
Vårt årsmöte hölls det här året på Kirsebergs  
fritidsgård den 22/5. 
Det blev med ett undantag omval av hela  
styrelsen. Den som lämnade styrelsen var supp-
leanten Stig Larsson, som blivit utnämnd till 
ekonomidirektör vid Postverket och därför flyttat 
till Stockholm med sin familj. Till hans ersättare  
valdes Mats Ericsson. 
Olle Lindell hade, efter att han lämnat  
Panterns styrelse, istället blivit invald som leda-
mot i Skånes Ishockeyförbunds styrelse och 
skapade där bland annat en informationsskrift 
som fick namnet Bröstvärmaren för vilken han 
naturligtvis också blev ansvarig utgivare. Även 
vår tidigare ungdomsledare Ulf Adelstam fick 
uppdrag där som matchledare för ungdoms- 
serier och vikarierande kanslist.

Medlemsantalet hade under året ökat till 504  
varav 434 under 26 år. Av dessa var 68 flickor.
Samtidigt fanns det 122 medlemmar i föräldra-
föreningen Rosa Pantern som lämnade en 
ovärderlig hjälp åt föreningen. Deras största in-
sats var nog när de till större delen byggde en 
klubbstuga åt föreningen genom att renovera 
några fallfärdiga baracker som hämtats från  
Husie idrottsplats och dra in el, vatten och av-
lopp.  Byggledare var Sven Dyberg.
Genom ett beslut i Kommunfullmäktige den 24/4 
1981, fick vi ett ränte-och amorteringsfritt lån 
samt borgen för iordningsställande av klubbhus, 
vilket möjliggjorde byggnationen.
Texten fortsätter efter bilderna!

Säsongen 1980 - 1981
Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson
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Första spadtaget. Kjell Hagenborn var ivrig att 
komma igång med bygget, så ivrig att han inte 
hann byta sin klädsel mot lämpligare.

Staffan som stått på avstånd och sett på hur Kjell 
grävde, rullade och rullade, tyckte det vore på 
plats att hjälpa till.

Staffan blev snart varm och började klä av sig 
plagg efter plagg men mer än så här tog han inte 
av sig.

forts.

Bilder och bildtexter från Panterns arkiv.



Men Rosa Pantern köpte därutöver även in in-
ventarier samt bidrog som tidigare med halva 
hyran för kansliet på S. Bulltoftavägen 27. Dess-
utom gav de varje ungdomslag ett ekonomiskt 
bidrag som användes till förkovran genom att 
de fick möjlighet att resa till cuper eller ordna  
träningsläger. En mycket viktig insats för ungdo-
marnas fortsatta utveckling. 
Ordförande för Rosa Pantern var Kjell Gullstrand, 
sekreterare Christel Stylin samt kassörer Birgitta 
Thysell och Gull-Britt Dyberg. Övriga ledamöter 
Heinz Thysell och Sven Dyberg.  

Kioskverksamheten, som var grundbulten i deras 
verksamhet, sköttes av de ovannämnda damerna 
samt Gerd Lövgren, Ann-Margret Ohlsson och 
Solveig Helldén.
De tog även hand om medlemslotteriet Stödför-
bandet som hade 12 månadsdragningar.

Trots all denna hjälp gick föreningen back med  
5 615 kronor vilket tärde på vårt kapital så att  
balansräkningen vid verksamhetsårets slut visade 
ett underskott på 571: -.
Omslutningen var 423 771 kronor. 
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Här ser ni ryggen på vår kassör (Kjell Olofsson) 
som var med att gräva hål för plintarna.
Ordförande Lars Rasmusson var intresserad och 
såg till att det blev snygga hål. Stig Wahlgren i 
bakgrunden hade fått tag i en spade som inte 
kunde stå för sig själv.

Så var det dags att gjuta plintar och stödmur. 
Sven klipper med van hand av armeringsjärnen.

Invigningsklart! Snyggt eller hur ? undrar  
Gull-Britt Dyberg.

Som här har hjälp av Gerd Löfgren.

Kranen orkade tydligen inte med så Staffan och 
Ronny (Johnsson) fick ge ett handtag.



De största inkomsterna kom från bingo (83 258), 
lotterier, (62 288), LOK (21 582), medlemsavgif-
ter (18 825) samt reklam (16 072).
Från Malmö kommun fick vi bidrag med 140 000 
men då dessa pengar var ersättningar för konsu-
lent, hyra och utbildning blev det inget över. Men 
det var ett viktigt och bra stöd. 

Vår årliga weekendkurs, som vanligt förtjänstfyllt 
arrangerad av konsulenterna Staffan Ericsson 
och Kjell Hagenborn, var det här året förlagt 
till Hemmeslöv utanför Båstad med Per-Åke  
Fantenberg som gästföreläsare.
Sammanlagt ställde 48 deltagare upp i de olika 
programpunkterna. Över hälften var blivande  
ledare eller hade tidigare en aktiv ledareroll i  
föreningen.  
Därutöver deltog ett dussintal ledare på olika  
nivåer i förbundets utbildningar och kurser.
Staffan Ericsson arrangerade en resa till Ishockey-
VM i Göteborg där instruktörer och styrelseleda-
möter såg matcherna mellan Sverige - Canada 
och Sovjet - Tjeckoslovakien.
 
Nämnas kan också en stor seger över byråkratin. 
Bakgrunden var att Länsstyrelsen helt omotiverat 
hade underkänt vår ändring av räkenskapsåret 
1978 från kalenderår till brutet räkenskapsår.  
Efter att vi besvärat oss hos Justitiedepartemen-
tet kom man både där och hos Riksskatteverket 
fram till samma åsikt som Pantern. Men då hade 
vi fått använda mycken tid och kraft för att få rätt 
i ett egentligen helt självklart ärende.

I säsongens elfte timme lyckades vi engagera Ulf 
Book som tränare med baktanken att han även 
skulle fungera som spelarförstärkning. Den förre 
Glimåkra- och Mifspelaren var ett oprövat kort 
vars enda tränarmerit var som ungdomsinstruk-
tör i Kockum Fritid men han förklarade helt frankt 
att under hans ledning skulle Pantern bli ett spe-
lande lag. Hans första år blev också succéartat 
och kontraktet förlängdes direkt till att gälla även 
nästkommande säsong. Till det lyckosamma ut-
fallet bidrog Ulfs lättsamma men samtidigt be-
stämda sätt. Men han hade god hjälp av sin stab 
med de glada materialarna Bengt Remgren och 
Heinz Thysell samt lagledaren Kent Nilsson som 
såg till att det blev ordning och reda. Hela trojkan 
bidrog till att det skapades en härlig stämning i 
hela truppen som var raka motsatsen till den  
föregående säsongen.
 Nya spelare för året var trion Mikael Nilsson, 
Jan Åke Svensson och Stefan Thorstensson 

från Skäret, den härlige backkämpen Thorwald 
Claesson, långe teknikern Staffan Persson, 
Hässleholm samt Jonas Nilsson, Lunds IS och 
Tommy Svensson (Lappens lillebror) från Mif.
På förlustsidan noterades tre tunga förluster då 
de båda bröderna Bertil och Jörgen Gullstrand 
samt Per Magnusson slutade. De var alla genuina 
panternprodukter och som 20-åringar i början av 
lovande karriärer. Per var dessutom son till vår 
förste ordförande Jan Magnusson. 
Träningen på is startade 1/9. Under säsongen 
tränade vi 2 pass/vecka på is. Inalles genomför-
de vi 85 träningspass och de som deltog i minst 
80 % av dessa erhöll ett träningsbidrag på 750:- 
men fick samtidigt av denna summa bidra till  
träningslägerkostnader med 250:-. Göran Dyberg 
imponerade genom att medverka i samtliga pass.

I slutet av september anordnade vi ett tränings-
läger i Diö med förläggning på ett pensionat 
som låg ute i skogen vilket blev så lyckat att vår  
juniortrupp några veckor senare använde samma 
koncept. Starkt bidragande till det goda resulta-
tet var trivseln som åstadkoms med god och rik-
lig mat samt den fina och avspända miljön. Själv 
fick jag nöjet att dela rum med vårt nyförvärv från 
Glimma, Thorvald Claesson, en snackesalig och 
gladlynt gamäng, som underhöll mig halva nat-
ten med vilka storverk han utfört på rinken och 
vad vi kunde förvänta oss av honom i Pantern. 
Han blev också mycket riktigt en bra backför-
stärkning som alltid gav järnet och med sitt goda 
humör bidrog till den fina kamratanda som ska-
pades i truppen. 

Pantern hamnade på femte plats i div.3 av  
11 lag. Det var klart över vår förväntan men 
samtidigt lite oturligt då fyra lag fick kvala till di-
vision 2 och vi endast fattades 1 poäng för att 
nå dit. Vad jag minns mest från våra matcher är 
hemmasegern med 19-2 mot Hässleholm HK  
(rekord) och en hemmamatch mot Lejonet, där vi 
hadei ledningen med 5-4 efter två perioder, efter 
en strålande målvaktsinsats av ”Micke” Löfgren, 
men inte orkade hela distansen utan förlorade 
till slut med 5-6. Avgörandet kom först i slutminu-
terna. Hårdsatsande Lejonet, med Ingvar Sträng 
i målet, vann överlägset serien på 40 poäng. 
Alltså utan någon poängförlust. 
Joakim Karlsson (Tillgren) spelade 30 av  
lagets 31 matcher, Sven O. Hultén och Mikael  
Nilsson 29, Helge Lauritsson och Jan Åke  
Svensson 27, Benny Wahlgren, Michael Olsson 
och Peter Thysell 25 och Torvald Claesson och 
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Jan Hellqvist 24. Ulf Book hoppade själv in i  
6 matcher och åstadkom under dessa 3 mål och 
2 assist vilket får anses som ett effektiva inhopp 
liksom Peter ”lappen” Svenssons notering med 
13 poäng på 10 matcher. Peter slutade mitt i  
säsongen för att påbörja en läkarutbilding.
Joakim Karlsson 26 (14+12) bäst i skytteligan 
före Mikael Nilsson 25 (21+4)
(Bild på seniorlaget, se sidan 5)

Juniorerna blev näst sist i serien med 9 poäng. 
Redan innan seriestarten försvagades laget ge-
nom att de två bästa spelarna, Rickard Persson 
och Rickard Nilsson, valde att spela i Mif. 
Mats Ericsson och Mickael ”musen” Lövgren 
deltog i samtliga 20 matcher medan målvakten 
Kent Oskarsson, Raymond Thiller och Thomas 
Persson missade en. Av de övriga ansågs även 
Tomas Jonsson, 13 matcher, vara ett framtids-
löfte av tränaren Lars Gullstrand.
Rolf Tinggren bäste poängmaskin med 11 (10+1) 
medan M. Lövgren noterade 9 (6+3)
(Bild på Juniorer, sidan 5)

Hos Bengt Larssons A-pojkar var målvakten 
Johan Bergholm den flitigaste spelaren tillsam-
mans med Robert Nicklasson, Anders Ahlberg 
och Kent Persson. Skyttekung blev Anders Lind 
med 17 mål och 3 assist.
(Bild på A-pojkar, sidan 6)

B-pojkarna drillade av Ingvar Ferm var flitigt i  
elden och nådde en hedrande femte plats i  
serien. I SDS-pucken föll de i grupp-semi mot 
Trelleborg med 2-1.
Målvakten Jonas Olsson och Michael Magnusson 
medverkade i 38 matcher, Fredrik Hallberg 36, 
Niclas Jonsson 35 och Joacim Nielsen 32.
Ola Hagenborn 36 poäng (30+6), John Karlsson 
32 (25+7) och Joacim Nielsen 25(18+7) toppade 
skytteligan.
Ingvar måste haft en jobbig säsong då han jäm-
sides med tränarengagemanget medverkade 
som back för MIK/Kulladal i division 3.  
(Bild på B-pojkar, sidan 6)

C-Pojkar tränade av Staffan Ericsson hade  
Nicklas Millbank, Paul Helldén och Mats Danielsson 
som sina mesta spelare. Tord Nilsson 6 mål (man 
redovisade inga assist).  
(Bild på C-pojkar, sidan 7)
 
D-Pojkar under Lasse Olsson och Ingemar 
Jonssons ledning hade en framgångsrik säsong 

med en finalplats i Polar-cup som främsta merit.  
Turneringen var döpt efter förbundets huvud-
sponsor husvagnstillverkaren Polarvagnen. En 
sponsring som för övrigt utlöste ett ramaskri 
bland alla våra hockeyälskare då landslaget fick 
uppträda utan de tre traditionella kronorna på 
bröstet.
Polarcupen var en tävlingsform där spelet  
avblåstes med jämna mellanrum varvid en ny 
femma måste bytas in. På så sätt fick alla spela 
lika och inga toppningar kunde göras.
Tävlingen gynnade vår fina bredd och vi nådde 
till final genom vinster mot de tre starka ung-
domsklubbarna, Lejonet, Rögle och Tyringe.  
Vi förlorade finalen i bäst av två matcher mot 
Skäret på sämre målskillnad.
Thomas Berger, Jonas Kryhl, Patrik Radizi och 
Fredrik Römbo kom upp i flest matcher under 
säsongen.
Pierre Schultz 34 (29+5) Peter Jansson 27 
(27+5) och Fredrik Römbo 26(18+8) i skyttetopp.
(Bild på D-pojkar, sidan 7)

E-pojkarna spelade endast 3 matcher i Mijega 
cup.
Följande spelare deltog: Niklas Larsson, Pierre 
Jönsson, Tobias Bolander, Fredrik Wettermark, 
Jonas Norlander, Jonas Friman, Niklas Olsson, 
Stephan Seidl, Johan Nilsson, Niklas Gullstrand, 
Charlie Olsson och Jesper Mattsson. 
Lagets samtliga 5 mål gjordes av ”Challe”  
Olsson inför tränaren Cenneth Olssons ögon.
 
SDS-pucken blev en succé med 253 lag och 
skånska segrare i samtliga grupper. Våra lag 
hade efter föregående års protester fått återvända 
till Malmögrupperna men nådde inga framgångar. 
 
Mif, som var ensamt skånelag i division 1, inled-
de starkt men föll sedan katastrofalt tillbaka till  
åttonde plats och klarade med ett nödrop fortsatt 
spel i ettan. Tore Palsrud var tränare.

Osby blev tvåa i sin div.2 serie och kvalade sig 
upp i ettan genom en avgörande seger mot  
Gislaved där det hängde på ett mål. Skäret kom 
på åttonde plats. Virserum ramlade ner.  

Lejonet, som ju överlägset vann vår div.3-serie, 
kvalade sig upp i tvåan.

Höörs ishall invigdes efter säsongen.
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A-lagstruppen 1980-81
Övre fr. vä.: Kent Nilsson, Bengt Remgren, Stefan Torstensson, Göran Johansson, Sven Olof Hultén,  
Michael Olsson, Staffan Persson, Benny Wahlgren, Jan Åke Svensson, Torvald Claesson,  
Lars Andersson, Ulf Book.
Mellanrad fr. vä.: Göran Dyberg, Tommy Svensson, Michael Nilsson, Helge Lauritsson, Joakim Carlsson,  
Ulf Möller, Stefan Olsson, Mats Lindström, Peter Thysell, Jan Hellqvist, och Heinz Thysell.
Nedre fr. vä.: Håkan Johansson och Lars Gunnar Moström.
Saknas från truppen: Jonas Nilsson, Michael Löfgren (MV), Leif Blomberg, Peter ”Lappen” Svensson,  
Stefan Åberg, Mats Holmqvist, och Hans Grönqvist.  
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Panterns Juniorlag med bl a tränare Lars Gullstrand, ledare Jan Berglund och Kjell Lövgren.



Panterns B-pojkar med bl a tränare Ingvar Ferm och ledarna Jöran Nielsen, och Kjell Hagenborn.

6

Pantens A-pojkar. På bilden bl a ledarna Sören Bergholm, Claes Thonqvist. Tränare Bengt Larsson  
saknas på bilden.



Panterns C-pojkar med bl a tränare Staffan Eriksson och ledarna Ronny Johnsson, Peter Wingren,  
Sven Helldén och Boris Nilsson.

Panterns D-pojkar med bl a tränare Ingemar Johnsson och Lasse Olsson.
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