
Vid årsmötet valdes Bert Römbo 
till ny ordförande efter Lars  
Rasmusson som avböjt omval. 
Ny vice ordförande blev Lars 
Gullstrand. 
Trotjänarna Kent Nilsson och 
Kjell Olofsson kvar på sina pos-
ter som sekreterare och kassör. 
Till nya ledamöter valdes Gunilla Friman och 
Sven Helldén och ny suppleant Rolf Norlander.
Styrelsen utsåg den avgående ordföranden  
Lars Rasmusson till adjungerad i styrelsen med 
huvuduppgift att verka som huvud- och budget-
ansvarig för materialförvaltningen i Pantern.
Materialförvaltare för hela föreningen var Ceve 
Landhed och Sven Helldén.

Rosa Pantern hade ett framgångsrikt verksam-
hetsår främst genom tillkomsten av de nya fina 
lokalerna. Kjell A Gullstrand var ordförande 
med Gunilla Friman som sekreterare och Ann- 
Margreth Olsson och Cristel Stylin som kassörer. 
Övriga ledamöter var Heinz Thysell, Gull-Britt 
Dyberg och Margareta Berger. 

Klubbens medlemsantal var 486 varav 402 mellan 
4-25 år (73 flickor).

Årsomslutningen var på 760 tkr. Verksamheten 
slutade tyvärr på minus 55 191 vilket innebar 
att klubbens balanserade underskott ökade till  
96 500. För att undvika att ständigt hamna i likvida 
problem beslöt styrelsen att ta ett borgenslån i 
Götabanken för vilket ledamöterna lämnade en 
gemensam borgen.

Inkomsterna kom fortfarande främst från bingot 
med drygt 168 000 och lotteri 56 400 medan  
reklam 33´, medlemsavgifter 40´, skolverksam-
het 20´ och Föräldraföreningen 22´ var övriga 
viktiga intäktskällor. Nödvändigt för vår över- 
levnad var också kommunens sammanlagda  
bidrag på 208 000. Entréintäkter på 6383 och RF:s  
aktivitetsstöd på 14930 var besvikelser.

Vi fortsatte med vår fritidsverksamhet på  
Augustenborgs- och Söderkullaskolorna med 
våra konsulenter Kjell Hagenborn och Lasse 
Olsson som ledare.

Kjell Olofsson valdes in i det nybildade SISU 
Skånes interimsstyrelse tillsammans med de 
välkända klubbledarna Staffan Holmqvist, Anita 
Zäll, John Kvant, Wilbert Hansson och Hans 
Jönsson. Även Lars Rasmusson, som sedan 
något år var anställd som konsulent i Skånes 
Idrottsförbund, medverkade i tillkomsten av  
studieförbundet och hade ett stort ansvar för  
lanseringen bland klubbarna. Han var även  
sedan ett par år tillbaka förbundsrepresentant  
i Svenska Ishockeyförbundet inom domarsidan  
samt utbildningsledare och medlem i domar-
kommittén i Skånes Ishockeyförbund. 

Den 31/8 – 1/9 hölls vår weekendskurs för ledare 
med 39 deltagare. Kursplats var Hotel Öresund 
i Landskrona. Gästföreläsare var Lars Holmberg 
och Lars Rasmusson   

Ett bekymmer var att Malmö Fritid ville överlåta 
vår klubbstuga till Kulladal/MIK med motivering 
att vi nu disponerade kommunens lokaler som 
vårt kansli och cafeteria.
Vår nyvalde ordförande ville absolut inte att vi 
skulle vika ner oss då vi, med all rätt, ansåg att 
lokalen var Panterns egendom. Han förde, med 
stort engagemang, ärendet ända upp i Kammar-
rätten som begärde in kompletterande upplys-
ningar. När de fått ta del av dessa, delade de 
vår åsikt att ärendet hanterats både felaktingt 
och olagligt och kommunen fick motvilligt fick ge 
med sig. 

Rent sportsligt var säsongen en av de bästa i 
klubbens historia. Inte minst glädjande var den 
positiva respons vi fick för vår nyorganiserade 
skridskoskola vilket nog till stor del hade sin or-
sak i att vi inför säsongen kunde välkomna en del 
nya ledare där Britt-Mari Radizi, Tommy Prahl, 
Benny Widenstedt, Reidar Westerberg, Kenny 
Schylander, Leif Ogard och Lars-Ingvar Dunér 
var de fasta punkterna. 
Den senare hade även 
ansvar för hockeyskolan.  
(Bild på sidan 4)

Leif Nilsson, vår tidigare 
tränare under säsongerna 
77-78 och 78-79, återkom
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till oss som nybliven dansk mästare med  
Rödovre, och förutom lagledaren Kent Nilsson 
hade han hjälp av parhästarna Bertil Dahl och 
Bengt Remgren samt av Arne Turesson.
En liten pigg grabb bosatt i området, som i några 
år nyfiket studerat materialförvaltarnas arbete, 
fick trots sin ungdom också börja hjälpa till. 
Alexander Manojlovic var hans riktiga namn men 
hos oss kallades han bara Alex. 

Några nya spelare som tillkom var Jimmy  
Swedenborn och Teemu Regina från Malmö IF 
samt Mladen Ianco från Partille HK och Johan 
Engström, från Älvsjöklubben Örby IS.
Truppen kompletterades därutöver med Rickard 
Persson, som återkom från spel i Mif, och de 
båda juniorerna Christer Sundqvist och Jonas 
Andersson som etablerade sig i laget. 
Lämnade gjorde Fredrik Hallberg och Peter 
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Landhed för Mif, Jörgen Nilsson för Skäret 
och Lars Rosén för Åseda. Dessutom slutade  
Dennis Carlsson, Peter Andersson och målvak-
ten Mikael Löfgren. Pierre Schultz blev uttagen 
till Skånes TV-pucklag men gick i samma veva 
över till Mif. Tyvärr en inte helt ovanlig utveckling 
för våra talanger.
Innan serien startade gjorde vi en lyckad mini-
turné under en fredag-söndag till Göteborg där vi 
mötte Kometerna (9-3) och Hisingen (13-4)
Pantern inledde också serien starkt med fyra 
raka segrar och var i topp efter 13 omgångar 
men tappade ledningen efter en snöplig hem-
maförlust mot Rydaholm varvid Glimma gick om 
och sedan kunde hålla undan och vinna serien 
med en försmädlig poäng före Pantern och två 
före Rydaholm. Seriesegern kvalificerade för  
direkt uppflyttning till division 2.

Truppen 1985-86
Övre från vänster: Bengt Remgren, Joachim Nielsen, Christer Sundkvist, Sven-Olof Hultén, 
Christer Turesson, Thomas Nilsson, Jimmy Swedenborn, Staffan Wong, Gert Persson, 
10 Helge Lauritsen,11 Ola Hagenborg, 12 Bertil Dahl.

Nedre från vänster: Tränare Leif Nilsson, Anders Pettersson, ?, Mattias Buhr-Berg, Conny Johansson, 
?, Jan Hellqvist, Rickard Persson, Michael Riesbeck.



Laget spelade 38 matcher varav 29 slutade 
med vinst och 9 i förlust. Kuriöst nog slutade 
ingen oavgjord. I samtliga medverkade Staffan 
Wong och Peter Erdös. Christer Turesson och 
Jimmy Swedenborn missade en och kvartetten  
Roger Persson, Mladen Ianco, Gert Persson och  
Joachim Nielsen två.

Gert Persson toppade skytteligan på 57 poäng 
(26+31) knappt före Roger Persson 56 (34+22) 
och Mattias Buhr-Berg 42 (26+16) samt den  
hårfagre snabbskrinnaren Jimmy Swedenborn 
40 (32+8)

A-juniorerna, som var utan egen träningstid,  
tränade tillsammans med B-juniorerna under 
Ingvar Ferms och Sven-Olof ”Sviss” Hulténs led-
ning. Då några av de tongivande spelarna valt 
att gå på folkhögskola i Glimåkra eller pröva 
lyckan i Mif nådde laget inga större framgångar 
men noterades ändå för två svårslagna rekord 
båda noterade mot Kulladal/MIK. I det första  
mötet, som slutade 14-4, gjorde Ola Hagenborn 
1-0 till Pantern redan efter 3 sekunder. I det an-
dra mötet mellan lagen slutade matchen 29-1. 

I lagets 13 matcher deltog Patrik Andersson och 
Thomas Nilsson i tolv. Joachim Nielsen blev  
skyttekung med 23 poäng (13+10) trots att han 
bara deltog i 4 matcher. Nästan lika effektiv  
var Ola Hagenborn med 19 (14+5) på sina  
7 matcher.

B-juniorerna hade inte heller en bra säsong.  
Förlorade 13 av 19 matcher. Jonas Anders-
son, Tord Nilsson, Rickard Nilsson och Torbjörn  
Jonsson medverkade i 18 matcher.
”Tobbe” Jonsson med 15 mål och 8 assist bäste 
målgörare före Ralf Persson och Teemu Regina 
båda 13 (8+5) respektive (7+6).

A-pojkar, som tränades av Ingemar Jonsson och 
Peter Stylin, var klubbens framgångsrikaste lag 
och vann sin serie med endast en tappad poäng. 
Det svårslagna juniorresultatet som AJ tidigare 
hade noterat överträffade man mot Helsingborg 
HC som i en seriematch besegrades med 29-0. 
Sammanlagt spelades 42 matcher varav bl.a tre 
i Österrike.
Ulf Nilsson och Paul Helldén deltog i samt-
liga medan Tord Nilsson och Torbjörn Jonsson  
missade en. ”Tobbe” även här skyttekung med 
79 poäng (51+28) före Peter Jansson 70 (43+27) 
på 36 matcher.  (Bild på sidan 4)

B-pojkar spelade 33 matcher (10-2-21) i vilka 
Bengt Norén, Joacim Johansson och Daniel 
Schylander deltog i 32. Skyttebäst Bengt Norén 
med 34 (24+10) samt Mats Asserborn 27 (19+8) 
och Charlie Olsson 24 (19+5). Tränare var  
Lasse Olsson och Michael Hagenborn.

C-pojkar med tränarkonstellationen Göran  
Dyberg och Thomas Nilsson spelade också  
33 matcher (20-1-12)  Björn Tunholmer deltog  
i samtliga medan Sverker Gullberg, Pierre  
Jönsson, Roger Törnqvist och Stephan Seidl 
missade två.
Urban Nielsen i skyttetopp med 76 (46+30) följd 
av Pierre Jönsson på 62 (33+299 och Mattias 
Larsen 54 (44+10).

D-pojkar under träning av Peter Thysell och Lars 
Svensson spelade 25 matcher (6-1-18).
Magnus Skoog, Johan Åkerman, Erik Åberg och 
Henrik Skans spelade deltog i samtliga medan 
Peter Norlander och Magnus Schönhult missade 
en.
Skyttebäst var Henrik Olsson 22 (19+3) före  
Mikael Björkman och Magnus Schönhult 11.
  
E-pojkar deltog enbart i olika cuper och spelade 
22 matcher med 12 vinster. Benny Johansson 
och Göran Nilsson ansvarade för utbildningen.

Skåne gick till final i TV-pucken men förlorade 
mot Norrbotten med 4-6. Rögle BK blev, som för-
sta lag i Skåne, svenska mästare för A-pojkar.

Vår tränare i mitten av 70-talet, Anders ”Lillis” 
Hanson, som startat och blivit VD för det världs-
omfattade sportföretaget Nike i Sverige blev un-
der sommaren 1986 utsedd till dess Europachef 
och bosatte sig i Newcastle.
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Benny Johansson och Göran Nilsson
Ansvariga i E-pojkarna.
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Apojkar: Ledare Sven Helldén. Tränare: Peter Stylin och Ingemar Johnsson.

Skridskolan med bl. a.  ledarna Britt-Marie Radizi, Kent Nilsson och Tommy Prahl.


