
annat av dimmbildning då de sista arbetena fick göras med något 
öppna väggar men under Lars Olssons trygga ledning fungerade 
lägerarrangemanget i sedvanlig god ordning.
Till a-lagets seriepremiär var dock ombyggnaden klar.
De olika ungdomslagen var flitiga Cupdeltagare och deltog i sam-
manlagt 14 cuper på bortais.
B- och C-pojkar arrangerade Rosa Pantern- respektive Folksam-
Cup på hemmais i Kirseberg. 

Seniorerna tränades för tredje säsongen av Micke Fredriksson  
med Janne Hellqvist vid sin sida. Ledartrojkan utgjordes i övrigt av 
Ingvar Ferm och Jöran Nielsen lagledare, Alex och Jonas Andersson, 
materialare och Hanspeter Borgman samt Jörgen Rydén massörer. 
Fredriksson förklarade efter säsongen att han inte ville förlänga sitt 
uppdrag då det tog alltför mycket tid i anspråk från hans företag.

Det blev min uppgift att jaga nyförvärv tillsammans med ordfö-
randen. Det första ”nappet” var Ove Gustavsson, en snackesalig 
skarpskytt från Åseda, som sannerligen inte led av någon falsk 
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Styrelsemötet som hölls den 5 juni medförde att Raivo Viask 
och Karl-Erik Andersson valdes in i Panterns styrelse efter 
avgående Gunilla Friman och Sven Helldén. I övrigt blev  

det omval.

Medlemsantalet ökade till 676 varav 480 var mellan 4-25 år. 
105 av dessa var tjejer.

Årsomslutningen nästan fördubblad 3.151 312 men resultatet 
blev ändå en förlust på 204 719. Trots allt hade vi fortfarande ett 
plus i kassan på drygt 130 000.
Reklam och sponsring var den överlägset största inkomstkällan 
med rekordsiffran 1.821 850.
Medlemsavgifter 88´, entré 58´, bingo 285´ och räntor 42´, plus 
en ny inkomst på 75 000 som tillkommit via sponsorgruppen Pro 
Panthera, var självklart också glädjande siffror.
Övergångskostnader 557´, resor 269´, arvoden 605´ samt ut-
rustning för 441´visade att Pantern ekonomiskt klivit upp till en 
helt ny och kostsamt farligare nivå.
Entréintäkterna var dessvärre inte i nivå med lagets prestationer 
och våra förväntningar.
Föräldraföreningen var fortfarande mycket aktiv och stöttade 
framförallt ungdomslagen vilket ju också var deras målsättning.

Externutbildningen slog alla tidigare rekord. Våra olika ledare  
genomförde 37 kurstillfällen.
Årets upplaga av sommarlägret genomfördes delvis på en bygg-
arbetsplats då renoveringen av ishallen som skulle skett under 
sommaren ännu inte hunnit bli färdigställd. Man besvärades bland 
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blygsamhet. Han värvades efter Ingvar Ferms rekommendation 
och fick också ett jobb genom dennes kontakter på Nordsjö (nuva-
rande Akzo Nobel) där flera Panternspelare redan jobbade. Nord-
sjö behövde arbetskraft och litade på Ingvars omdöme. Stefan 
Lind från Nynäshamn var nästa att skriva på. Han var anställd på 
Kronofogdemyndigheten i Norrköping och behövde ”endast” byta 
verksamhetsort till Malmö. Gav mig en rekommendation att ta 
kontakt med klubbkompisen Ulf Gärdek som var intresserad och 
skrev på. Vårt nästa nyförvärv Pierre Hansson betingade egentli-
gen en alldeles för hög prislapp från Mif men löstes då han ansågs 
viktig. När vi sedan gjort klart med den förre Mif-spelaren, Björn 
”Böna” Carlsson, från Sundsvall/Timrå, tipsade denna om Lars-
Åke Nilsson, också han tidigare lirare i Mif, men nu spelande i  
Falun. Det gick oväntat lätt att komma överens med dalaklubben 
men lite svårare med ”Mora” som tvekade länge innan han bestäm-
de sig. Backen Mikael Nordlander kom från SPAIF i Södertälje efter 
ett tips från någon stockholmsbekant till Ferm. På slutet fick vi 
även kompletterat med backen Håkan Granström, även han tidi-
gare Mifspelare, som värvades från Olofström samt Ivan Medved 
från Troja som skulle studera i Lund. 
Bostäder fixades genom Lars Schönhult och jag vill minnas att de 
flesta bodde i samma hus nära isbanan. 
Trots att vi med råge uppfyllt önskemålen i deras skrivelse slutade 
många av våra tidigare spelare av olika skäl. Christer Turesson och 
Åke Smott blev ungdomstränare, Mattias Buhr-Berg, (fick arbete 
i Bryssel) Jörgen Håkansson och Jörgen Nilsson (gick till Skäret),  
Rickard Pripp, (reste till Australien) Johan Blennow och Thomas 
Högberg (slutade), Jim Österlund (Heffners) och Kevin Barley 
(återvände till USA).
De tre TV-puckarna Charlie Olsson, Andreas Olsson och Mikael 
Rosenberg lånades ut till Mif. 
Laget spelade 53 matcher och förlorade endast 3 varav 1 i serien. 
De övriga två förlusterna kom mot Olofström och Uhelny Skladny 
båda med uddamålet på bortais.
Före seriestarten åkte vi på träningsläger i Prag den 25/8 – 2/9. Vi 
hade engagerat vår gamle tränare Milan Komar till att hjälpa oss 

med kontakterna och valutaväxlingen. Ryssarna hade bara någ-
ra år tidigare lämnat landet och fortfarande stod en kvarlämnad 
stridsvagn kvar på Vaclavplatsen som ett minne från den tiden. 
Den hade blivit ett populärt fotoobjekt.
 Vi bodde ganska centralt på hotell Junior. De flesta spelarna 
hade tagit med sina damer och dessa kunde under dagarna strosa 
runt i butikerna och, med en fördelaktig valutakurs, göra goda 
affärer speciellt i de butiker som sålde jeansskjortor och ameri-
kanska kläder.
 Men för grabbarna gällde isträning både på för- och eftermidda-
gen och dessutom 3 matcher bl.a. mot Sparta Prags juniorer mot 
vilka vi spelade 5-5. De matchfria kvällarna hann vi dock med att 
se föreställningen Laterna Magica, åka en aftontur på Moldau och 
göra ett besök i Katedralen, smaka svart öl på en utomhuskrog 
samt givetvis kvällspromenera på den berömda Karlbron. Det 
rådde en behaglig sommarvärme även på kvällen så den kunde 
utnyttjas till fullo för uteliv när det var matchfritt. 
 Vi fick god mat och bodde också bra varför stämningen i trup-
pen blev glad och uppsluppen vilket underlättade för de nytill-
komna spelarna att komma in i gemenskapen.
Pantern hade hamnat i en serie med många Göteborgslag 
som Järnbrott HK, Gothia HC, Göteborgs IK, Skärgården H 84,  
Hisingen Hockey plus Veddinge HK och Halmstad HK samt skåne-
lagen Lejonet och Skäret. Pantern vann klart serien och gick till 
kval mot Vimmerby, Kalmar HC och Värnamo. Enda förlusten kom 
förvånansvärt nog på hemmais mot Göteborgs IK.
 Inför kvalspelet byggde Stig Wahlgren med hjälp av sonen  
Mikael en pressläktare på i Kirsebergs ishall.
 Ett skadedrabbat Pantern var illa ute i den första kvalmatchen 
borta mot Vimmerby och låg, med en knapp period kvar att spela, 
under med 1-5 men lyckades vända och vinna med 7-6. Bidra-
gande var att Micke i hela den sista perioden chansade med att 
gå ner på två femmor. Via vinst hemma över Värnamo med 4-3 i 
nästa match och sedan två oavgjorda i rad mot Kalmar kunde vi 
säkra en uppflyttning till div.2 genom seger i bortamatchen mot 
Värnamo.
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Seniorlaget från vänster övre raden: Jonas Kryhl, Håkan Hall, Björn Carlsson, Ingvar Ferm, Ulf Nilsson, Stefan Lind, Håkan Paulsson. 
Rad 2: Jonas Andersson, Fredrik Hallberg, Fredrik Römbo, Ola Hagenborn, Alexander Manojlovic, Ulf Gärdek, Bengt Norén, Joachim 
Nielsen, Jan Engström. 
Rad 3: Ivan Medved, Pierre Schultz, Tord Nilsson, Conny Johansson, Mikael Nordlander, Rikard Knutsson, Ove Gustavsson.
Rad 4: Tomas Persson, Lars-Åke Nilsson, Jan Hellqvist, Magnus Johansson, Lars Schönhult, Pierre Hansson, Mikael Fredriksson,  
Håkan Granström, Peter Erdös.



Ola Hagenborn, Pierre Schultz, Björn Carlsson och Stefan Lindh 
följde närmast.
Joachim Nielsen vann skytteligan med 75 mål och 44 assist 
före Lars-Åke Nilsson (60+55) Ivan Medved (44+37) och Björn  
Carlsson (29+47)
Samtliga juniorer tränades av Lars Gullstrand, Sven Olof Hultén 
och Peter Stylin med Lennart Berger, Peter Holmström och Arne 
Turesson som övriga ledare.            

A- juniorerna spelade 20 matcher med facit (9- 2- 9)
Alla matcherna spelade Patrik Radizi och Mats Asserborn följda av 
Bengt Norén 19, Joackim Johansson 18, Patrik Nyberg 17, Fredrik 
Svensson 16 samt Casper Nilsson, Jonas Kryhl och Fredrik Römbo 15.
Ove Gustavsson,(överårig) mesta målskytt på 11 mål + 6 ass före 
Patrik Radizi (8+8), Rikard Knutsson (8+6), Pierre Schultz (5+8), 
Mats Asserborn (8+4) och Urban Nielsen (5+7) 

B-juniorer spelade 17 matcher och uppnådde facit: 17 matcher 
(6-0-11) 
Martin Olsson och Stefan Persson spelade alla medan Martin  
Erlandsson, Paul Persson, Urban Nielsen, Christian Vucko och  
Niklas Söderberg missade en.
Martin Erlandsson, lika pricksäker här som han senare blev med 
golfklubban, i skyttetopp med 24 mål och 12 ass före Urban  
Nielsen (18+10) samt Joachim Johansson och Vucko båda (9+4 ).

A-pojkarna tränades av Tomas Nilsson, Åke Smott och Christer 
Turesson med Jan Åke Rasmusson som ledare. Lag 1 spelade 39 
matcher med facit (18-5-16), lag 2 (facit 12: 0-2-10) 
Alla matcherna spelade Mattias Olsson, Niklas Anderberg, Jonas 
Pettersson, Mikael Olsson och Paul Persson medan Björn Tunholmer, 
Martin Åslund och Anders Anderberg misssade en Björn Tunholmer 
skyttebäst på 29+8 före Martin Åslund 21+13 och Mattias Olsson 
16+15. 

B-pojkar hade som tränare Lasse Olsson och Peter Thysell med Håkan 
Axenklev, Christer Dyk och Nisse Rasmusson som övriga ledare.
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Det blev åter en dramatisk match där vi i ledning 3-1 drabbades 
av en 5 minuters utvisning 7,30 före slutet. Hemmalaget satte in 
en ordentlig press och reducerade men Joakim Nielsen frälste oss 
när han på egen hand åkte igenom försvaret och prickade in 4-2 
trots att vi fortfarande var i numerärt underläge. Värnamo redu-
cerade åter med 4.16 kvar av matchen och surrade runt vår bur 
som ilskna bålgetingar på slutet men vår målvakt Thomas Persson 
höll tätt. Segern betydde att avslutningen mot Vimmerby var utan 
betydelse för oss.

Pantern hade tagit ett stort steg och spänningen för min del för-
stärktes i Värnamo av att Lars Schönhult under stor sekretess 
hade bjudit ner Sune Bergman för att på plats titta på Pantern.  
Inte ens våra egna spelare visste något men några ledare i  
Värnamo kom fram till mig och undrade om de fick gratulera då de 
såg Sune smyga runt med oss i hallen. Han var nämligen välkänd 
där efter många som en stor målvaktsprofil i Troja och de anade 
vilket sensationellt tränarkap vi hade på gång. 
Sune var den ende tränaraspiranten som kvarstod efter en lång 
och noggrann kartläggning av kandidater som Schönhult och jag 
gjort där bl.a. även P-O. Larsson ett tag var på tapeten.
 Sune, som varit anställd av Sundsvall HC men fått sparken utan 
förklaring vid fusionen med Timrå, var endast intresserad av att 
bli tränare för Pantern under förutsättning av att vi tog oss till 
div.2. Och det blev ju klart den här aftonen.

När vi efter matchen färdades till Malmö i Lasses bil började vi 
direkt att smida planer inför den kommande säsongen och Sune, 
som jag direkt fått ett mycket gott intryck av, förklarade att vi 
måste förstärka laget rejält för att kunna hävda oss i den högre 
divisionen.
Han lät nöjd när han fick höra att Lasse och jag redan hade ett 
kartotek över cirka 40 spelare som vi var, eller hade varit, i kon-
takt med.

Ulf Gärdek och Micael Nordlander deltog i samtliga matcher medan 
Joachim Nielsen missade en, Thomas Persson 51, Håkan Paulsson, 



Lag 1 spelade 48 matcher (31-4-13) och lag 2 spelade 17 (12-1-4)
Erik Åberg 46 matcher, Johan Lundell och Mattias Dyk 44,  
André Ruffin, Andreas Svensson 43 samt Magnus Axenklev och 
Lars Svensson 42 gjorde flest matcher.
Peter Norlander 88 (44+44) och Henrik Olsson 70 (50+20) toppade 
skytteligan före Daniel Svensson 36+14 och Magnus Axenklev 18+15.

C-pojkar tränades av Benny Johansson, Kent Nilsson och Håkan 
Olsson med Lennart Andersson och Tommy Rosenberg som övriga 
ledare.
Lag 1 spelade 39 matcher (22-7-10) och lag 2 spelade 35 (23-5-7)
Martin Andersson spelade 39, Mattias Rosberg och Marcus  
Pettersson 38, Pontus Johansson och Karl Johan Wibacke 37,  
Mikael Jacobsen 35, Andreas Liikane 34, Cristoffer Nordahl 33. 
Rolf Brännlund vann skytteligan på 70 poäng (51+19) före Karl-
Johan Wibacke 39+26 och Pontus Johansson 32+11. 

D-pojkar tränades av Rikard Nordahl, Tomas Törnkvist och Jan 
Hansson med Anders Wicander och Bengt Persson som övriga  
ledare. 
Lag 1 spelade 39 matcher (17-3-19), lag 2 spelade 25 (17-1-7) och 
ett tredje lag 14 (3-1-10)
Fredrik Keller, Niklas Nordahl och Krister Wicander deltog i alla lag-
1 matcher medan Pelle Sjöberg, Jonas Millbank, Mikael Nordh och 
Tobias Persson missade en.
Andreas Gustavsson 39 mål och 3 ass bäste målskytt före Niklas 
Nordahl (16+8) Pelle Sjöberg (16+6) och Mikael Nordh (14+8)

Våra yngsta spelare E-pojkar statistikfördes inte men spe-
lade 30 matcher med 23 grabbar och 2 tjejer. Ledare var Jerry  
Lindbäck, Jörgen Stenberg och Kent Olsson.

Hockeyskolan på lördagsmorgnarna leddes av Rikard Nordahl.

Skridskoskolan under ledning av Britt-Mari Radizi hade som  
övriga ledare Ann-Kristin Söderberg, Åsa Jonsson, Krister Dyk, 

Nils Lamartine, Hans Nilsson, Håkan Axenklev, Ylva Nilsson, Stefan 
Nilsson och Sten Inge Åkesson.

Under våren arrangerade Pro Panthera en träff på krogen ”O`Yes” 
där ett 80-tal sponsorer hade inbjudits för att äta en bit mat och 
lyssna på snack om Panterns framtid. Ja, även dess forntid, för det 
var vad Sven Melander berättade om när han fick ordet. 
Sven ställde som vanligt upp gratis och bjöd t.o.m. på resan från 
Stockholm samt anmälde sig dessutom direkt som medlem i Pro 
Panthera. 

På Skånes hockeyfront blev Malmö IF femma i Elitserien och fick 
delta i SM-slutspelet. Rögle BK vann div.1 och nådde kvalserien till 
Elitserien där man blev trea och Helsingborg HC kvalade sig till en 
plats i div.1. Skåne kom trea i TV-pucken. Skärets tränare Nisse 
Nilsson blev assistent åt Timo Lahtinen och han ersattes av Nils 
Carlsson från Mora (nej inte han). Laget kom trea och gick därmed 
till förkval som man dock förlorade mot Töreboda.

Helmer Spenninge avlöste Eje Johansson som ordförande i  
Skånes Ishockeyförbund.


