
Årsmöte hölls den 10 juni i klubbstugan och det 
blev för tredje året i rad omval på samtliga pos-
ter.
Antalet medlemmmar uppgick till 488 varav 413 
mellan 4 - 25 år (73 flickor)
Omslutning 861 000 och årets resultat visade 
på en vinst strax över femtiotusen vilket inne-
bar att vi bokförde ett balanserat underskott på  
127 000. 
Bingointäkter och lotterier hade ökat till 228 
743 resp. 80 412 liksom reklamintäkter till drygt 
70734 och medlemsavgifterna hade stigit till 
53445 men samtidigt ökade också kostnaderna 
för material till drygt 110 000, resorna till 81 000 
och domare 35000. Vi hade fått lära oss att fram-
gång kostar.

Vår utbildningsansvarige, Kjell Hagenborn, hade 
anmält 21 deltagare till olika utbildningar vilket 
innebar ett klubbrekord för Pantern. Tyvärr blev 
det kanske samtidigt en bidragande orsak till att 
intresset för våra tidigare så populära säsongs-
upptaktsträffar upphörde.
Vi fortsatte emellertid med att arrangera vårt eget 
sommarläger. Den lägeransvarige Lasse Olsson 
och hans team höll ett 90-tal grabbar igång med 
dubbla ispass, fyspass och badpass varje dag 
förutom alla måltider. Lägerdeltagarna bussades 
till närliggande Segevångsbadet.
Föreningen bedrev fortfarande FA-verksamhet 
på Söderkullaskolan med Kjell Hagenborn som 
ledare.

Sedan Leif Nilsson meddelat att han inte öns-
kade fortsätta som vår tränare ett tredje år an-
ställde vi den förre Mif och HV 71- backen Mikael  
Fredriksson på rekommendation av Jan Hellqvist. 
Micke, som under den föregående säsongen 
fungerat som hjälptränare åt Lennart Sundberg, 
fick därmed göra sin debut som huvudansvarig 
tränare för ett seniorlag. Fast, eftersom han sak-
nade formell utbildning, fick han börja med att 
även genomgå förbundets tränarkurser. Han fick 
den avgående juniortränaren Ingvar Ferm vid sin 
sida. Det var en perfekt lösning då denne hade 
flera tidigare adepter som nu var mogna för debut 
i seniortruppen. Dessutom hade han de formella 
tränarkunskaperna.
Lagledare blev Jöran Nielsen och ledartrojkan 

i övrigt bestod av Bengt Remgren, Bertil Dahl, 
Jarl Sundqvist, Arne Turesson och den unge 
lärlingen, ”backapojken” Alex, som utvecklades 
alltmer till en blivande materialförvaltare.

Seniorerna kom på tredje plats i division 3 bak-
om hårdsatsande Kristianstad,som hade tagit hit 
amerikanen Stephen Higgins att fungera som en 
spelande tränare, och Trelleborg, där den tidi-
gare tränaren Pelle Sternek, som nu gjorde sin 
fjärde säsong för palmstadens stolthet, kunde 
räkna in en kvartett från Skellefteå bland nyför-
värven. Serien innehöll endast 8 lag som möttes 
fyra gånger.

Nyförvärv i Pantern var Ulf Kullman och Jörgen 
Nilsson, som båda kom från Skäret, Johan Blennow 
från Lunds IS samt de båda Miffarna Ulf Nilsson 
och Åke Smott varifrån också vår tidigare pan-
ternback Fredrik Hallberg återvände.
Rikard Persson och Björn Jihve slutade. Jimmy 
Swedenborn gick till MIK/Kulladal och Christer 
Sundkvist åkte över till Finland för att göra sin 
militärtjänst.

När säsongen precis hade börjat kom en 
kille som hette Mats Kellerstam och frågade  
om han fick vara med och tampas om en 
plats i laget. Han hade just flyttat ner från 
Stockholm till Malmö för att vara i närhet av 
sin tjej som fått ett arbete på Malmö Stads-
teater. Han hade tidigare lirat i Djurgården 
men var inte bunden för någon klubb. Det 
visade sig vara en mycket trevlig och seriös 
grabb som själv fixat ett jobb i Malmö där 
han träffat på en tidigare panternspelare som  
rekommenderat honom att kontakta vår 
klubb. Mats gick direkt in i laget där han spe-
lade 19 matcher varunder han gjorde 2 mål 
och 5 assist men deltog även i två junior-
matcher där han svarade för 2 mål. 
Tyvärr för Pantern återvände Kellerstam till 
Djurgården redan säsongen därpå och blev 
där materialare och massör fram till 2001. 
Han är sedan 1998 materialarförvaltare i 
TRE KRONOR och fungerade dessutom som 
massör i fotbollslandslaget mellan 2004-2009  
under Lars Lagerbäcks tid.
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Seniorerna spelade 38 matcher (23 vunna -  
1 oavgjord - 14 förluster)
Fredrik Hallberg, Roger Persson, Conny  
Johansson deltog i samtliga medan Joachim 
Nielsen och Johan Blennow missade en.
”Jocke” Nielsen skyttebäst med 45 poäng (29 
mål + 16 assist) före Roger Persson 41 (16+25) 
och Johan Blennow 37 (23 + 14)

A-juniorerna tränades fortfarande av Ingvar 
Ferm. De hamnade på andra plats i div. 2 södra C  
efter Glimåkra och åstadkom resultatraden 20 
matcher (14-1- 5 )
Thord Nilsson, Tomas Persson, Björn Nilsson, 
Stefan Brannefalk och Thorbjörn Jonsson flest 
matcher. Skytteligan vanns av ”Tobbe” Jonsson 
31( 20+11) knappt före en duo med 30 poäng 
Brannefalk (17+13) och Thord Nilsson ( 14+16)

B-juniorerna hade Ingemar Jonsson, samt 
från Lunds IS, återbördade Lars Gullstrand 
som tränare. Även de kom på en andra plats 
efter Kristianstad i div.2 södra D med resultat-
raden 26 matcher ( 18-3-5)
Thorbjörn Jonsson, Thord Nilsson, Niklas  
Millbank, Christer Svanberg, Fredrik Römbo 
samt Jussi Laaksonen (som vann årets tränings-
pris) gjorde mest matcher.
”Tobbe” Jonsson i skyttetoppen med noteringen 
60 (32+28) före Thord Nilsson 57 (30+27)

AP spelade 28 matcher ( 13-2-13) kom 4:a i 
grundserien, vann div.1 västra, 3:a i slut-
spelet. Lasse Olsson och Peter Stylin ledde 
grabbarna.
Mesta spelade var Joachim Johansson, Daniel 
Schylander, Mats Asseborn, Patrik Nyberg, Hans 
Tunholmer, Casper Nilsson och Martin Nordlöf. 
Schylander i skyttetopp med 39 poäng ( 26+13) 
tillsammans med Asserborn 39 (23+16) på tätt 
före Challe Olssson 38 (25+13).

BP med raden 39 matcher (6-2-31) kom 6:a i 
grundserien och sedan 6:a i division 1 träna-
de av Helge Lauritzen, Dennis Karlsson och 
Thomas Nilsson.
Mikael Olsson, Henrik Björnlund, Martin Olsson 
och Daniel Persson mest matcher.

Daniel Persson vann poängligan på 17 (11+16) 
före Mikael Persson 14 (11-3).

CP hade resultatraden 32 matcher ( 12-2-18). 
Bröderna Peter och Ulf Thysell tränare.
Peter Norlander, Henrik Olsson, Johan Birjer, 
Magnus Skog, Johan Åkerman spelade mest.
Henrik Olsson suverän målkung med 60 mål 
och 10 assist före Norlander 21 (5+16) och Don 
Mattsson 20 (18+2)
 
DP med Benny Johansson och Göran Nilsson 
som instruktörer hade resultatraden 23 (10-1-12)
Andreas Scherstein, Johan Rasmusson, Mattias 
Holmqvist, Magnus Nilsson och Peter Lundh 
spelade flest matcher. Andreas Scherstein på 18 
före Magnus Nilsson med 7 var poängbäst.

EP under ledning av Kent Nilsson, Rickard 
Nordahl och Benny Widenstedt spelade 29 
matcher varav 10 segrar, 4 oavgjorda och 15 
förluster. Inga statistikuppgifter. 

Skridskoskolan fortsatte att utvecklas under 
Britt-Mari Radizi som hade god hjälp av  
Tommy Prahl, Reidar Westerberg och Sven-
Inge Åkesson samt 12 föräldrar till barnen i 
skolan.
 
Skåne vann för första gången TV-pucken  
genom vinst mot Norrbotten i finalen med 3-2.
I laget ingick bl.a. Jörgen Jönsson, Rögle. 
Bland de historiska vinnarna fanns även Robert 
Lövgren, Jens Hemström och Johan Norgren 
från Mif. Tre spelare som några år senare skulle 
komma att representera Pantern.

Mif, under sin nye tränare Lennart Kjellén och, 
förstärkt med bl.a. ett nyförvärv från Örebro, 
som hette Patrik Gustavsson (sedermera tog 
han namnet Sylvegård) gjorde tillsammans med 
Rögle och Tyringe en bra säsong och nådde 
samtliga play off till Elitserien. 

Osby vann div.2 och även kvalet till division 1 
och sällade sig därmed till trion den påföljande 
säsongen. 
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