
poster blev identisk med den som verkat under fyra föregående 
år. Med andra ord under hela Römbos mandatperiod.

Ny materialansvarig för seniorerna blev den unge Alex (Alexander 
Manojlovic) medan Sven Helldén fortsatte med att sköta materia-
len för ungdomssektionen.
Medlemsantalet var efter säsongens slut 442 varav 384 mellan 
4-25. Av dessa var 65 tjejer.

Omslutningen ökade till 1.677.113 och gav en vinst på 347.466 
som huvudsakligen skapats genom sponsorbidrag på 705.254 
men alla intäkter hade ökat såsom medlemsavgifter 75.250, entré 
52.790 och, för första gången, kunde vi även inkassera räntein-
komster (11 600).  
Men kostnaderna steg naturligtvis också. Materialkostnader  
(inklusive helt ny dress) till 220´, resorna dubblades till 168´ och 
stora kostnader för träningsläger och övergångskostnader tillkom.

Kjell Hagenborn fortsatte med vår FA-verksamhet för lågstadiet 
på Söderkullaskolan och kunde som studieansvarig notera ett nytt 
utbildningsrekord i föreningen med 29 genomförda kurser. Och 
det var glädjande nog många av våra ungdomar som anmälde sig 
till instruktörs- och domarutbildning.
Lars Olsson ledde för fjärde året ett sommarhockeyläger med ett 
100-tal deltagare.

Tidigare ordförande Lars Rasmusson hade förutom uppgifter i 
Pantern även uppdrag i Skånes Ishockeyförbund/Region Syd som 
utbildningsledare samt var medlem i utbildnings- och domarkom-
mittén. 

Föreningens 30-årsjubileum firades med en fest i Lärarhögskolans 
Restaurang den 11 november.

Många av föreningens ledare blev där ihågkomna med utmärkel-
ser som den förre panternspelaren Leif Mattsson i egenskap av 
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Inför årsmötet den 7 juni hade  Berth Römbo aviserat att han 
inte kunde ställde upp för omval till ordförandeposten då en 
stor förändring av hans arbetsuppgifter lade hinder i vägen.

Vi blev lite ställda mot väggen. Styrelsen hade fungerat bra under 
flera år och det hade inte funnits anledning till att söka ny ord-
förande då Berth fungerat alldeles utmärkt i den rollen.
Men nu var vi tvingade att omgående skaffa fram en ersättare 
som dessutom kunde hjälpa oss att tillmötesgå de tidigare ställda 
spelarkraven.

Kjell Hagenborn tipsade om Lars Schönhult som var pappa till två 
av våra ungdomsspelare och dessutom VD för Kullenberg Bygg. 
Styrelsen tyckte det var ett intressant uppslag och jag fick upp-
draget att kontakta honom.
 Han ville, efter vår första kontakt, träffa mig på sitt kontor för 
att lyssna på våra önskemål och samtidigt få lite information om 
föreningen och då främst uppgifter om vår ekonomi och framtida 
målsättning. Från vår styrelse hade jag även fått beskedet att 
absolut inte förhandla om något som kunde äventyra vår verk-
samhet. 
Resultatet av detta första möte blev att Schönhult ville fundera en 
tid men utlovade samtidigt att, oavsett vilket hans slutliga beslut 
blev, ställa upp med ett sponsorbidrag som vida översteg vad vi 
tidigare erhållit.
 När vi åter träffades efter några dagar, tackade han ja, och när 
han dessutom kunde utlova att inget behövde förändras i vår fina 
ungdomsverksamhet var jag och den övriga styrelsen nöjda.
Lars Schönhult valdes till ordförande för en styrelse som på övriga 
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kassör för Skånes Ishockeyförbund delade ut. Övriga inbjudna  
hedersgäster var Hedersordföranden Olle Lindell, SKD- journalisten 
Torsten von Wachenfelt och Malmös Fritidsdirektör Bertil Jönsson.
Den enkla men goda menyn bestod av skaldjurssallad, helstekt 
fläskfilé och glassring med chokladsås till vilket vi drack vatten, 
vin eller öl samt kaffe med avéc. För underhållning och dansmusik 
svarade SEBBES orkester.

En annan viktig händelse var när ombyggnaden av ishallen på-
börjades direkt efter säsongsavslutningen och blev klar lagom till 
vårt sommarläger i vecka 33.
 Vi fick då lagom till säsongen 90-91 tillgång till en isolerad hall 
med ny sarg, ny belysning, ny läktare, ny ljudanläggning och  
renoverade omklädningsrum.

Lars Schönhult hade gläntat lite på dörren vid årsmötet och berät-
tat att inför höstens säsongstart fanns det redan nya spelare och 
sponsorer på gång samt även idéer om en sponsorklubb klara. 
Mikael Fredriksson fortsatte som tränare.

Nya spelare som kom var Håkan Paulsson, Mif, Thomas Högberg, 
Gnesta, Jim Österlund, Heffner samt Kevin Barley från Minnesota. 
Den senare var en kanadensare som spelat universitetshockey i 
USA men skulle läsa ett år i Lund.
Dessutom återvände Pierre Schultz från Mif och Mattias Buhr-Berg 
från Lund IS samt Ulf Kullman, som gjort ett uppehåll.
Spelare som lämnade var Gert Persson och Christer Sundqvist 
vilka båda gick till Lund IS samt Rikard Persson som slutade. Även 
Janne Hellquist slutade som spelare men fortsatte som hjälp- 
tränare till Micke. 

En stor överraskning inträffade redan i serieupptakten när Skäret 
vann med 7-6 hemma mot storsatsande Trelleborg. Pantern förlo-
rade däremot i bortapremiären mot Värnamo med 7-3.
Serien blev sedan en tvekamp mellan Trelleborg och Skäret där 
Mif-farmarlaget Trelleborg till sist avgick med segern med Värnamo 
och Pantern på platserna tre och fyra.
 Återigen hade vi lyckats nå vår målsättning att gå till play-off 
men inte heller denna gång skulle vi räcka till utan förlorade med 
två raka i förkvalet mot Norrköping HC. Detta trots att vi fick ett 
stort stöd av våra supportrar som åkte upp i en fullsatt buss till 
Norrköping.
 Den rattades för övrigt av Stig Wahlgren som hade tagit buss-
kort i avvaktan på att klubbens planer på inköp av en egen buss 
skulle realiseras.
Till den slutliga kvalserien kvalificerade sig förutom Norrköping 
även Skäret, Trelleborg och Oskarshamn.

Seniorerna spelade 40 matcher (18 vinster- 2 oavgjorda 2– 20 
förluster). 32 spelare använda.
Mesta spelare var Håkan Paulsson och Joachim Nielsen med 39 
matcher, Peter Erdös 38, Magnus Johansson och Rickard Knutsson 
36 samt Ulf Nilsson och Pierre Schultz 35.
Joachim Nielsen vann skytteligan med 43 poäng (32 mål+11  
assist) före Rickard Pripp 29 (16+13) samt de båda 27-poängarna 
Pierre Schultz ( 17+10) och Ulf Nilsson (15+12). 
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A-juniorerna med Ingvar Ferm, Peter Stylin och Sven Olof Hultén 
som tränare lyckades fixa ett nytt kontrakt via matchraden 8 - 2 - 11.
Torbjörn Johansson och Patrik Radizi deltog i samtliga 21 matcher 
medan Charlie Olsson, Fredrik Römbo, Christer Svanberg,  
Thomas Persson nådde 20 och Tord Nilsson och Joachim Nielsen 19. 
De överåriga Mattias Buhr-Berg, Jörgen Håkansson och ”Swiss” 
ställde upp som nyttiga hjälpare i fem matcher.
Torbjörn Johansson 31 (22+9) och Charlie Olsson 24 (12+12) 
vassast i skytteligan.

B-juniorerna med samma tränartrojka som AJ kom på sjätte 
plats i serien. Laget spelade 23 matcher med statistiken 9-2-12. 
Mats Asserborn ensam deltog i samtliga medan Casper Nilsson, 
Joachim Johansson, Martin Nordlöf och Stefan Persson missade en. 
Charlie Olsson suverän i skyttetopp med 36 mål och 29 ass före 
Daniel Schylander 23+18, Mats Asserborn 21+12 och Urban  
Nielsen 18+15. 

A-pojkar hade en stor träningsgrupp på 24 spelare som leddes 
av Tomas Nilsson med Ingemar Jonsson som biträdande. Lag 1 
kom på andra plats i Div.2. och spelade 34 matcher 12-6-16.
Henrik Björnlund och Björn Tunholmer med i samtliga medan  
Andreas Olsson och Anders Anderberg nådde 32 och Martin  
Åslund 31.
Martin Erlandsson, sedermera känd golfspelare, skyttebäst med 
32 mål+23 ass, Urban Nielsen 20+25, Mattias Olsson 18+6 och 
Björn Tunholmer 11+13 var gruppens målfarligaste.

B-pojkar som tränades av Lars Olsson och Rikard Persson. Lag 
1 nådde en tredje plats i sin div.2 serie samt vann sin egen Rosa 
Pantern cup. Totalt en trupp på 22 spelare.
Henrik Olsson deltog i 57 av totalt 60 matcher, Henrik Skans 56, 
Magnus Axenklev 54, Erik Åberg och Andrée Ruffin 53 och Peter 
Norlander 52.
Skyttetoppar var Henrik Olsson med 50 mål och 17 ass före Peter 
Norlander 30+18. 

C-pojkar som tränades av Peter Thysell, Benny Wahlgren och 
Håkan Olsson lyckades kvala in i div.1 där man kom på åttonde 
plats av 10 lag. Vann också vår egen Folksam cup.
Även här en stor trupp som spelade totalt 51 matcher med två 
lag. 
Peter Malmgren, Johan Rasmusson och Jimmy Johansson spelade 
med i alla 1:a lagets 38 matcher, Mattias Dyk med 37 och Andreas 
Svensson, Peter Lund, Calle Wibacke och Pontus Johansson 36 
följde närmast. 
Andreas Svensson klart skyttebäst med 47 mål och 18 assist före 
Rolf Brännlund (15+6)
 
D-pojkar tränades av Rickard Nordahl och Kent Nilsson. Vann 
Hernings Jule-cup i Danmark och Povic cup i Nybro samt kom trea 
i serien. Även här 2 lag som tillsammans spelade 60 matcher.
Robert Hjalmarsson, Peter Jensen och Mattias Torstensson spelade 
samtliga 38 matcher i första laget medan Andreas Andersson, 
Magnus Berglund, Andreas Gustavsson uppnådde 37. Andreas 
Gustavsson bäst i skytteligan med 31 mål och 6 ass före Mikael 
Öhman (17+11) och Mattias Nilsson (15+8)

E-pojkar var en stor grupp med 27 grabbar som tillsamman  
spelade hela 38 matcher. Gruppen deltog i två turneringar men 
inget seriespel. Ledare var Tomas Törnkvist, Roger Törnkvist och 
Jan Hansson.   
 
Specialskolan innehållande 22 killar i åldern 75-79 som visat 
talang och engagemang leddes av Lasse Olsson.

Hockeyskolan på tidiga lördagsmorgnar leddes av Rickard  
Nordahl.

Skridskoskolan leddes av Britt-Marie Radizi som hade hjälp av 
Sten-Inge Åkesson, Nils Lamartine, Reidar och Catharina Wester-
berg, Håkan Axenklev, Petra Helldén, Åsa Jonsson, Hans Nilsson, 
Nisse Rasmusson, Jörgen Stenberg, Kent Skog och Agneta Olsson.   
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Skåne vann för andra gången TV-pucken och i laget ingick pantern-
målvakten Andreas Olsson samt Stefan Seidl och Jesper Mattsson. 
De två senare hade dock något år tidigare lämnat oss för att spela i 
Skäret respektive Mif. I det segrande laget ingick bl.a. även backen 
Kenny Jönsson från Rögle.

Mif gjorde en strålande seriesäsong och avslutade med att som 
första Skånelag kvalificera sig till Elitserien medan Rögle tyvärr 
inte nådde ända fram.
 
I Glimåkra invigde man en ny ishall som fick namnet Trollarinken 
och blev nummer aderton i Skåne.

Slutbesiktning? Kjell Hagenborn och Lasse Olsson tillsammans 
med Bo Raneheim från Fritid Malmö.Ombyggnad av Kirsebergs ishall


