
Inför säsongen 1972-1973 fick vi det för Pantern 
tråkiga beskedet att Sven Melander fått er- 
bjudande att byta sin anställning hos Expressen 
i Malmö till Aftonbladet i Stockholm.

Träningen på is inleddes den 14 augusti i  
Limhamn men från och med den 6 november var 
vi tillbaka på Östra Konstisbanan där föreningen 
fick träningstider på tisdagar mellan klockan 
20.30- 22 och på fredagar från 17.30 till 19.00.

Fritid Malmö hade det jobbigt med att fördela 
istiderna någorlunda rättvist mellan stadens 
nio verksamma hockeyklubbar Mif, Slottstaden, 
Sundet, Djupadal, Skäret, Pantern, Kulladal, 
Malmö IK och Hilda samt därutöver även bereda 

plats för Korpen, Malmö Curlingklubb och Malmö 
Konståkningsklubb.

Av Svenska och Skånska Ishockeyförbundet till-
delades vi ett bidrag på 873:48 att använda till 
inköp av en ny målvaktsutrusning. Totalt kostade 
den 1122:38 inklusive moms.

Roger Norberg och Stefan Rouhiainen anmäl-
des till TV-puckläger i Tyringe.

Höstsäsongen inleddes på is med ett tränings-
läger i Osby 22-23 september då vi samtidigt 
mötte Kristianstad och förlorade med 1-3 samt 
mot Osby där det blev en 8-1-seger.
I dessa matcher debuterade nyförvärven Rolf 
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Övers från vänster:  
Leif Blomberg, Kent Nordbäck, Per-Håkan Lundgren, Anders Nilsson, Jan Hillesö
Rad två från vänster:
Benny Johansson, Lars Gullstrand, Ingemar Johnsson, Kent Granath, Kjell Olofsson - lagledare,  
Agne Mattsson - materialförvaltare
Rad två från vänster:
Bengt Mattsson, Heikki Karvinen, Thomas Andersson, Roger Norberg, Peter Carlsson, Kent Nilsson,  
Anders “Lillis” Hanson - tränare



Linde, Roger Gall och Anders Nilsson samt den 
uppflyttade junioren Gianni Filippini.
Vi hann med att begå vår premiär i Malmö  
Ishall där det blev förlust mot Skånes TV-lag 
som vann med 2-1. Debutant i den matchen var 
Jan Hillesö, en tidigare Skäretspelare som efter 
ett benbrott ville starta om i Pantern. Jan hade 
under sin konvalescenstid, när han inte kunde 
träna på is, stått på en platta i Limhamns ishall 
och övat upp sin skottstyrka vilket givit honom ett 
utmärkt dragskott.
Bland motspelarna i TV-pucklaget hittar man 
profiler som målvakten Ingvar Sträng, Mats  
Grötting, Jim Persson (Brimsek), Thomas Ridell 
och Ulf Ekberg.
Första tävlingsmatchen var i Limhamn där vi  
inför 18 betalande förlorade mot Kulladal i  
DM 9-1. Milan Komar svarade för tre mål 
och våra tidigare spelare Bo Svensson och  
Staffan Ericsson gjorde vardera1. Ytterligare 
fyra träningsmatcher Mif J20 (6-1) och Kristian-
stad (5-5), Hellerup (8-4) och Rögle J20 (8-2) 
genomfördes före seriestarten och Lillis skakade  
ur rockärmen fram ytterligare några nyförvärv  
att testa i form av backen Kent Nordbäck samt 
Lennart Jönsson och Kurt Österlund.
Seriepremiären den 16/11, mot Sundet inför  
27 betalande, blev lyckad med seger 3-2 och  
succédebut för ytterligare ett förvärv i form av 

Paul Bjurehag som svarade för våra två sista 
mål sedan Rolf Linde inlett med 1-0.
Även våra följande matcher mot Pandora på 
Åvalla i Ystad (8-3) och IS Göta (6-3) inför 38  
betalande gick i vår favör men sedan tog det 
stopp mot Tyringe borta (0-6). I den matchen 
gjorde Torsten Svensson come back.
Nya förluster mot Kulladal, Lejonet och Lund och 
Åstorp avslutade höstsäsongen. Notabelt från  
bortamatchen i Åstorp att Lillis hoppade in och 
gjorde 1 mål men förlust med 10-4.

Ungdomslagen kom sent igång på hösten och 
vårt nykomponerade knattelag hann bara spela 
en seriematch mot Staffanstorp som vanns med 
5-1. Inklusive SDS-pucken spelade kvintetten 
Mikael Lövgren, Mats Jönsson, Göran Dyberg, 
Torbjörn Johansson och Peter Molin samtliga 
fem matcher. Christer Andersson med 4 mål  
och Torbjörn Johansson, Peter Molin och Mats 
Särlöv med tre effektivaste skyttar. Peter Thysell 
debuterade i sista matchen och gjorde 1 mål.

Seniorlaget startade den 6 januari med en hem-

mamatch mot Jonstorp som slutade lyckosamt 
5-4 med segermålet inprickat 29 sekunder före 
slutsignalen av Lars Gullstrand. 
 Hemmamatch förresten, alla våra egna senior-
matcher fram till den 2 december 1973 spelade 
vi i Limhamns ishall på grund av ombyggnaden 
som fortfarande pågick på Östra isbanan.
Notabelt i övrigt från den matchen var att vår  
tränare ”Lillis” själv hoppade in och svarade för 
två av våra mål samt att antalet betalande åskå-
dare var 3 stycken. 
Returmatchen i Jonstorp fem dagar senare blev 
lika jämn och även denna gång blev det seger 
för hemmalaget med 5-4. Trots nederlaget fanns 
det några ljuspunkter att glädjas åt som att den 
unge debutanten Gianni Filippini svarade för ett 
av målen och att Kent Nordbäck gjorde en mycket 
bra insats på sin backplats som han dessutom 
krönte med att även bli målskytt.
I vår följande match mot starka Åstorp fick vår 
lovande 15-åring Roger Norberg förtroendet att 
vakta kassen från start. Det var praktiskt taget 
spel mot ett mål men Roger var helt omutlig och 
på en av våra fåtaliga kontringar kunde istället 
Rolf Linde göra 1-0 efter 22 minuters spel. Ås-
torp fortsatte oförtrutet med en enveten press 
men lyckades, trots flera numerära överlägen, 
inte spräcka nollan. I början av tredje perioden 
kom Åstorps lagledare Torben Jensen fram till 
vårt bås och frågade mig vad det var för en fan-
tom som stod i vårt mål.
Men till sist, efter en trippingutvisning på Heikki 
Karvinen, knappa 10 minuter före slut lycka-
des de utjämna och av bara farten ramlade det  
sedan in ytterligare två mål.
En ny väntad förlust följde mot Lejonet innan 
vi på hemmais nådde 4-4 mot Lunds IS, ett lag 
vi genom alla år haft mycket svårt med, något 
som till stor del berott på deras svårstoppade 
superduo Rolf Lanz och Christer Jupén. Men en 
ny stormatch av Roger, ett lugnande inhopp av 
Anders Hanson, två mål av Rolf Linde och ett 
vardera av Heikki Karvinen och Putte Lundgren 
samt ett jäkla go i hela laget bäddade för det 
oväntade poängkapet.
Vår glädje över insatsen blev dock kortvarig då 
vi redan i nästa match förlorade med 2-9 mot vår 
gamla arvfiende Kulladal i nya Malmö Isstadion.
 Men det fanns karameller att suga på även 
efter den matchen då Anders Hanson förutom 
Roger samtidigt mönstrade de nästan jämnåriga 
juniorerna Stefan Rouhiainen, Peter Carlsson 
och Gianni Filippini. Kent Granath, ytterligare 
en junior som redan tidigare tagit en ordinarie 
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plats, svarade för ett mål medan Putte Lundgren 
gjorde vårt andra.
 
Genom juniorernas intåg breddades vår trupp 
med unga hungriga och spelskickliga spelare.
Storförlust mot de blivande seriesegrarna  
Tyringe (0-8), oavgjort mot Göta, efter 3-0  
ledning halvvägs in i matchen, storseger mot 
Pandora (13-1) samt en snöplig förlust mot Sundet 
(3-6) avslutade serien. I den sista matchen visa-
de det sig med en obehaglig tydlighet att släkten 
var värst genom avgörande mål av våra tidigare 
spelare Åke Höglund (2) och Rolf Stenkvist (1).
 Limhamnslaget, under taktisk ledning av sitt 
nyförvärv Ingvar Ferm från Kiviksgården, drog 
ner på tempot, spelade lagom elakt, och fick, 
precis som de hade planerat, pantrarna fullstän-
digt ur balans.
Vårt seniorlag slutade på 7:e plats i div. 3 södra F. 
Sundet och Pandora flyttades ner till div.4.
I systerserien div.3 södra E segrade Mörrums GOIS.
Nybro vann tipsenligt division 2 före Rögle och 
Mif medan Alvesta och Skäret hamnade på de 
två nedflyttningsplatserna.
Lerjevallen blev seriesegrare i div.4.

Roger Norberg, Leif Blomberg, Benny Johansson, 
Per-Håkan Lundgren, Kent Nilsson och Heikki 
Karvinen spelade samtliga 26 matcher medan 
Göran Andersson och Lars Gullstrand missade en. 
Kent Granath medverkade i 24, Bengt Mattsson, 
Anders Nilsson och Rolf Linde i 21, Lars Norberg 
20, Thomas Andersson 17, Kent Nordbäck 16, 
Paul Bjurehag 11, Roger Gall 10, Peter Carls-
son 9, Ingemar Jonsson7, Gianni Filippini 6 samt 
coachen själv 5 matcher.

Bäste målskytt blev Putte Lundgren med 17 full-
träffar hårt trängd av Bengt Mattsson och Rolf 
Linde på 16 och Benny Johansson 12. Unge 
Kent Granath och hårdingen Heikki Karvinen 
följde sen med 8 respektive 7.
Busligan toppas av Leif Blomberg med 40 minuter 
före Anders Nilsson 38, Heikki Karvinen 28 samt 
Paul Bjurehag som nådde 21 minuter på sina 11 
matcher. Rolf Linde 0 och P.H. Lundgren med 
2 minuter visar fördelen av att hålla sig kvar på 
banan. 

Roger Norberg blev tillsammans med Stefan  
Rouhainen uttagen till ett vinterläger i Tyringe som 
var en förberedelse för TV-puckuttagningen. Till 
den slutliga truppen kom tyvärr bara Roger med i 
sällskap med profiler som Ulf Ekberg (Mif), Bengt 

”Bomben” Thelin och Kent ”Sudden” Bengtsson 
från Rögle samt de båda Glimåkrasönerna Per 
Aurell och Ingemar Erlandsson, den senare blev 
som bekant några år därefter mer framgångsrik 
och känd i helt andra sammanhang.
Roger blev senare under höstsäsongen kallad 
till pojklandslagsläger där bland andra blivande 
storspelare som målvakten Reino Sundberg och 
Harald Lyckner deltog.

Juniorlaget spelade 4 matcher, förlorade två mot 
Skäret men vann över Lund och Lejonet.
 I laget deltog: Roger Norberg, Bengt Larsson,  
Bertil Haglund, Stefan Rouhiainen, Benny  
Wahlgren, Christer Johansson, Bengt Glans, 
Peter Carlsson, Kent Granath och Tony Eiman 
i samtliga matcher, Gianni Filippini i 3, Hans 
Ekström i två samt en match Lars-Gunnar  
Moström, Jerry Eriksson och Björn Lindman 1.
Kent Granath och Benny Wahlgren med vardera 
4 mål blev mesta målskyttar.
Lagledare var Lars Rasmusson och Heikki  
Karvinen.

Äldre pojklaget förlorade 5 av sina 6 serie- 
matcher, åkte direkt ur i DM mot Mif men tog  
revansch i SDS-pucken där man avancerade 
till gruppslutspel via 1-0 vinster över Slotts- 
staden och Skäret. Tyvärr blev det där förlust mot  
Åstorp med 3-1. Rögle vann klassen.
Gianni Filippini blev bäste målskytt med 9 full-
träffar före Benny Wahlgren 7, Stefan Rouhiainen 
och Hans Ekström 4 samt Bengt Glans 3.

SDS-laget: Roger Norberg, Bertil Haglund, Stefan 
Rouhiainen, Gianni Filippini, Benny Wahlgren, 
Christer Johansson, Bengt Glans, Lars-Bertil 
Kvist, Hans Ekström och Tony Eiman.
Lagledare var Lars Rasmusson och Jan Olsson.

Yngre pojklaget matchades flitigast och spelade  
8 serie- och 1vänskapsmatch samt 5 i SDS.
I en spännande match mot Skäret Röd avgjorde 
Ulf Möller matchen med ett stenhårt slagskott i 
vänstra krysset vilket föranledde SDS att dagen 
efter rubricera målet som ”årets propp”.
Malmögruppen vanns av Mif/Jörn som dock i  
finalen fick se sig besegrade av Rögle. Några 
av de mest framträdande Mif-grabbarna hette 
Leif Ackerman och Kent Turesson (den senare 
pappa till Emil).   
 I serien blev det dubbla förluster mot Skäret 
och Staffanstorp men två gånger vinst mot Mif.
Flitigast använda spelare var Anders Sjögren 
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(mv), L-G. Moström (mv), Bengt Larsson, Anders 
Andersson, Roy Kjellberg, Hayri Dagli, Claes 
Tornkvist, Anders Ljungström, Anders Magnusson, 
Magnus Linder, Joacim Carlsson-Tillgren, Ulf 
Möller, Håkan Lindgren, Håkan Gruvstedt och 
Tommy Persson.
Bengt Larsson (6) och Anders Ljungström (5) 
blev bästa målskyttar.
Lagledare var Uno Permin

Knattelaget med Ingemar Jonsson som kreatör/
domptör var mest med för att se och lära men 
klarade även de sig hyfsat i SDS-pucken. 
Vann över Skäret/vit 6-0, Skäret/violett 3-0 och  
Mif/Nollan med 7-1 men eliminerades i grupp- 
semin av Lejonet med 1-0. 
Målvakten Mikael ”Micke” Lövgren, Göran Dyberg, 
Mats Jönsson, Per Magnusson, Peter Mohlin, Lars 
Svensson, Torbjörn Johansson, Peter Thysell, Jan 
Lindman, Anders Norrman samt Sven Hansson 
och Peter Löfberg var de flitigaste aktörerna  
under vårsäsongen och SDS.

SDS-pucken satte för övrigt nytt deltagarerekord 
det här året med 254 anmälda lag varav 30 icke 
skånska från Halland, Blekinge och Småland. 
Tävlingen arrangerades förutom på Södra isbanan 
och Isstadion i Malmö i Landskrona, Lund, Äng-
elholm, Tyringe och Kristianstad. Antalet delta-
gare var 3048 vilket vittnar om det stora intres-
set.
Det är verkligen synd för klubbarnas nyrekry- 
tering att turneringen numera är nerlagd.

En stor schism inträffade i Skäret. I samband 
med att klubben degraderades till div.3 återkom 
Kalle Mohlin, tidigare ordförande och en driftig 
ledare och penninganskaffare, som emellertid 
direkt deklarerade att klubben i fortsättningen 
skulle styras helt enligt hans vilja. Det blev föga 
uppskattat i spelartruppen och först att lämna 
blev tränaren Benny Burakowsky som istället 
vände blickarna mot Danmark. Även flera av 
spelarna deklarerade att de ville lämna för spel 
i Mif.

Vårt årsmöte hölls i klubblokalen på Kronetorps-
gatan. 

Till ordförande valdes Jan Olsson, Lennart  Nilsson 
blev vice ordförande, Kjell Olofsson kassör och 
Kent Nilsson sekreterare. 
Till styrelsen invaldes även Carl-Gustav Nilsson. 
Suppleanter blev Lars Gullstrand och Inge-
mar Jonsson, den senare även kontaktman för  
U-sektionen.
Föreningen hade 104 medlemmar varav 94 manliga. 
77 medlemmar var under 25 år.
Årsomslutningen var 34 738 kronor och före- 
gående årsresultat visade en vinst på 168 kronor.

Under försäsongen tränade seniorer, junio-
rer och ÄP tillsammans i Baltiska hallen under 
ledning av Heikki Karvinen. Träningen bedrevs 
måndag och onsdag.
De yngre tränade under måndagarna på  
Limhamnsfältet med Ingemar Jonsson som an-
svarig.
Inför höstsäsongen utsågs Göran Andersson till 
juniortränare, Uno Permin för Äldre och Ingemar 
Jonsson för Yngre pojkar.
Inför kommande säsong kom följande regeländ-
ringar från Svenska Ishockeyförbundet som för 
övrigt det här året fyllde 50 år.
Junior är den som det kalenderår då spel- 
säsongen började ej fyllt 20 år.
Äldre pojklagspelare (ÄP) är den som det kalen-
derår då spelsäsongen började ej fyllt 17 år.
Endast ansiktsmasker godkända av Svenska  
Ishockeyförbundet får användas.

Malmö kommun höjde avsevärt bidragen till ung-
domsföreningar genom att införa ett fast stöd  
baserat på medlemmar under 25 år samt en ökning 
av aktivitetsstödet. 
Samtidigt infördes ett konsulentbidrag. 

Två nya ishallar stod färdiga att tas i bruk under 
kommande säsong i Helsingborg och Trelleborg. 
Därmed förfogade ishockeyn i distriktet över elva 
hallar och 7 konstisbanor.
På gång var också en överbyggnad av isbanan i 
Lund och i Malmö en enkel ishall i den nya stads-
delen Rosengård samt en träningshall på Stadion-
området vilket innebar att den Södra isbanan vid 
Stadsteatern hade tjänat ut sina syften. 
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