
Under våren hade Olle Lindell meddelat att han 
inte stod till förfogande för förnyat uppdrag som 
ordförande. Att hitta någon likvärdig kopia insåg 
vi vara orealistiskt.
Olles styrka hade  
varit hans kreativitet 
och idérikedom samt 
förmågan att sälja in 
föreningen och genom- 
föra sina idéer. Han 
hade stora ambitioner 
för Pantern men efter-
som han samtidigt 
drev ett eget företag 
kände han nog att det 
skulle ta alltför mycket 
av hans arbetstid i anspråk.
Pantern hade under hans ledning utvecklats  
väsentligt och anställt både en konsulent, Staffan 
Ericsson, på heltid och startat en mycket liv- 
aktig föräldraförening, vars förste ordförande 
blev Bernt Ljungblad, samt framförallt satsat 
mycket på ledarutbildning med de årligare interna  
upptaktsträffarna som en trevlig och uppskattad 
inledning på säsongen. 

Styrelsens och valberedningens blickar riktades 
ganska omgående mot Lars Rasmusson då vi 
var överens om att han var en man med de rätta 
kvaliteterna.
 Han var medlem sedan 16 år i föreningen och 
hade under de senaste tolv åren verkat som 
ledare, gått igenom samtliga ungdomstränar-
kurser och RF:s ledarutbildning, utformat och 
genomfört träningsprogram för våra ungdomar 
under en följd av år, suttit med som ledamot i 
styrelsen, varit ansvarig för föreningens materi-
alinköp samt genomgått utbildning till och även 
verkat som hockeydomare.
Dessutom- inte minst viktigt- han hade ett troget 
Panterhjärta och kände till vår målsättning.
Alltså, den perfekte mannen till att fortsätta  
Olles arbete genom att konsolidisera Pantern 
och därigenom bibehålla den uppnådda nivån 
som skapats under  hans tid som ordförande.
Det var bara ett krux. HAN VILLE INTE.
Jag fick sätta in operation övertalning. Ganska 
snart märkte jag att viljan innerst inne fanns men 
han tvivlade på sin förmåga. Det gjorde däremot 

inte jag så det var bara att intensifiera mina över-
talningsförsök. Till sist accepterade han men tog 
bara uppdraget ”på försök”.

Årsmötet hölls i 
Kirsebergs fritids-
gård den 26/5.
Lars Rasmusson 
valdes och blev 
som väntat en per-
fekt ordförande 
som hela tiden 
växte med upp-
giften. (men mera 
därom senare) 
Sören Bergholm 
blev ny vice ord- 
förande medan 
Kent Nilsson och 
Kjell Olofsson fort-
satte i sina uppdrag som sekreterare respektive 
kassör.
Heinz Thysell blev föräldraföreningens repre-
sentant och Lars Gullstrand övrig ledamot.
Suppleanter Stig Wahlgren och Stig Larsson.
Olle Lindell utsågs till Hedersordförande.

Vi fick en anmärkning från Länsstyrelsen för 
att vi föregående år egenhändigt ändrat räken-
skapsperioden från kalenderår till vårt verkliga 
verksamhetsår och skickade därför lydigt in en 
anhållan om tillstånd till förändringen den 9 ja-
nuari 1980. Vi trodde bara att det var en formsak 
men till vår förvåning avslogs vår begäran den 27  
februari varför vi fick skriva till Justitiedeparte-
mentet och besvära oss över beslutet. 

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets in-
gång 494 varav 419 aktiva under 24 år. 
1906 aktivitetsgrupper redovisades under 1979 i 
jämförelse med 1166 året innan.

Föreningen fortsatte på den inslagna utbild-
ningsvägen. Den interna ledarutbildningen 
förlades för tredje året i rad till Forsakar med  
Göran Engström som huvudföreläsare och  
Per Åke Fantenberg från Skånes Ishockeyför-
bunds Domarkommitte som gästföreläsare i  
regelfrågor. 

Säsongen 1979 - 1980
Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson
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Nitton ledare deltog i 
2-dagarsutbildningen 
medan det var 41 när-
vande under den festli-
gare delen på lördags-
kvällen. Ansvarig för det 
omtyckta arrangemanget 
var som vanligt Staffan 
Eriksson och han hade 
god hjälp av sin nyan-
ställde (1/7) konsulentkollega Kjell Hagenborn.

Att Lars Rasmusson tog sitt uppdrag på fullt all-
var visar det faktum att han under två veckor 
pryade på vårt kansli för att noggrannt sätta sig 
in i konsulenternas arbete.
Lars Rasmusson utbildade sig till distriktsdomare 
och Lars Gullstrand, Sven Hultén, Staffan Ericsson, 
Joacim Carlsson (Tillgren) och Lars Olsson ge-
nomförde Instruktörskurs 1a och 2. 

Ekonomiskt blev det ett bra år trots att bingo-
spelet på Kronprinsen inte gick som förväntat 
mycket beroende på att Jack Rosengren lycka-
des erhålla tillstånd att få öppna Söderhallen fast 
att marknaden var överexploaterad.  Han tvinga-
des visserligen stänga redan efter två månader 
då spelunderlaget som väntat inte räckte till men 
under den tiden förlorade vi mycket pengar.
Undertecknad och Stig Wahlgren fick lägga ner 
mycket tid på spelet i Kronprinsalliansen men 
fick ibland avlastande hjälp av andra klubbmed-
lemmar och framförallt då av tvillingarna Susanne 
och Mikael Wahlgren.
Klubbens totala årsomslutning var på 325 000 
och året gav ett överskott på 12 900 kronor.
Vår största inkomstkälla kom trots allt från bingon 
med 96 828 och lotterier med 33 529. Även bi-
dragen från Malmö kommun på 131 000 var 
viktiga för vår verksamhet då de till stor del gav 
täckning för konsulentlöner och utbildningar.
Stora utgiftsposter var, förutom lönekostnaderna 
för konsulenterna, resor med 38 000, klubbor  
36 000 och övrig utrustning 45 000.
Till det fina resultatet bidrog också att vi lycka-
des teckna reklamkontrakt med Daler Radio & 
TV, Bongarart´s jeansbutik samt Honda. De blev 
därmed de första företagen som fick en skylt på 
sargen i Kirseberg. 
Men framförallt gjorde föräldraföreningen ett 
strålande jobb som resulterade i att man kunde 
dela ut 800 kronor till varje ungdomslag samt 
därutöver lämna bidrag till deras träningsläger.
Dessutom betalade de halva vår kanslihyra.

Föräldraföreningen, som hade 129 medlem-
mar, leddes av Kjell Gullstrand, med Cristel 
Stylin som sekreterare och Birgitta Thysell och  
Gull-Britt Dyberg som kassörer. De hade också 
hand om kioskverksamheten och medlems- 
lotteriet.
Tränare för seniorerna blev Milan Komar, en f.d. 
tjeckisk division 1 spelare, som sedan 1968 va-
rit bosatt och spelat i Sverige. Han biträddes av 
Göran Engström som egentligen var tänkt som 
huvudansvarig men hans arbete på annan ort 
lade hinder emellan. Dock hoppade han in un-
der den senare delen av säsongen och tog helt 
över ansvaret.
Truppen tappade de duktiga spelarna Randy 
Matson och Per-Håkan Lundgren till Skäret.
Träningen för juniorerna skötte Lars Gullstrand 
som ansvarig ledare och de övriga lagen trä-
nades av Peter Stylin (AP), Bengt Mattsson 
och Bengt Larsson (BP), Ingvar Ferm (CP) och  
Ingemar Jonsson (DP).
Ledare för E-pojkarna var Lasse Olsson som 
också tillsammans med Olle Rasmusson och 
Staffan Ericsson ansvarade för hockey- och 
skridskoskolan. 
Sammantaget en mycket kompetent ledarstab.
Intresset för hockeyskolan var så stort att delta-
garna fick indelas i två tidsgrupper med första 
start klockan 8.30 på lördagen.
För seniorlaget blev det synnerligen ett dåligt år 
som slutade med en klar jumboplats. Vi deltog 
i division 3 som var en 6-lagserie där alla möt-
te varandra 4 gånger. Åstorp vann serien före  
Lejonet och kunde sen kvala upp sig till tvåan.
Michael Olsson och Sven O. Hultén spelade 
32 matcher, 30 matcher Michael Lövgren och 
Helge Lauritzson, 27 Anders Johansson, 26 Peter 
Thysell, 24 Peter Svensson, Stefan Olsson 
och Tore Dahl, 23 Bertil Gullstrand och Joakim 
Carlsson(Tillgren), 20 matcher Per Magnusson 
och Benny Wahlgren samt 19 Stefan Åberg.
Michel Olsson vann skytteligan på 24 poäng 
(16+8) före Bertil Gullstrand 23 och Joakim 
Carlsson (Tillgren)16. 
Notabelt var att den förre elitspelaren Arne  
Wikström, med förflutet i bl.a. Rögle, hoppade 
in och spelade med oss  i två matcher varunder 
han gjorde 3 mål. Leif Blomberg höll fortfarande 
igång (8 matcher, 1 assist) och Janne Hellqvist 
debuterade i Pantern med 3 matcher och 2 mål.
Disciplinen i truppen var usel och flera spelare 
blev avstängda både av förbundet och internt 
av klubben för dåligt uppförande. Värsta syn-
darna var Joakim Carlsson (Tillgren) som fick 12 
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matcher av förbundet för olämpligt uppträdande 
och Benny Wahlgren som klubben stängde  av i 
10 matcher utav samma anledning.
Då båda två var profiler som var viktiga för laget 
påverkade det naturligtvis slutresultatet i serien. 
Benny var en stor naturtalang som började först i 
12-årsåldern att träna ishockey. Han var en stor,  
vältränad och viljestark fysisk spelare med  hett 
temperament och ett enormt slagskott. Ursnäll 
utanför banan men ibland en furie på rinken. 
Kom tidigt in i seniorlaget när ”Lillis” var tränare 
och blev med sitt intensiva spelsätt en av hans 
favoritspelare. 
Joakim, inte lika fysisk i sitt spelsätt, var en lis-
tig tekniker och ledartyp. Även han utrustad med 
ett temperament på banan som ibland gick över 
gränsen och blev småelakt.
Båda  två visste var målet var beläget men hit-
tade det på olika vägar och bägge blev också, 
efter avslutad karriär, mycket uppskattade ung-
domstränare i Pantern.  

Juniorerna blev tyvärr utan seriespel då två tänkta 
motståndarlag hoppade av men spelade 15 trä-
ningsmatcher och gjorde som avslutning en resa 
till Gdansk med två matcher.
I samtliga 17 matcher deltog Håkan Johansson, 
Jörgen Gullstrand, Michael Löfgren och Thomas 
Jonsson medan Thomas Persson, Peter Thysell, 
Jonny Klang, Lars Andersson och Lars Åström 
missade några.
Torbjörn Johansson poängbäst med 10 mål 
och 0 assist medan Peter Thysell och Thomas  
Persson kom upp i 9 (6+3).

A-pojkar kom 6:a i en åttalagsserie. Den flitigas-
te deltagaren här var Robert Nicklasson med 
21 matcher en mer än trion Rickard Persson,  
Lars Ahlberg och Rickard Nilsson.
Rickard Nilsson (9+1) och Lars Ahlberg  
(8+2) toppade poängligan före Michael Ovist 
(7+2).

B-pojkarna kom också på sjätte plats av 
åtta lag.  Jonas Andersson 27 matcher före 
Erik Gällstad och Patrik Andersson 26, Tom 
Svensson och Carl-Axel Petersson 25.  
Stefan Lundgren överlägsen vinnare av poäng- 
ligan med 23 (14+9) före Ola Hagenborn 12.

C-pojkar slutade på 4:e plats i en jämn serie. 
Johan Larson och Joakim Nielsen spelade 25 
matcher och kvartetten Björn Pettersson, Nicklas 
Jonsson, John Lilja och Jan Bobeck 24.
Joakim Nielsen en mycket effektiv avslutare med 
33 poäng (30+3) före Rickard Nilsson 12.

D-pojkar kom 3:a. Stefan Larsson, Fredrik Holm-
kvist, Patrik Nilsson och Torbjörn Jonsson med-
verkade i flest matcher 21. En mindre noteras för 
Pierre Schultz, Jens Frank och Ulf Nilsson. 
Fredrik Holmkvist 20(16+4), Patrik Nilsson 
17(14+3) och Pierre Schultz 13 (12+1) fram-
gångsrikaste poängtagare.

E-pojkar spelade 7 matcher. Här debuterade 
framtida a-lagspelare som Charlie Olsson, Bengt 
Norén, Rickard Knutsson. Fredrik Johannesson 
gjorde 7 av lagets 11 mål. 

I SDS-pucken var Pantern som enda Malmö-
klubb förvisade till spel i Trelleborgs ishall vil-
ket inte uppskattades av vare sig spelare och  
ledare. Charmen som funnits med att släktingar, 
kompisar och skolkamrater kom och tittade på 
laget försvann. Intresset bland våra ungdomar 
för deltagande blev därför lägre än vanligt och 
några framgångar nåddes inte heller. Styrelsen 
riktade stark kritik mot SDS och Mif som stod för 
arrangemanget vilket resulterade i att vi påföl-
jande år var tillbaka i Malmögruppen.
Femton knattespelare anmälde sig för första 
gången i en ishockeyskola. De deltog i den väl-
kände Arne Strömbergs sommarskola i Tyringe 
och det gav så positiva vibbar att grabbarna, och 
deras föräldrar, på stående fot beslöt att anmäla 
sig till Falun kommande år.
Ett annat bra initiativ var en del av våra ung- 
domars deltagande i MAI;s knatteknatet som 
renderande Fredrik Römbo en åttonde plats 
bland 9-åringarna.
  
Vårt 20-årsjubileum firade vi på Restaurang 
Kungsparken den 2 november där gästerna ser-
verades en skaldjurstartalett, kalkon med tillbe-
hör, vin/öl och kaffe samt ett trolleriuppträdande 
av Truxa för det facila priset av 95 kronor.
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Under våren begärde Fritidsnämnden att Fastig-
hetskontoret skulle sätta igång med en projek-
tering av tillbyggnader till isbanorna i Kirseberg 
och Limhamn vilket skulle innebära att Pantern 
och Limhamn kunde få tillgång till klubblokaler. 
Nämnden ville att tillbyggnaderna skulle utföras 
med hjälp av AMS-pengar.

IFK Bäcken vann division 1 södra medan Mif  
efter en flygande start först kom på sjunde plats. 
Tranås AIF vann div. 2 södra B med Rögle som 
3:a och Skäret på 9:e plats.
Skäret väckte stor uppmärksamhet när man  
värvade Tore Jobs från Leksand som tränare  
inför säsongen. 
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