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Förord
Uttrycket att ”allt är relativt” äger nog sin riktighet och detta gäller särskilt
mätningar i ålder och tid. 75 år av mänsklighetens historia är troligen helt
försumbar, medan samma tidsperiod inom informationsteknologins historia är
en evighet.
Beträffande idrottshistorien i allmänhet och vår göteborgska ishockeyhistoria i
synnerhet så utgör i mina ögon 75 år en respektfull och hedersvärd ålder och en
tidsrymd väl värd att uppmärksamma.
När vi i styrelsen för Göteborgs Ishockeyförbund diskuterat det förestående
jubileet har vi varit eniga om att verksamheten, och då särskilt ungdomshockeyn,
måste vara prioriterad.
Det skulle bli allt för kostsamt att försöka sammanställa en heltäckande
jubileumsskrift som skulle spegla allt som hänt under dessa 75 intensiva och
händelserika år – men – för att ändå hylla alla dem som aktivt bidragit till denna
framgångsrika spännande tid beslutade styrelsen att sätta samman en enklare
skrift med några subjektivt utvalda händelser under perioden 1937 till 2012. Det
är resultatet av detta beslut som du just nu har inför ögonen.
Låt oss här också göra en reservation för eventuella faktabrister eller felstavade
namn och sammanblandade datum. Källorna har helt enkelt varit av varierande
kvalitet, men vi har efter bästa förmåga ändå försökt att dubbelchecka eventuella
tveksamheter och otydligheter.

75 års engagemang att tänka på…
Tänk ändå på hur många som under dessa år påverkats av hockeyn.
Tänk på hur många ungdomar som aktivt deltagit i GP Pucken – ett mångårigt
och unikt samarbete mellan GP, förbundet och våra ungdomsklubbar.
Tänk alla internationella ungdomar och lag som gästat oss i samband med
Göteborg Ishockey Cup – världens största ishockeyturnering för 14-åringar.
Tänk alla de föräldrar och anhöriga som kört sina barn till träningar och matcher.

Tänk alla de ledare, funktionärer och idealister som generöst bidragit med sin
fritid för att stödja och utveckla Göteborgsishockeyn.
Tänk alla de hockeyintresserade åskådarmassor som besökt Ullevirinken,
Frölundaborg, Scandinavium, Isdala, Slottsskogsrinken och alla andra av
distriktets inom- och utomhusrinkar genom åren.
Tänk hur de glatt sig och lidigt vid segrar respektive förluster.

75 års engagemang att tacka för
Vi är många inom distriktet som har en uppriktig passion för hockeyn och vi har
självfallet stor anledning att tacka alla dem som fört Göteborgsishockeyn framåt
under de första 75 åren.
Mycket nöje!

Göteborg i oktober 2012

Lars O. Carlsson
Författare och styrelsens vice ordförande

Kronologiska återblickar under 75 år
Den 15 oktober 1937:
Göteborg bildar ishockeyserie

Vid ett sammanträde på Hotellplatsens konditori, ett konditori i centrala
Göteborg, bildades Göteborgs Ishockeyserie, vilket inrymde såväl organisation
som den planerade första tävlingen.
Inbjudare var Uddens IF och representanter från tre föreningar var närvarande.
Förutom en manstark delegation från inbjudareföreningen fanns där ledare från
IF Fellows samt Västra Frölunda IF.
Den första styrelsen fick följande sammansättning:
Bertil Rönnberg (Udden) valdes till ordförande, medan Göte Ericsson (Fellows)
och Lennart Pettersson (Västra Frölunda) valdes till ledamöter.
Under oktober månad detta år hade Bertil Rönnberg haft diskussioner med
Anton Johansson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet, om en konstfrusen
isbana på Liseberg. Ishockeyförbundet fixade fram pengar till utrustning för
nystartade föreningar, men även pengar till belysning och sarg – dock kom det
att dröja ytterligare en tid tills drömmen om en konstisbana förverkligades.
Noterbart är att Svenska Ishockeyförbundet bildades 15 år tidigare, den 17
november 1922, genom ett beslut av sju föreningar.
Som en kuriositet i det sammanhanget kan vi väl också nämna att Sveriges första
ishockeylandslag också var Sveriges första ishockeylag. Vid OS i Antwerpen
1920 gjorde ishockey debut på OS-programmet och ett landslag plockades ihop
av ett antal bandyspelare samt Nils Molander och I. H. Mattson som båda
spelade ishockey i Berliner Schlittschuh Club – en före detta tysk storklubb som
vann sitt första tyska mästerskap redan 1912.
Sverige gjorde en stark turnering, men förlorade OS-finalen mot Canada med
hela 12-1. Systemet var annorlunda på den tiden och lagen fick sedan spela om
de olika medaljerna. Tyvärr blev det varken silver eller brons.

Hösten 1937:
De tre första klubbarna

IF Fellows bildades 1924 och hade inledningsvis ett mycket stort inflytande över
ishockeyns utveckling i Göteborg. Det var exempelvis Fellows som byggde
distriktets första ishockeybana 1942.
Fellows, som hade både bandy och ishockey på programmet, hade även tidigare
ägnat sig åt friidrott. Klubben har ett stort antal distriktmästerskap i både bandy
och ishockey.
Bland klubbens många profiler kan nämnas Bertil ”Jompa” Andersson, som
tillsammans med Sven Nyman, var de första ”infödingarna” som spelade
allsvensk ishockey. Detta skedde i samband med Gais debut i den högsta serien.
Uddens IF stiftades 1930 och hade både bandy, fotboll och ishockey på
programmet. Det blev tre DM-guld för klubben, som i mitten på 1950-talet lade
ner sin aktiva verksamhet.
Bland många välkända representanter för Udden kan vi lyfta fram Rolf Ek. Han
var mycket anlitad i stadslaget samt en mycket vass målskytt.
Västra Frölunda IF startade som förening 1930, men det skulle dröja en tid innan
man tävlade i ishockey. Föreningen hade också bandy, fotboll och handboll på
programmet. Ledaren Bengt ”Bittan” Johansson och allroundatleten Rune
Johansson personifierade klubben under decennier. Klubbens olika sektioner har
blivit uppdelade och ishockeyverksamheten återfinns numera i Frölunda Hockey
Club.

Den 8-9 januari 1938:
Regler är viktiga och är till för att följas…
Den 8 och 9 januari 1938 genomfördes den första regelkursen. Det var Viking
Harbom som under dessa två dagar i Arbetareföreningens X-sal förmedlade det
spännande och unika regelverket som ishockeyn hade – väsenskilt från bandy
och fotboll.

Den 26 februari 1938:
Första ishockeymatchen i Göteborg
Lördagen den 26 februari 1938 spelades en historisk match mellan Fellows och
Udden uppe på Dämmet i Krokslätt, Mölndal. Det är den första ishockeymatch
som spelas i Göteborgsområdet och Mölndalslaget Fellows segrade med 3-0.
Domaren som förrättade nedsläppet för matchen som spelades i två perioder om
20 minuter var ”Pompe” Ringblom från Göta i Stockholm. Från detta möte finns
bland annat en bild som visar teckningen, där vi ser till vänster Gösta Andersson,
Fellows, och till höger Uddens G Kollberg.
Bilden ovan är det enda fotografiet i denna skrift, men det dokumenterar också
en helt avgörande händelse i vår gemensamma hockeyhistoria.
Lagen hade följande uppställningar:
Fellows: B Almgren, T Berndtsson, A Lönn, G Andersson, E Eriksson, B Ferm,
R Cederskog, S Andersson samt P O Larsson.
Udden: B Mossberg, S Larsson, G Kollberg, P O Mårtensson, A Holmberg,
B Andersson, C A Cervin, H Wallén samt G Adamsson.
Tidernas första målskyttar i Göteborg var Arnold Lönn, Erik Eriksson och
Per-Olof Larsson.
Ringblom fungerade också som den förste instruktören i distriktet eftersom han
under en februarivecka 1938, med start klockan 07.00 på morgonen vid Heden,
gav introduktioner i ishockeyns svåra konst.

