
Årsmötet hölls liksom förra året den 5 juni och 
man kunde faktiskt ha använt karbonpapper när 
årsmötesprotokollet skrevs då styrelsen blev 
omvald utan någon förändring.
Som materialansvarig i föreningen avgick Ceve 
Landhed och ersattes av Bengt Remgren.
Klubbens medlemsantal var 476 varav 376 var 
mellan 4- 25 år.
Omslutningen hade ökat till 823 000. Föreningen 
gjorde ånyo en förlust som det här året upp-
gick till 80000 och i balansräkningen hade vi nu 
ett underskott på 177 000. Detta trots att våra  
reklamintäkter hade ökat till 45´ främst genom 
marknadsansvarige Stig Wahlgrens insatser.  
Utöver detta kunde vi glädjande nog även notera 
ökade entréintäkter till 29 000 vilket var en följd 
av seniorernas serieseger. 
Den idoga Föräldraföreningen bidrog i samma 
omfattning som tidigare med att stötta ungdoms-
lagen.

Under våren genomförde vi sex stycken studie-
cirklar under ämnet ”Ditt barns idrott” i SISU, 
(idrottsrörelsens nybildade studieförbund).
Vi fortsatte med våra FA-aktiviteter på Söderkulla-

skolan och på Rosenholmsskolan med Lars  
Olsson och Kjell Hagenborn som ansvariga  
ledare.
Vår årliga weekendkurs hölls den 6-7 september 
på Örenäs med 37 deltagare. Gästföreläsare var 
Lars Schönhult (marknadsföring) och Sven Åke 
Leinerud (SISU) 

Skridskoskolan var nu närmast fulländad och 
hade som ledare Britt-Mari Radizi, Tommy 
Prahl, Benny Widenstedt, Lars-Ingvar Dunér,  
Reidar Westerberg, Kenny Schylander och Sten  
Inge Åkesson. 

Hockeyskolan leddes av ungdomstränarna efter 
ett rullande schema.
För andra året i rad arrangerade vi Pantern- 
dagen.

Leif Nilsson tränade för andra året seniorerna 
men hade fått assistans av Ingvar Ferm som ju 
hade de flesta av sina tidigare adepter i laget. 
Ny lagledare efter Kent Nilsson, som börjat som 
ungdomstränare, blev Jöran Nielsen som följt 
med Ferm under hela hans tränarperiod.

Säsongen 1986 - 1987
Text: Kjell Olofsson. Foto & bearbetning: Lars Rasmusson

1 forts.

Bilder från Panterns arkiv.

Ovan från vänster: Tränare Leif Nilsson, Bertil Dahl, Ingvar Ferm, Jörgen Håkansson, Mladen Lanco, Mattias 
Buhr-Berg, Rickard Pripp, Gert Persson, Staffan Wong, Joachim Nielsen, Rikard Nilsson, Anders Pettersson, 
Jan Hellqvist, Bengt Remgren, Helge Lauritsen. 
Nedan från vänster: Björn Jive, Ola Hagenborn, Rickard Persson, Jimmy Svedenborn, Christer Turesson,  
Peter Erdös, Conny Johansson, Roger Persson, Magnus Johansson, Alexander Manojolowic.



Återigen hamnade vi i tvist med Skäret som den 
här gången ändade i Tingsrätten. Det gällde 
vår tidigare juniorspelare Rikard Nilsson, som  
lämnade oss för att prova i Mifs juniorlag men 
därefter valde att gå till Skäret. Nu ville han till-
baka till Pantern men stoppades då Skäret ville 
ha ersättning trots att man fått honom gratis. 
Frågan löstes genom en förlikning.
Rickard Pripp och Jörgen Håkansson från 
Mif var förutom Rikard enda nyförvärv. Björn  
Jihve gjorde come-back efter ett års uppehåll för  
studier.
Sven-Olof Hultén och Helge Lauritsen slutade.

Pantern, som efter den lyckade fjolårssäsongen 
var favoriter till seriesegern, inledde förtroende-
ingivande med tre raka vinster men föll sedan 
tungt i bortamöte mot Kristianstad och råkade 
sen in i en formsvacka som bröts först när se-
rien vände och vi i dubbelmöte, mot  serieettan  
Skillingaryd, vann med 8-1 hemma och hela 
13-2 borta och åter fick toppkänning. 
I den senare matchen gjorde Mattias Buhr-Berg 
en av sina absolut bästa insatser kryddat med  
5 mål.
Jag minns att deras lagledare mitt under matchen 
vandrade över till vårt bås och undrade vad det 
var för en fantomspelare vi hade fått tag på -han 
är ju helt omöjlig att stoppa-.

I juluppehållet gästades vi av det tjeckiska laget, 
Poldy Kladno, som gav oss en lektion i effektiv 
hockey med gamla 70-tals stjärnor som Milan 
Novy och Frantisek Pospisil i laget.
Trots att Pantern inledde optimistiskt och tog led-
ningen med 2-0 slutade matchen till sist 3-11.
Till den matchen hade vi in lånat juniorerna  
Håkan Paulsson, Robert Lindahl, Ulf Nilsson,
Mikael Johansson samt vår egen tidigare  
ungdomsspelare Fredrik Hallberg från Malmö IF.

forts. från sid. 1

2 forts.

Pantern vann serien efter en spännande slutstrid 
med Helsingborg HC som vi i en seriefinal den 
näst sista matchen besegrade ute i Kirseberg 
med 4-3 inför hela 477 åskådare.
Tyvärr räckte vi sedan inte riktigt till i kvalserien 
mot Nässjö, Växjö och Helsingborg. Detta trots 
att Lennart Sundberg varit tillmötesgående att 
låta sitt Mif-lag ställa upp och sparra oss.
Det var nämligen ett uppehåll på hela 20 dagar 
mellan vår sista match i serien och den första 
kvalmatchen. Malmö utnyttjade tillfället att testa 
en hel del av sina talanger. Matchen slutade 
6-6 men olyckligtvis skadade Mattias Buhr-Berg 
sitt nyckelben och kunde sedan ej delta i någon 
av de kommande kvalmatcherna. Ett stort aber 
för vårt spel och deprimerande för laget då han 
varit vår genomgående bäste utespelare under  
säsongen

Seniorerna spelade 41 matcher med 25 vinster  
4 oavgjorda och 12 förluster.
Roger Persson, Joachim Nielsen, Jörgen  
Håkansson, Rickard Pripp, Gert persson och 
Conny Johansson spelade flest matcher.
Gert Persson med 35 mål och 27 assist vann 
skytteligan före Buhr-Berg (35+23) och Roger 
Perssson (17 + 35).
A-pojken Torbjörn 
Jonsson (71-01-21) 
debuterade i senior-
laget 86-11-16 och  
spelade under säson-
gen 7 seriematcher i 
seniorlaget varunder 
han gjorde 2 mål. 
Det första kom mot 
Åstorp och betydde 
att han fastställde 
vårt segerresultat till 
10-4.

På bilden bl a: Sven Olof Hultén, Bengt Remgren, 
Roger Persson, Mladen Lanco, Anders Pettersson

Kent Nillson och Roger Persson i ”tvätten”.

Torbjörn Jonsson



A och B-juniorerna hade samma tränarduo i  
Ingvar Ferm och Ingemar Jonsson.

AJ spelade 22 matcher (18-0-4) och vann serien 
och fick kvala men missade mot Halmstad.
Tomas Nilsson, Henrik Nilsson, Rickard Nilsson, 
Jonas Andersson, Ola Hagenborn flest matcher. 
Poängbäst var: Hagenborn (26+12), Ralf Persson 
(23+14) och Joachim Nielsen (18+16 på 9 matcher).

BJ spelade 25 (11-0-14) Christer Svanberg,  
Jussi Laaksonen, Niklas Millbank och Paul  
Helldén flest matcher. Tord Nilsson ( 21+19), 
Ralf Persson (28+9), Tobias Jonsson (26+10).
AP tränade av Ingemar Jonsson/ Peter Stylin 
spelade 27 matcher ( 13-1-13)
Mats Asserborn, Joakim Johansson, Mattias 
Engdahl, Tomas Berger, Jonas Kryhl gjorde flest.
Tobbe Jonsson (48+21) bäste målskytt före  
Patrik Radizi (21+13).

BP tränare var Lasse Olsson, Göran Dyberg, 
Mikael Hagenborn. 23 matcher (7-2-14) Flest 
matcher Mats Ellström, Urban Nielsen, Mattias 
Persson, Mikael Persson och Charlie Olsson.
Challe Olsson 36 mål och 13 assist före Urban 
Nielsen 27+2 i skyttetopp. Challe kallades efter 
säsongen till TV-truppsläger. 

CP hade som tränare Thomas Nilsson och spe-
lade 33 matcher (10-1-22) De som deltog mest 
var Paul Persson, Henrik Björnlund, Mikael  
Olsson, Mikael Rosenberg och Mattias Larén.
I skyttetopp var Mattias Larén 59 mål (lagets 
halva målskörd) +10 ass samt Björnlund (12+7)
DP där Peter Thysell var tränare tillsammans 
med Hanspeter Borgman och Göran Nilsson 
spelade 35 matcher (24-1-10) och kom tvåa i  
serien.
Lars Svensson, Peter Norlander, Johan Åkerman, 

Henrik Skans, Henrik Olsson flest matcher.
Henrik Olsson skyttebäst med 45 mål och 7 assist 
före Johan Åkerman (13+5).

EP hade Benny Johansson och Kent Nilsson 
som tränare för ett 20-tal talanger. 

Malmö avslutade sin division 1-säsong hemma 
mot Mölndal med att vinna med 5-3 inför 458 
åskådare och slutade tvåa i serien. Seriesegrare 
blev Troja som därigenom fick kvala. Den nya  
Mif-ledningen hade under den gångna säsongen 
sanerat ekonomin och raderat ut det stora  
underskottet och var nere på ett nollresultat. 
Men trots detta var man inte nöjda.
Percy förklarade att han nu hade lärt sig var  
stötarna skulle sättas in och att saker skulle hända 
snart. Det blev därför extra uppmärksammat   när 
NHL-profilen Anders Hedberg stod på Kirsebergs 
läktare och spanade under träningsmatchen mot  
Pantern.
Kort därefter skrev den sympatiske Lennart 
Sundberg ett 5-årsavtal med Skövde och  
Lennart Kjellén utsågs till hans efterträdare. 
Mif/ Percy överraskade sedan många när det 
byggdes en ny isbana med lite mindre mått i  
anslutning till ishallen. Bygglov fixades i efter-
hand.

Skäret lyckades inte stanna kvar i tvåan, trots 
en stark insats under de sista omgångarna, utan 
flyttades ner tillsammans med Värnamo och  
Rydaholm.
Så Panterns tröst för det missade kvalet fick  
därför bli kommande intressanta derbymatcher.

SDS-pucken upphörde trots nytt rekorddeltagande 
av 2984 lag. Saknaden var dock inte så stor då 
den ursprungliga charmen försvann redan när de 
spontana kvarterslagen inte längre fanns kvar.
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