Säsongen 1939/1940:
Ullevi får permanent ishockeyrink

Det blev bättre fart när Ullevi fick sin första permanenta ishockeyrink. Då spelades
bland annat den första serie- och DM-tävlingen. Fellows vann båda, och Udden fick
dubbla silver. I DM-finalen besegrade Fellows Uddens IF med 2-1.

Den 10 januari 1940:
Första ishockeyturneringen
Den 10 januari 1940 spelades en träningsturnering på Ullevi med Fellows, Udden,
Dixhov och Hisingen.
Detta var samtidigt också den första egentliga ishockeyturneringen som spelats i
distriktet. Matcherna spelades i 30 minuter och Fellows stod som slutsegrare, efter
lottvinst över Udden.

Den 28 januari 1940:
Suveräna Nacka körde över Göteborg
Göteborgs stadslag spelade två matcher denna säsong. Först var det den 28 januari
1940 då Nacka SK, som gjorde en uppvisningsmatch på Ullevi inför 464 åskådare.
Gästerna, som då spelade i högsta serien, vann med 9-3.
Göteborgs mål gjordes av Arne ”Jompa” Andersson 2 samt Gunnar Öqvist 1.

Den 2 februari 1940:
Första genomförda ishockeyserien summeras

Den första ishockeyserien avslutades den 2 februari 1940 och när statistiken
presenterades kunde man konstatera att det gjorts 57 mål, varav Udden gjort hela 26
fullträffar, medan mästarna Fellows endast svarat för 17 stycken.
Skytteligan vanns av Uddens Thure Nordström med 8 kassar.

Den 11 februari 1940:
Danska sköjtelöpare innebar inga problem

Göteborgs stadslag hade någon vecka tidigare fått storstryk mot Nacka, men bättre
gick det då göteborgarna gästade Kongens By den 11 februari 1940 och besegrade
Köbenhavns Sköjtelöberförening med 6-0. I den danska tidningen Aftenbladet kunde
man dagen därefter läsa följande rubrik:

”Göteborgs Is-Hockey er en Klasse bedre, Svenskerne vandt 6-0 efter den bedste Kamp, ner
nogen Sinde er spillet i Köpenhavn.”
Målskyttar var Allan Andersson 2, Åke Schön, Bengt Mossberg, David Hermansson
samt T Nordström 1 var.
Rink och sarg har utvecklats under åren. Det har i äldre tider funnits höga plank som
omöjliggjorde insyn samt låga avskärmningar som innebar att spelarna i full fart for
över dessa och ut i snömassorna. Efter en tid kom dock nya lösningar, men rätt höjd
samt bra tålighet. Den så kallade Ullevisargen hade låga långsidor och höga
kortsidor. Men mellan bräderna på de senare var det ett mellanrum på ungefär en
tum. Vad detta innebar för den del av publiken, som parkerat sig bakom målen,
förstår säkerligen varje läsare av dessa rader.

Den 18 februari 1940:
Norska gäster på tok för svåra
Furusets IF från Norge gästade Göteborg och vann över göteborgarnas stadslag med
3-1 (2-0, 0-0, 1-1), vilket ansågs vara ett resultat påtagligt i överkant. Matchen lockade
endast 300 personer till Ullevi. Göteborgarnas mål gjordes av Jerker Nilsson.
Furuset IF:s riktiga storhetstid kom väl cirka ett decennium senare då man vann NMguld 1949, 1951, 1952 samt 1954.

Den 25 februari 1940:
Uppvisningsspel i Alingsås

Söndagen den 25 februari 1940 introducerades ishockeyn i Alingsås med hjälp av
matchen Udden mot Hisingen som spelades vid Kallbadhuset. Udden vann med 2-0.

