 6.000 kronor.
Även denna vår bjöds våra trognaste bingo-
funktionärer på en trevlig Travemünderesa. 
 För första gången i klubbens historia bör-
jade vi också det här året med att betala ut 
ersättning. Mottagare var våra nya instruk-
törer för hockey, Jörgen Danielsson, och för 
bordtennis, Sven Tillgren, med vilka ganska 
blygsamma avtal hade träffats. 
En klart bidragande orsak till detta var att 
båda hade hämtats utanför Panterkretsen.
 Friidrottssektionen förde en tynande tillvaro 
och lades ner efter säsongen.
 Bordtennissektionen startade lovande med 
mycket bra anslutningar i åldrarna 7-15 år men 
det saknades någon verklig eldsjäl på ledar-
sidan. Det fanns heller inte rätt förutsättningar för 
att utvecklas i vår, för bordtennis, alltför trånga 
och låga lokal med plats för bara ett pingisbord.
Vi bestämde därför att ishockeyn även i fortsätt-
ningen skulle vara vår huvudsport.
Kjell Olofsson fortsatte som seniorlagledare och 
fick god assistans av nye Kjell Dehlin.

A-laget spelade under året 14 serie-, 2 DM-  
och 3 vänskapsmatcher.
Jörgen Danielsson, med en lång karriär som tuff 
MFF-back bakom sig, skulle fungera som spe-
lande tränare men i sanningens namn utveck-
lades inte laget så mycket att kontraktet blev 
förnyat efter avslutad säsong. Som spelare där-
emot tillförde han laget en viss tyngd.
 Efter en trög start hamnade laget på tredjeplats 
i division 4 efter Kulladal och Kiviksgården. Mot 
de senare vann vi för första gången en match i 
seniorsammanhang med siffrorna 3-2.
Lennart Wahlström växte in i rollen som vår för-
ste målvakt då Gert Sjögren började få svårt att 
kombinera rollerna som fotbollsback i IFK Malmö 
och hockeymålvakt hos oss. 
Samma problem uppstod för Jörgen Martinsson 
när han kom med i MFF: s A-trupp i fotboll.
 Trion Thomas Andersson, Ronny Jonsson och 
Bengt Larsson deltog i samtliga matcher medan 
Lars Gullstrand, Bo Svensson, Torsten Svensson, 
Lennart Wahlström och Janne Persson som nu 
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definitivt kommit hem) mis-
sade en.
Rolf Stenkvist 17, tränare  
Jörgen Danielsson 16,  
Kenneth Lindskog 15, Johnny 
Pettersson 13 och ”militä-
ren” Christer Hansson med 
12 var övriga spelare som 
anlitades mest under sä-
songen.
Perry Granér, Gunnar Hofgren, 
Rune Svensson 3 matcher 
samt Staffan Eriksson, Göran 
Andersson och Gunnar Thörn 
med 1 hämtades upp från 
juniorledet och fick göra  
debut. 
Trotjänaren Göran Lindgren 
kunde på grund av militär-
tjänst bara delta i 1 match 
som blev hans sista då han 
efter lumpen flyttade sina 
bopålar till Halmstad. Även 
Ingemar Jonsson hade pro-
blem att medverka den här 
säsongen på grund av änd-
rade arbetsförhållanden.
Den tidigare backen Jörgen Danielsson place-
rade sig själv som tung center mellan våra två 
vassaste ytterforwardars Torsten Svensson och 
Christer Hansson vilket resulterade i klar skyt-
teligatopp med 16 mål före Torsten Svensson 12 
och backen Janne Persson med 10.
 Bengt Larsson hade imponerat på expertisen, 
vilken den nu var, och blev som ende Panter  
uttagen till en match mellan MFF och Malmö-
alliansen. 
 Juniorerna spelade 8 serie-och 2 DM-matcher. 
Facit 3 vinster, 3 oavgjorda och 4 förluster  varav 
3 kom mot Söder.
 Lagledaren Kjell Dehlin plockade fram många 
nya utvecklingsbara spelare som framöver kom 
att bli permanenta i a-laget. 
26 spelare användes där endast Bo Svensson,  
Gert Sjögren och Thomas Andersson tillhörde  
a-truppen och 20 av dem  var fortfarande pojk-
lagspelare.
Lars Rasmusson med 9 matcher, Perry Granér, 
Gunnar Hofgren och Benny Johansson 8, Staffan 
Eriksson, Ulf Flint och Josef Rusz samt blivande 
målvakten Göran ”Japs” Andersson med 7, var 
de flitigast använda.
Bo Svensson med hela 8 mål på 5 matcher och 
Perry Granér med 6 mål svarade ensamma för 

halva målskörden.
 Även på ungdomssidan 
började vi få en god bredd 
vilket till stor del kunde till-
skrivas Ronny Jonsson vars 
fleråriga arbete det här året 
började ge resultat. Ronny 
hade under det här året god 
assistans av nyblivne träna-
ren Ingemar Jonsson och 
ledaren Kjell Dehlin. 
Det var Ronnys sista år som 
tränare och han hade läm-
nat över 10 a-lagspelare när 
han slutade.
 Under året deltog 39 
spelare i 20 matcher.  
Förstalaget spelade 12 av 
dem och förlorade bara 2.
Ronny och Ingemar med-
verkade till att våra ung-
domar inte längre var stän-
diga strykpojkar utan vann 
Skåneserien grupp A i kon-
kurrens med MFF, Söder, 
Lund, Skäret och Stella IF.

Vårt bästa pojklag, med Ronny Jonsson som  
ledare, nådde slutspelet i SDS-pucken som 
spelades på Ö. Isbanan den 7/3 inför stor  
publik.
 Pantern hade i semi finalen lottats mot MFF 
som i kvarten slagit ut vårt andralag. 
Strax efter nedsläpp sträcktes alla halsar på 
läktaren. Det var självaste MFF-hövdingen, 
Erik Persson som något försenad, anlände 
 åtföljd av en stor stab.
 Hockeyintresset var nog minimalt för hans 
vidkommande men förmodligen hade han 
blivit ditlockat med löftet att få se det blåa 
 favoritlaget vinna SDS-pucken.
 Pantern gjorde emellertid en kanon match   
som efter stor dramatik slutade oavgjord  
1-1 vilket betydde att den fick avgöras på 
straffar. 
MFF fick inleda straffläggningen och Göran 
”Japs” Andersson räddade.
Under tiden det pågick en kort diskussion i 
Panternbåset om lämpligaste straffskytt hop-
pade Perry Granér, lite själsvåldigt, in på isen 
och lyckades tråckla in pucken.
Stort jubel, de flesta vill ju alltid se storebror 
förlora, men MFF övervägde en protest. 
Perry hade nämligen inte haft sin hjälm på 
när han lade straffen. Protesten lämnades 
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En sorglustig händelse inträffade i 
vår andra seriematch mot Hässle-
holm borta på uterink.
Stabile Jörgen, som vanligt parkerad 
framför motståndarkassen, såg en 
perfekt macka komma mot sig. Även 
anfallskollegan Christer Hansson 
hade uppfattat chansen och hann 
före med att sticka fram sin klubba 
men styrde pucken precis utanför 
målet. 
I ilskan daskade Jörgen istället sin 
klubba i ändalykten på Christer som 
vände och körde direkt ut till avbytar-
båset skrikande någonting i stil med  
– sätt in någon annan, jag spelar inte 
mer med den idioten.
 Med blicken riktad mot händelserna 
på isen väste jag i mungipan till en 
av avbytarna att han skulle hoppa in. 
Men ingenting hände. Efter några sek-
under vände jag mig om och frågade...
– var blir du av? Och fick då svaret  
av en något neråtböjd spelare med 
ryggen mot isen.
– jag måste väl för fan fimpa först.
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dock aldrig in kanske för att MFF ville vara 
sportsliga eller möjligen var det för att  
publiken uppfattade vad som var på gång 
och började knorra högljutt. 
Erik Persson lämnade emellertid omgående 
Östra Isbanan och återvände aldrig.
Våra grabbar hade gett allt och blev i finalen  
något senare ett lätt byte för Tyringe med 0-3.

Göran Andersson och Benny Johansson del-
tog i samtliga 12 matcher för lag 1, Josef Rusz (9),  
Ulf Flint, Perry Granér, Staffan Eriksson,  
Gunnar Nettmark och Kent Osberg (8) samt  
Lars Norberg och Per Christell (6)  var övriga fli-
tigast använda.
Mellan lag 1 och 2 alternerade Karl-Gustav  
Andersson, Rune Andersson, Lars Börjesson, 
Görgen Bengtsson, Sven Pettersson och Rune 
Svensson.

Benny Johansson och Perry Granér 6 mål samt  
Staffan Eriksson och Lars Norberg med 5 var 
lyckosammast i målligan.

Skånes tredje ishall färdigställdes i Åstorp.
Rögle BK hade efter sin kraftiga satsning inga 
problem att hålla sig kvar i division 1 och hade 
faktiskt länge chansen att gå till slutspel. 
Halmstad BK vann div. 2 och Kulladal div. 4  
medan de båda division 5- grupperna vanns 
av IK Skäret och Vollsjö IK.

Nya klubbar som anslöt sig det här året var Stella 
IF från Malmö, Åstorps IF, Osby IK, IK Dackarna 
från Teckomatorp, IK Falken från Landskrona 
samt Cernelle IK, (som var en ren Gösta Carlsson-
skapelse) från Ängelholm. Hässleholms HK er-
satte Hässleholm IF.

Klubbar som lämnade var Vollsjö IK (trots  
seriesegern), Stidsvigs IF och Skånes Fagerhult IF 
(som varit med sedan 1947). 

SDS-puck finalister.
Tyvärr känner vi inte igen alla spelare/namn men några är vi relativt säkra på. Staffan Ericsson längst till 
vänster i övre raden. Perry Granér som 5:e i öv. raden och Lars Norberg 7:e (sist) i övre raden.
Nedre raden: Målvakt är Göran ”Japs” Andersson 4:e, och efter honom 5:e i nedre raden Ulf Flint.
Övriga: Josef Rush, Lars Börjesson, Benny Johansson, Gunnar Nettmark, Kent Osberg, Per Cristell.


