SÅ UPPSTOD GP Pucken 1955
Hösten 1954 fick dåvarande sekreteraren i Göteborgs Ishockeyförbund, Kurt-Arne
Johansson, en idé att starta en stor ishockeyturnering för ungdomar. Han var då journalist
på dåvarande Handels-Tidningen ( HT ) och blev sedemera känd sportjournalist på
kvällstidningen Göteborgs-Tidningen ( GT ) under psedonymen ”KARNE”.
KARNE insåg att HT var för liten för att klara av att arrangera en så stor ishockeyturnering och han fick styrelsens uppdrag att tillfråga Göteborgs-Posten om intresse att finansiera och även i tidningen bevaka en sådan ungdomsturnering. Han kontaktade GP:s dåvarande sportchef Lennart ”Duke” Crusner och föredrog sitt förslag. Duke och GP tände
på förslaget! Tillsammans med GIF:s serieadministratör Malte Larsson organiserade och
genomförde dessa tre den första upplagan av GP Pucken i januari 1955.
GP Pucken blev en stor succe – 153 lag deltog redan första året! Folk på stan märkte att
GP Pucken spelades. Dom flesta spelarna åkte nämligen spårvagn till dom olika spelplatserna så vagnarna var fulla med förväntansfulla glada ynglingar med skridskor hängande
över axeln och med klubba i hand. Å två GP under armen som dom sedan vek och stoppade ner i raggsockorna – det var benskydden…..
Deltagarantalet steg med det ökande intresset. Året efter starten var det 220 lag med.
I stort sett alla lag var kvarterslag då det inte fanns klubbar med ungdomsverksamhet. GP
Pucken blev dock en startsignal och grund för klubbarnas ungdomslag.
1957 var det 231 lag anmälda men GP Pucken fick inställas p g a för mild vinter. Det var
ju inte konstfrusna isar på den tiden. Man hoppades in i det sista kunna genomföra GP
Pucken genom att flytta turneringen från januari mot mars men det blev ändå inte tillräckligt kallt.
1959 sattes ett nytt deltagarrekord: 253 lag. TV inbjuder även lag från GP Pucken till
Stockholm för matcher. Malte Larsson hävdar att Sven Tumba fick idén till TV-pucken
från uppläggningen av GP Pucken!! TV-pucken startade hösten -59 och är idag Sveriges
äldsta TV-program.
1962 noterades en rekordsiffra av deltagande lag i GP Pucken: 373 st!
Därefter har uppläggningen av GP Pucken förändrats vilket har påverkat det maximala
antalet deltagande lag. Idag är det enbart klubblag som deltar så man kan därför konstatera att rekordsiffran 373 aldrig kommer att slås.
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