
Panterns styrelse var under säsongen: 
Ordförande Olle Lindell
V.ordförande Lars Rasmusson
Sekreterare Kent Nilsson 
Kassör Kjell Olofsson
Ledamöter Lars Norberg
 Berndt Ljungblad (Föräldraföreningen 
 Rosa Panterns representant)

 Jan Hellkvist (spelarrepresentant)

Vi beslöt att lägga om vårt räkenskapsår från 
kalenderår till att, som tidigare, omfatta vårt  
säsongsanpassade verksamhetsår.
Pantern redovisade 497 medlemmar av vilka 
388 var grabbar under 25 år. 
Klubben satsade hårt på utbildning och i för-
bundets olika instruktörskurser deltog Ingvar 
Ferm, Ingemar Jonsson, Peter Carlsson (Stylin),   
Hanspeter Borgman, Mikael Möller, Peter  
Wingren och Bengt Mattsson. Staffan Ericsson 
genomförde Ungdomsledarkursen i Västerås 
och Lars Rasmusson och Klas Thornqvist gick 
Distriktsdomarkurs.
Klubben genomförde för andra året i rad en  
intern ledarutbildning under ett veckoslut på  
Forsakar med 45 deltagare anordnad av Staffan 
Ericsson och Kjell Hagenborn.
Ekonomiskt fortsatte konsolidiseringen av för-
eningens ekonomi. Bingo- och lotterisidan gav 
klart förbättrade resultat men vi fick slita hårt för 
slantarna under ett par kvällar i veckan. Vi, det 
var förutom undertecknad, främst Stig Wahlgren 
och hans barn, tvillingarna, Susanne och Mikael.
Klubbens största utgifter utgjordes av resor med  
51 515, löner 95 496, klubbor 42 188 och soc. 
avgifter 37 790.  Den totala omslutningen uppgick  
till 350 755 kronor.
Våra konsulenter lanserade ett informationsblad 
för medlemmarna som man planerade att utge 
varje månad under säsongen och därför kallas  
Månadsbladet. Kjell Hagenborn blev redaktör.

Inför seriestarten värvade vi Magnus Falkheden 
från Skäret och kvartetten Hans Grönkvist,  
Lars Andersson, Nandor Becker och Stefan  
Olsson från Mif men tappade istället Per-Håkan 
Lundgren och Dennis Karlsson till Skäret.
Våra seniorer spelade efter föregående års  

degradering i division 3 Skåne som omfattade 
10 lag. IF Lejonet, med Tore Paulsrud som  
spelande tränare, vann serien med 34 poäng 
fyra före Åstorp och på tredje plats Pantern med 
28 poäng. Lejonet missade sedan kvalet till  
division 2.
Olofström och HC Dalen tog de platserna.
Pantern, som även denna säsong tränades 
av Leif Nilsson, inledde serien starkt med vin-
ster mot Kulladal/MIK 7-3, Club 69 16-1, Lunds 
IS 16-5, Hässleholm 12-4, Helsingborg 6-2,  
Trelleborg 8-2 och Jonstorp 7-2 innan det blev 
tvärstopp mot Åstorp 4-9 och sedan följde en rik-
tig djupdykning (under isen) hemma mot Lejonet 
3-14. Som framgår av ovanstående resultatrad 
var serien väldigt ojämn och det var väl bara  
Lejonet, Åstorp, Pantern och Jonstorp som det 
året höll acceptabel klass. Pantern förlorade  
sedan bara två matcher ytterligare mot Lejonet 
9-1 och Jonstorp 7-4.
Tre spelare Jan Hellqvist, Gianni Filippini och 
Sven-Olof Hultén deltog i samtliga matcher medan 
Nandor Becker, Lars Olsson, Stefan Olsson, 
Randy Matsson, Joacim Carlsson-Tillgren och 
målvakten Mikael Lövgren missade någon.
Filippini skyttebäst med 21 mål före Benny  
Wahlgren 17 och Lasse Olsson 15.

Våra juniorer, som tränades av Bengt Mattsson 
och Sven-Olof Hultén, deltog i Skåneserien 
där man kom 7:a. Nitton matcher spelades och  
Mikael Möller var med i samtliga medan Per 
Magnusson, Göran Johansson och Peter  
Thysell missade en. Bäste målskytt Ulf Möller 
med 15 mål före Thysell 13.

Bengt Mattson tränade även A-pojkarna tillsam-
mans med Gösta Johansson. Peter Nilsson 
och Mikael ”musen” Lövgren spelade i 20 av 21 
matcher en mer än Håkan Johansson, Jörgen 
Gullstrand och Set Norrman. Skyttebäst Peter 
Wingren, Per Magnusson och Lövgren med 4 
mål vardera.
A-pojkarna gästades under ett veckoslut i  
säsongsupptakten av den västtyska klubben 
BFC Preussen som i två matcher besegrade oss 
med 3-2 och 4-2.
I SDS-pucken gick laget till semifinal i Malmö-
gruppen men föll mot Skäret med 3-1.
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B-pojkarnas tränare var Peter Carlsson-Stylin 
och Lars Rasmusson som hade en bred trupp 
med två lag. Lars Ahlberg och Dragan Dzamic 
kom upp i 27 matcher med Rickard Persson, 
Rickard Mårtensson, Robert Niclasson, Mats  
Eriksson och Joukka Rännsi närmast. 
Bäste poängplockare i det här gänget var  
Dragan Dzamic med 15 mål före Michael Qvist 12.
Gösta Johansson och Gert Andersson tränade 
C-pojkar som också bestod av en stor trupp och 
två lag. Ulf Thysell medverkade i flest matcher 
(24) en mer än trion Ola Hagenborn, Stefan 
Lundgren och Carl-Axel Pettersson.
Stefan Lundgren vann skytteligan på 24 mål före 
Hagenborn 17.

D-pojkarna var Ingvar Ferms skapelse och stolt-
het och de blev, jämte seniorerna, säsongens 
Panternlag. Man spelade 29 matcher vari Johan 
Larsson deltog i 18 och närmast honom kom 
Paul Jönsson, Jan Bobek, Niklas Jonsson, Kalle 
Larsson och Joacim ”Jocke” Nielsen.
Fredrik Wramhed (22) och ”Jocke” svarade nästan 
ensamma för lagets målskörd på 57 mål.

De allra minsta var E- pojkarna som hade Ingemar 
Jonsson som instruktör. De avverkade 18 matcher 
och i samtliga deltog Fredrik Römbo och Pierre 
Schultz medan Jens Frank, Stefan Larsson, Ulf 
Nilsson, Jonas Holmgren, Fredrik Holmkvist och 
Mikael Svennson missade en.
Patrik Nilsson skyttebäst med 20 mål före 
Schultz, Holmgren och Holmkvist med 5 vardera. 
De flesta av matcherna ingick i en serie som  
arrangerades av Pantern.   
Laget gick till gruppsemi i SDS-cupen men föll 
mot Mif med 1-0 efter straffläggning. 

Skridsko- och hockeyskola hade vi på lördagen, 
Medverkande instruktörer var Ingemar Jonsson 
och Lars Norberg som hade hjälp av de fyra 
engangerade juniorerna Clas Thornqvist, Mikael 
Möller, Hanspeter Borgman och Peter Wingren.

Svenska Ishockeyförbundet kom med en del nya 
regler som skulle gälla från och med säsongen 
78-79. De mest omvälvande var att det blev obli-
gatoriskt med visir för alla spelare upp till 16 år 
samt att en ny icingregel, tillämpad i Canada och 
USA, trädde i kraft.

Den innebar i korthet att: En puck som slås före 
mittlinjen går bara till icing om en försvarande 
spelare (inte målvakten) når den först.
En farlig regel som ledde till flera svåra skador 
och därför så småningom togs bort igen. 
Från distriktet i övrigt kan nämnas att Mif genom 
en fjärde plats i Div.1 tog sig till play-off där det 
tyvärr blev tvärstopp efter två raka nederlag mot 
Bofors. Christer ”Nippe” Bergström och Onni 
Nordström var två nyförvärv som debuterade i 
Malmölaget.
Rögle kom tvåa i Div.2 och fick kvala mot  
Gislaved med samma nedslående resultat som 
Mif.
Från samma serie degraderades Glimåkra och 
Kallinge-Ronneby medan Skäret gjorde utmärkt 
ifrån sig och kom på sjätte plats.
Tyringes juniorer blev 4:a i SM-slutspelet efter 
Djurgården, Brynäs och Kiruna.
TV-pucklaget, som bl.a. innehöll de blivande 
pantrarna Peter Erdös, Christer Turesson och 
Mattias Buhr-Berg, eliminerades efter förläng-
ning av de blivande segrarna Småland.

I oktober presenterades tre arkitektförslag för 
nybyggnation på Bulltoftafältet för allmänheten.
Vi studerade givetvis planerna med stort intresse 
då en bostadsbebyggelse där borde kunna skapa 
bättre underlag för vår framtida rekrytering av 
ungdomar till vår verksamhet. 
Under våren genomfördes en studiecirkel under 
ledning av Kjell Olofsson där 12 olika ledare deltog 
i tio sammankomster. Mycket hann diskuteras och 
många ideér kom fram.
  Ett förslag som direkt genomfördes, inte utan 
protester, var rökförbud i omklädningsrum och 
korridorer nere vid isbanan samt på bussarna till 
och från matcher.
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Gösta Johansson m. fl. i ett av omklädnings- 
rummen i Kirsebergs ishall.


