
Verksamheten i lokalen hade bidragit till att en 
stor del av våra tidigare medlemmar stannat kvar 
i föreningen och när vi därför inför hösten beslöt 
att starta om på nytt med vår ungdomshockey 
fanns det redan en stomme att utgå ifrån. 
För att utöka denna skara annonserade vi efter 
intresserade och fick ett mycket stort gensvar. 
Vi ordnade därför en uttagning på isbanan där 
våra ledare under någon timme försökte hitta 
dem som ansågs mest lämpade att tillägna sig 
vår träning.
 
Det var naturligtvis ingen lätt uppgift att välja rätt 
bland den stora mängden av ungdomar som 
med olika stilar skrinnade omkring på isen och 
likt tjurarna runt Ferdinand försökte imponera på 
vår uttagningskommitté. 
Bland de som hade turen att bli uttagna fanns 

Peter Carlsson (Stylin) och Stefan Rouhiainen 
(Acoin) medan en som inte lyckades bli upp-
märksammad, trots att han enligt egen utsago  
tillhörde den bättre halvan, var vår duktige speaker 
Lars Ekberg.
 
På grund av stor upptagenhet på Östra isbanan 
fick vi bara köpa 2 träningstimmar av äskade 4. 
Efter protester hos idrottsstyrelsen blev vi till- 
delade ytterligare en. 
Isbanan öppnade den 14 november och våra 
träningstider var fredagar 17-19 för äldre grab-
bar (ÄP) och lördagar 9-10 för ishockeyskola 
och knattar. 
70 grabbar i åldrarna 10-17 år deltog i vår trä-
ningsverksamhet. Huvudansvarig för träningen 
var Lars Rasmusson med Ingemar Jonsson, 
Uno Permin och Lars Norberg som främsta med-
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hjälpare. Kunnandet var generellt dåligt då en 
del av ungdomarna inte tidigare hade provat på 
hockey men vårt primära mål var att få igång en 
bred ungdomsverksamhet.
Vi startade i seriespel med ett ÄP-lag och ett 
knattelag samt sex lag i SDS-pucken. Det var för 
övrigt premiärår för knattarnas seriespel. 

ÄP-laget förlorade mot Kiviksgården 3-6,  
Skäret 0-10 och IK Pandora från Ystad med 1-5  
medan knattarna i sin enda match vann över MFF  
med 3-2. 
Under julmellandagarna åkte båda lagen i  
gemensam buss till Osby och mötte mot- 
svarande lag i deras nyöppnade ishall med  
resultat 0-17 och 1-10.
Sammanlagt deltog 32 spelare i de sex  
matcherna. 

De som stannat kvar var: Bo Borgkvist, Ronny  
Evander, Lars Fridholm, Ulf Grefeldt, Lars-
Åke Haker, Tommy Nilsson, Roger Norberg,  
Mats Thor, Leif Danielsson, Jan Thornkvist och 
Ronny Fyhr. 
Nytillkomna: Gerry Eriksson, Jan Fillipini, Kent 
Granath, Peter Grolich, Mats Johansson, Peter 
Carlsson, Thomas Kinning, Anders Malmberg, 
Jörgen Moberg, Johnny Nilsson, Tommy Nilsson  
II, Roland Nilsson, Ulf Olander, Ulf Pettersson,  
Stefan Rouhiainen, Mikael Sander, Dura  
Semjanuw, Peter Stridh, Lennart Svensson, 
Claes Thornkvist och Kjell-Erik Torstensson.

Kristianstad invigdes Skånes femte ishall.  

Sundets IF, Stella IF och Söder IF från Malmö, 
Vollsjö IK, Sövestads IF, IK Orion från Landskrona 
och Helsingborgsklubben IK Tor var klubbar som 
under säsongerna 1968-69 avfördes ur Skånes 
Ishockeyförbunds rullor.

Ordförande var fortfarande Sven Olsson nu med 
sin lillebror Jan som vice.

Kjell Olofsson och Lennart Nilsson fortsatte på 
sina poster som sekreterare och kassör

Övriga invalda styrelsemedlemmar blev Lars  
Rasmusson, Ulf Adelstam och Ingemar Johnsson.

Klubben höll under året två allmänna och 7 proto-
kollförda möten.
Medlemsantalet som vid årets början var 117 
ökade med 13 till 130. Av dessa deltog 82 i  
hockeyverksamheten medan 24 spelade bord-
tennis. Endast två av de aktiva var över 25 år.
Den ekonomiska omslutningen var 19 217:54 
kronor och gav ett överskott på 1 538:72.

Malmö Isstadion blev färdigt och vid invigningen 
den 9 september fanns naturligtvis även Pantern 
med på ett hörn. Vi representerades av Lars  
Rasmusson som, ute på isen, hade med sig ett 
antal pojklagsspelare klädda i föreningens dräkt.

Verksamheten i klubblokalen på Kronetorps- 
gatan var fortfarande livlig och betydde mycket 
för sammanhållningen inom föreningen. Att  
klubben överlevde krisåren berodde nog mycket 
på att vi hade denna samlingsplats där aktiva 
och ledare kunde träffas och umgås även under 
icke säsong och att vi, som en direkt följd där-
av, fick ett tillskott av unga entusiastiska ledare 
som Ingemar Jonsson, Lars Rasmusson och  
Ulf Adelstam.  
Under bordtenniskvällarna fungerade Jan Olsson, 
Kjell Olofsson, Lennart Nilsson, Bjarne Lundahl 
och Ulf Hansson som ledare. Sektionen hade 
slutat med tävlingsverksamhet.
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Lars Rasmusson kompletterade upp sin idrotts-
utbildning med en Steg 3 kurs i Västerås med 
Åke ”Professorn” Lundström som kursledare, 
medan Ulf Adelstam, Ingemar Jonsson, Uno 
Permin och Jan Olsson deltog i flera av Skånes 
Ishockeyförbunds arrangerade kurser.

Styrelsen kom under våren återigen fram med 
ett kreativt nytänkande inom bingon. Den här 
gången skulle vi satsa på ett Sommarbingo i 
Club 54:as lokaler på Föreningsgatan. 
Bingospel hade tidigare bara bedrivits i Malmö 
under höst och vinter men det vi nu startade 
var en ny utmaning som många experter direkt  
dömde ut. 
Men det blev succé!
 På öppningsdagen den 25 maj fullkomligt  
vällde bingospelarna in och fyllde lokalen till 
bristningsgränsen. 
Vi spelade i god tid ut vårt erhållna tillstånd och 
hann även med att hjälpa SJ:s sångkör att spela 

ut deras, med lite mindre omslutning, för att vi 
inte skulle behöva stänga lokalen i förtid. 
 De professionella arrangörerna hade givetvis 
med stort intresse följt våra förehavanden och 
var nästa sommar inte sena att hoppa på tåget 
när de noterat vårt lyckade resultat.
Och därigenom stängdes åter vägen till en god 
inkomstkälla för oss. 

Av våra pojklag lyckades knattelaget bäst un-
der våren och hemförde sin serie utan någon  
poängförlust men det skedde, i ärlighetens 
namn, med benägen hjälp av några överåriga 
spelare. 
Yngre Pojkar nådde slutspel i SDS-cupen men 
förlorade där mot Tuborgarna med 1-2. 
Avslutningsvis åkte våra båda pojklag än en 
gång iväg på en gemensam resa. 
 Den här gången gästade vi Rödovre i  
Köpenhamn som var ofina nog att vinna båda 
matcherna.


