
Under våren hade vi bestämt oss för att återupp-
ta vår senior- och juniorverksamhet till hösten. 
 Vi började med att kontakta 
Gösta Johansson, en veteran 
från Värmland, som bl.a. spelat 
i Forshaga och varit med om 
kval till Allsvenskan.
Han hade föregående säsong 
representerat Lejonet i Lands-
krona men vi ville nu engagera 
honom som spelande tränare 
och pappa i laget hos oss. 
Landskronalaget begärde emel- 
lertid alldeles för mycket i 
övergångsersättning så vi 
nöjde oss med att anlita Gösta 
enbart som tränare för våra 
seniorer och juniorer.
 
Ansvariga instruktörer för pojklag och is-
hockeyskola blev Lars Rasmusson och  
Ingemar Jonsson och till lagledare valdes  
Jan Olsson (ÄP), Carl-Gustav Nilsson (YP) 
samt Ulf Adelstam för knattarna.  
Gemensam materialinköpare för hela för-
eningen blev Lars Rasmusson.
 
Kjell Olofsson och Uno Permin utsågs till 
lagledare för respektive  
A- och juniorlaget.
Men därefter återstod ar-
betet med att anskaffa 
spelare till de båda lagen. 
Sedan två säsonger till-
baka hade vi ju inte haft 
vare sig junior- eller se-
niorlag men nu  anställt 
tränare och anmält våra 
seniorer till division 4 
och även en juniorserie.
 
Undertecknad startade med att först ringa 
runt till våra tidigare lirare. Ingemar Jonsson,  
Lars Gullstrand, Thomas Andersson, Göran  
Andersson och Perry Granér sade sig bara 
ha gått och väntat på Panterns nystart och 
var direkt pigga på att ställa upp. Per-Håkan  
Lundgren (svarade ja direkt på min fråga) och 
Benny Johansson (efter lite tvekan) vände till-

baka från MFF: s juniorverksamhet där de till-
bringat de två mellanåren.
Däremot släpptes inte Lars Norberg från MFF 
och Staffan Ericsson från Kulladal trots att 
de några år tidigare kommit till dessa klubbar  
gratis från Pantern. 

Från vår ungdoms-
verksamhet kunde  
vi plocka upp Peter 
Carlsson (numera 
Stylin), Kent Granath, 
Ronny Evander samt  
ett litet 13-årigt mål- 
vaktslöfte som hette 
Roger Norberg.

Under samma säsong spelade sedan denne 
Roger 6 matcher med knattelaget, 8 med YP, 
14 med ÄP, 6 juniormatcher samt deltog åtta 
gånger som reservmålvakt i seniorlaget.  
Jag vågar påstå att detta är ett helt oslagbart 
rekord i Pantern.
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Roger Norberg
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Efter tips tog vi kontakt med och fick direkt 
napp från värmlandsfödde Sven Bertilsson och 
malmöpågen Kent 
Nilsson båda backar 
i Kulladal. Framförallt 
värvningen av Kent 
skulle med tiden visa 
sig bli betydelsefull 
då han var en duktig 
ishockeyspelare men 
framförallt en riktig 
ledarbegåvning med 
stor klubbkänsla som 
vi framöver skulle få 
mycket stor nytta av.
Egentligen ofattbart att 
Kulladal så lätt släppte 
iväg Kent men så gick också den klubben snart i 
graven. Troligen fick vi honom i kompensation för att 
man stoppade Staffan Eriksson.
I säsongens elfte timme fick jag ett nytt tips på  
en lovande spelare i Skäret som föregående  
säsong lagt av efter en otäck skada och istället 
siktade in sig på att bli domare.
Efter en lång övertalning i domarkabyssen på 
Gamla isbanan fick vi enrollerat den elegan-
te backen Leif Mattsson också det en mycket  
viktig värvning skulle det snart visa sig.
På träningen dök så en dag vår tidigare pojk-
lagspelare Leif Blomberg överraskande upp och 
undrade om han fick vara med. 
Eftersom truppen 
var mycket tunn gick 
det för sig men Leif, 
som fyra år tidigare 
varit ganska lovan-
de, hade nu tappat 
mycket och hade 
stora svårigheter att 
hänga med i skrid-
skoåkn ingen .De t 
var ju många viktiga 
isträningar han hade 
missat.
 
Men nu följde en uppvisning i vad en vil-
jestark person kan uträtta. Leif missade  
aldrig en träning, sög noggrant upp allt  
vad tränaren förmedlade och körde dess- 
utom in till Lejonet i Landskrona och tog is-
pass med dem de kvällar vi inte hade träning.
Fysiken hade ju förstås denne urstarke  
murare och brottare gratis men den otroliga 
förbättring han hade lyckats med att åstad-

komma efter bara några månaders intensiv 
träning överträffar allt jag har upplevt i den 
vägen under mina år i Pantern.
 
Panterns efterlängtade comeback på match- 
arenan skedde i en träningsmatch mot Sundet 
ute i Limhamn som vi förlorade med 5-6.
 I den första seriematchen gick det däremot  
vägen via seger över Kyrkans Ungdom med 4-2.
Efter en 4-5 förlust borta mot Lerjevallen  
radade vi upp tre raka vinster mot Malmö IK 
(10-0) Eslöv (5-0) och Hörby SK (3-2) och  
kunde därmed, efter halva serien, fira jul  
som tvåor. 
I ett par vänskapsmatcher mot Lunds IS och  
IK Skäret förlorade vi med 2-12 respektive 1-16. 
Totalt spelade vi 10 matcher under hösten  
varav 5 slutade med seger.

I samtliga matcher deltog Leif Blomberg,  
Lars ”Grus” Guldstrand, Benny Johansson, 
Per-Håkan ”Putte” Lundgren och Kent Nilsson.
Radarparet ”Putte” (14) och Benny (11)  
gjorde 25 av lagets 41 mål vilket innebar 61%. 
Den tredje länken i superkedjan var centern 
”Grus” som fick ta ett stort defensivt ansvar 
för den detaljen bekymrade inte hans mål-
sugna kedjekompisar alltför mycket. 
 

Givetvis fick vårt nystartade juniorlag det något 
kärvt i upptakten men visade upp stor bredd och  
använde under hösten hela 19 spelare varav 
flertalet hämtades från pojklaget.
 Pojkhockeyn var på den tiden uppdelad i tre 
kategorier, äldre och yngre samt knattar, och  
Pantern var representerade i seriespel med 
samtliga.
 Utöver de fyra tidigare nämnda spelarna i A-
truppen var Mats Thor och Bo Blomkvist några 
av de mest framträdande i vårt äldre pojklag.
 I den talangfulla YP-gruppen hittar man  
Jerry Eriksson, Gianni Filippini och Peter Stridh  
förutom de mycket lovande knattarna Mikael 
Sander, Stefan Rouhainen ( Aucoin) och Roger 
Norberg. 
  Bland de nya småknattar som dök upp det 
här året märktes framförallt Bengt Larsson,  
Ronny Fyhr och Joakim Carlsson.
  Den senare heter numera Tillgren och påbörjade 
hösten 2009 sin tredje säsong som vår senior- 
tränare.
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Pojklagsmatch på Östra isbanan

Pantern pojklag på sjuttiotalet med bl. a. Mikael Sander, Ronny Fyhr, Stefan Jönsson, Stefan Rouhianen, 
Ulf Adelstam (lagledare), Leif Danielsson, Jerry Eriksson, Roger Norberg, Peter Stridh.  
Tränare (bakom kameran) Lars Rasmusson.


