
Inleddes med årsmötet den 2 juni i vår lokal invid 
isbanan. Bert Römbo valdes till ny vice ordförande 
efter Sören Bergholm som, på grund av han bör-
jat ett nytt arbete, märkt att tiden inte räckte till. 
Ny suppleant blev Sven Dyberg.
Officiellt utsågs samtidigt Olle Lindell till hedersord-
förande och Anders Hanson till hedersmedlem.
 Vid föräldraföreningen Rosa Panterns års- 
möte blev den enda förändringen att Sven Dyberg  
ersattes av Ann-Margret Olsson. Medlems- 
antalet var 147.

Vår mycket populäre och kreative konsulent  
Staffan Ericsson, fick ett erbjudande som han 
inte kunde och ej heller skulle tacka nej till. Han 
hade varit en av de viktigaste arkitekterna bakom  
Panterns organisation och skulle därför bli mycket 
svår att ersätta. Han valde försiktigtvis att ta tjänst-
ledigt ett halvår. Vi beslöt under den tiden att satsa 
på en ersättare från de egna leden och valet föll på  
Joakim Carlsson-Tillgren.
IK Pantern bedrev under läsåret Fria aktiviteter 
på Dammfri-, Augustenborg-, Söderkulla- och 
Rörsjöskolorna där Randy Mattson, Kjell Hagenborn 
och Mats Eriksson fungerade som ledare.
Den årliga sammankomsten, där 47 ledare del-
tog, hölls för tredje gången i följd i Hemmeslöv 
Uppskattad gästföreläsare var Per Dahllöv som 
var lärare i fysiologi.
Vid årets slut hade föreningen 496 medlemmar 
varav 426 var i åldern 4-25 år.
Omslutningen för verksamhetsåret var 613 000 
och året gav ett underskott på 46 000 kronor vil-
ket innebar att föreningen nu hade ett minus i 
balansräkningen på 60 000. 
MIK/Kulladal inkom i januari -83 med önske-
mål att kunna disponera vår klubbstuga när 
de önskade och deras åsikt delades delvis av 
Fritidsnämnden. Vi motsatte oss emellertid starkt 
önskemålet med motiveringen att vi själv både 
byggt, inrett och betalat stugan samt att den var 
fullt utnyttjad i vår verksamhet. Dessutom hade  
Kulladal/MIK endast ett 30-tal medlemmar efter 
att man lagt ner sin ungdomsverksamhet några 
månader tidigare.

I seniorlaget påbörjade Ulf Book sin tredje  
säsong som slavdrivare och det var träning  
under hela sommaren i Pildammsparken. 

Ulfs träning och höga ambitionsnivå var nog  
bidragande till att vi kunde räkna in ett stort antal 
verkligt duktiga förstaårsseniorer från Mif.
Eller vad sägs om följande septett - Mattias 
Buhr-Berg, Björn Jihve, Gert Persson, Christer 
Turesson, Staffan Wong, Mikael Hobelius och 
Lars-Erik Nilsson. Ett tungt vägande skäl för 
övergången var att Mif inte ville acceptera de-
ras önskemål om ledighet under en period på 
sommaren för att tågluffa. De valde då att helt 
sonika lämna förenigen och göra en gemensam 
övergång till Pantern.  Alla kom samtidigt utom 
Jive, som hade blivit lockad till Kulladal via en 
bättre middagsbjudning, men efter en snabb-
övertalning av oss och lite egen eftertanke blev 
det Pantern även för hans del.
Att Buhr-Berg och Jihve ändå hunnit sköta sin 
sommarträning ordentligt på egen hand bevisa-
des med eftertryck när de i augusti genomförde 
Malmö maraton i god stil under Malmöfestivalen. 
Björn på tiden 3.35.10 och Mattias på 3.52.06. 
På Segerundan som gick samma dag note-
rade Ulf Book 45.28, Anders Johansson 46.32,  
Bertl Dahl 48.28, Lars Andersson 49.24, Mikael 
Nilsson 51.15, Helge Lauritsen 53.13 Dennis 
Karlsson 54,03, Joakim Karlsson-Tillgren 54.04 
och Lars-Erik Nilsson 54.20
 Förutom Mif förvärven fick egna juniorerna  
Mikael ”Musen” Lövgren och Mats Eriksson plats 
i a-truppen.
Ytterligare en spelare, Christer Franzén, skrev 
på övergångshandlingar för Pantern men då 
överenskommelse inte kunde nås med moder-
klubben Skäret blev han ett ettårsfall och kunde 
endast delta i träningarna. Detta trots att han 
fullföljt det ett treårsavtal som han tecknat med 
Skäret säsongen 1979-80.. 
 Vi höll nämligen fortfarande fast vid våra prin-
ciper att inte betala för spelare.

På förlustsidan noterades massor av tunga 
förluster som att Mats Lidström och Anders  
Johansson gick till Lunds IS samt att Per-Håkan 
Lundgren och Lars-Gunnar Moström slutade 
med ishockey av arbetsskäl. Tommy Svensson 
tog ett sabbatsår för att göra FN-tjänst på Cypern, 
Göran Dyberg saknade motivation och tog ett 
sabbatsår. Men den tyngsta förlusten var ändå 
att Mikael Olsson tvingades lämna oss på grund 
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av en cancersjukdom som, trots att han beund-
ransvärt kämpade emot, så småningom tyvärr 
ändade hans liv.

Efter två givande träningsläger i Diö och  
Göteborg där sammanhållningen stärktes, var vi 
spända inför seriestarten det var ju många nya 
ansikten med noll procent erfarenhet av senior-
hockey som skulle skolas in. 
Men först måste vi rädda en underbar match 
borta mot Kungälv-Ytterbyn från glömskan. Det 
var visserligen bara en träningsmatch men en 
bra sådan där hemmagrabbarna tycktes gå mot 
en klar seger men våra grabbar kom ständigt till-
baka. Matchen slutade 8-7 men t.o.m. hemma-
publiken var begeistrade över Panterns tempo 
och kampmoral.

Serien startade positivt med två raka vinster över 
Trelleborg och Kalmar. Fortsättningen på hösten 
blev inte bra det kuggade inte riktigt för laget 
med de många nya spelarna. Men under julup-
pehållet, när samtliga var missnöjda med sina 
insatser hade vi ett möte där vi beslutade att ge 
allt för att komma ikapp topplagen. Vi myntade 
devisen ”vi sa vi kan, visa vi kan” och nu bör-
jade vi spela allt bättre mycket beroende på att 
Books spelidéer började sätta sig. Det fick även 
den effekten att de flesta spelararna individuellt 
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växte mycket i sitt spel. Men försprånget vi läm-
nat från den första seriehalvan var för stort och 
Pantern slutade på femte plats klart efter kvartet-
ten Halmstad, Värnamo, Alvesta och Skäret som 
efter den tidens regler gick till kval.
Skäret föll i kvalet mot Mjölby i ett dramatiskt 
kval medan Halmstad och Värnamo var lycko-
sammare och gick upp i tvåan.
Seniorlaget spelade 30 matcher, vann 17, och 
spelade oavgjort i en. Värst bortkollrade blev vi i 
bortamatchen mot Halmstad där vi utklassades 
och förlorade med hela 16-2.
Ja, vi var så yra att vi på vägen hem höll på 
att tappa bort ”Musen” Lövgren. Först efter ett  
detektivarbete av lagledaren Kent Nilsson åter-
fanns han, glömsk av allt annat, spelande flip-
perspel på det motell uppe på Hallandsåsen där 
vi tidigare rastat.
Staffan Wong deltog i samtliga matcher medan 
trion Björn Jihve, Peter Andersson och Helge 
Lauritsen missade en och Mattias Buhr-Berg 
och Mikael Nilsson två.
Jihve, som i Mif sannerligen inte gjort sig känd 
som målskytt, blommade här ut ordentligt med 
25 mål och 11 assist före den notoriskt målfarlige 
Staffan Persson 13+17.
I Books egen tävling Panter-Cup (med poäng-
bedömning efter varje träning) segrade Mattias 
Buhr-Berg. 

Truppen 1982-83
Övre från vänster: Gert Persson, Lars-Erik Nilsson, Jan Hellqvist, Peter Andersson, Ulf Möller, Mikael 
Hobelius, Tommy Carlsson, Thorvald Claesson. 
Rad 2: Kent Nilsson, Heinz Thysell, Mikael Nilsson, Jan-Åke Svensson, Staffan Wong, Dennis Karlsson, 
Lars Andersson, Ulf Book, Bertil Dahl, Bengt Remgren.
Rad 3: Tommy Svensson, Helge Lauritsen, Christer Turesson, Mats Helander, Staffan Persson, Mikael 
Löfgren, Peter Thysell, Björn Jive, Mattias Buhr-Berg.
Saknas på bilden: Mikael Lövgren, Peter Svensson, Johan Bergholm, Håkan Johansson och Mats Eriksson.



Vi genomförde också en liten Börstävling i sam-
band med bortaresorna då aktiesparande vid 
den här tiden genom förmånliga skatteavdrag 
blev mycket populärt och förhoppningsvis anam-
made någon spelare idéerna.
Mattias Buhr-Berg gjorde i varje en framgångsrik 
karriär inom bankväsendet.
Bengt Remgren, som sedan några år var vår 
gladlynte och duktige materialförvaltare, fick as-
sistans av Bertil Dahl som blev en perfekt partner 
till ”Kvidbom” som Bengt blivit döpt till av spe-
larna och Uffe Book. Fast den senare fick själv 
ganska snart heta ”Kvidbom 2” och ”Kvidbom- 
familjen” fick snart en tredje medlem i lagledaren 
och ordningsmannen Kent Nilsson. 

På ungdomssidan var det en stor händelse när 
41 stycken B-C-och D-pojkar åkte med tåg till 
sommarläger i Falun. Resan företogs på nat-
ten och det var nog tryggt att ett stort uppbåd  
ledare och föräldrar medföljde. Förläggningen 
var i Skidstadion och de fick även tillfälle att 
se ett All-Star Team med profiler som Börje  
Salming, Dan Labraaten, Anders Kallur och  
Tomas Jonsson möta Falu IK.

Under februarilovet följde jag med A-pojkarna på 
en resa till Kirchdorff i Österrike som Bussapå-
garna ordnade. Vi inkvarterades i det lilla familje-
hotellet Auenhof som förutom hotellrörele bedrev 
ett lantbruk med djur. 
Nere i byn kunde man hyra skidutrustning  
vilket ordnades direkt efter ankomsten. 
Skidliften låg endast några hundra meter från 
hotellet. Festliga syner mötte oss i backen när 
en del grabbar för första gången skulle ta sig 
uppför en skidlift. Conny Johansson kom endast 
ett femtontal meter innan han hade trasslat in sig 
så pass att hela systemet måste stannas för att 
få loss honom. Förbannad kastade han skidor-
na ifrån sig och de övertogs i stället  av ledaren  
Ingvar Ferm som emellertid själv blev en säker-
hetsrisk när han omgående lyckades ta ta sig 
upp i barnbacken och sedan störtade utför i vild 
fart utan att ha en aning om hur man svängde 
eller bromsade. Som tur var lyckades alla kasta 
sig undan när han högljutt kom dundrande. 
Men på ortens diskotek var det Nisse Adim-Addo 
som imponerade mest på dansgolvet där hans 
rytmiska framfart följdes av tindrande flickögon. 
Tyvärr drabbades truppen av influensa vilket  
naturligtvis påverkade laget men några träningar 
och tre matcher genomfördes, två på en misera-
bel uterink i Kufstein, som vi vann med 7-4 och 

5-3, och den tredje i tyska mästarna Rosenheims 
flotta ishall där vi förlorade med 2-7.

A-pojkarna slutade trea i sin serie efter Trelle-
borg. Truppen var stor, innehöll hela 35 spelare 
och spelade med både första och andralag. Ola 
Hagenborn, Fredrik Hallberg och Patrik Andersson 
deltog i samtliga 30 matcher medan Nils Adim-
Addo nådde 29.
Joakim Nielsen skyttebäst med 42 poäng (36+6) 
närmast följd av Ola Hagenborn 38 (24+14)

Juniorlagen hade ingen framgångsrik säsong 
utan slutade båda femma i sina 6-lagsserier.
Conny Johansson var en säker målvakt i båda  
lagen och medverkade i nästan samtliga matcher 
liksom Mats Larsson, Mikael Qvist och Thomas 
Jonsson i äldre och Robert Nicklasson, Jonas 
Andersson, Peter Dyk och Mikael Prahl i yngre. 
Mikael Lövgren blev bäste skytt i äldre med 
12 poäng (8+4) och före ”Sviss” Hultén (8+3)  
medan Ola Hagenborn scorade 9 poäng (4+5) 
före Carl-Axel Pettersson (6+2) och Roger  
Jacobsson (7+1) i yngres matcher.

Här var båda trupperna tunna och handicapade 
av för lite istid. J20 tränades av en gipsad Lars 
Gullstrand bakom sargen som hade hjälp av 
”Sviss” Hultén på isen medan de yngre juniorer-
na hade Staffan Eriksson som tränare. Lagen, 
som båda var drabbade av motivationsproblem 
på grund av för liten konkurrens inom gruppen, 
hoppades på påfyllning nästa år från den stora 
och duktiga A-pojkgruppen.

BP med Peter Stylin och Peter Wingren som trä-
nare hade ett mellanår och hamnade näst sist i 
serien. Man hade en tunn trupp och fick under 
sista halvan av säsongen låna en femma från 
CP. Martin Olsson, Paul Helldén och Nicklas 
Millbank deltog mesr och Martin Olsson bäste 
skytt med 9 mål och 2 assist.

CP med tränarna Ingemar Jonsson och Lars 
Olsson blev klubbens framgångsrikaste lag och 
blev tvåa i serierna. Även här deltog vi med två 
lag. Trelleborg vann serien. Man blev också klub-
bens bästa lag i SDS-pucken men föll på straffar 
mot slutliga finalisterna- Trelleborg.
Fredrik Römbo, Mattias Engdahl, Pierre Schultz, 
Torbjörn Jonsson, Tomas Berger, Martin Olsson, 
Rickard Knutsson, Peter Jansson och Patrik  
Radizi var tongivande i laget som hade sin store 
kanoniär i Torbjörn Jonsson med hela 48 mål och 
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20 assist. Följd av Rickard Knutsson (27+24) 
och Pierre Schultz (23+24)

DP med sina unga instruktörer Cenneth Olsson, 
Mikael Hagenborn och Hanspeter Borgman blev 
sist i serien. Man började närmast katastrofalt 
dåligt men laget utvecklades så mycket att det 
t.o.m. uppmärksammades av Mif.  Mest matcher 
av Niklas Olsson som var den ende som spela-
de samtliga 19. Bäste målskytt Charlie Olssson 
som gjorde 4 mål på två matcher!! 

E-pojkarna tränade av Bengt Larsson med  
Thomas Thörnkvist och Tommy Håryd som  
assistenter deltog inte i någon serie däremot i 
Cupspel.
Mattias Larsen outstanding som målskytt med 
25 mål och 2 assist i lagets nio matcher.
 
Skridskoskolan sköttes av Lars Rasmusson, 
Ulla-Britt Ohlsson, Pia Lindström, Christel  

Stylin och Christina Olsson och hockeyskolan av 
Randy Mattson, Hanspeter Borman och Peter 
Dodigovic.        
En honnör för Rögle som, trots nerbrunnen ishall 
den 22 juli 1982, klarade av en hel säsong på 
bortaplan med gott resultat. Laget kom på fjärde 
plats i division 1 klart före Mif som med knapp 
marginal klarade nytt kontrakt.
Tyringe vann div.2 men klarade inte kvalet till  
ettan utan platsen togs av Hanhals.
Skånehockeyns omtyckte kassör sedan starten 
1946, Axel Nordström, avled. Han blev 67 år.

Under säsongen fick Pantern en ny klubbstuga 
att husera i. Det kändes fantastiskt skönt att efter 
23 år äntligen ha all verksamhet samlad till ett 
ställe. Våra duktiga kanslister kunde nu på ett 
effektivare sätt administrera verksamheten från 
sin nya arbetsplats vid sidan av rinken.
De nya ljusa och trevliga lokalerna väckte allmän 
beundran hos våra gästande lag. 
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A-Juniorer. Ledare Kjell Lövgren, tränare Sven Olof Hultén och Lars Gullstrand.

Nedan och på sidorna 5-7 finns bilder på juniorlag och pojklag.
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B-Juniorer med ledare Prahl och tränare Staffan Ericsson.

A-pojkar. Ledare Ceve Landhed, Jöran Nielsen, Kjell Hagenborn. Tränare Ingvar Ferm.
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C-pojkar. Tränare Ingemar Johnsson och Lars Olsson.

D-pojkar men ledarna Cenneth Olsson och Hanspeter Borgman.
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E-pojkar med tränare Bengt Larsson. Ledare Thomas Thörnkvist och Tommy Håryd.

Hockeyskolan med ledarna Mats Eriksson och Randy Mattson.


