Säsongen 1973/1974:
Sammanslagning skapar Göteborgs IK

Kortedala HC:s och Kobbens IF:s ishockeysektioner går samman och skapar
Göteborgs IK. Jan Ander blir den nya klubbens förste ordförande och Hans Göran
Svensson klubbens sekreterare. En barack, skänkt från SKF, blev den nya föreningens
klubbhus. Knappt ett år innan, den 11 december 1972, föddes en av klubbens riktigt
stora talanger. Daniel Alfredsson fostrades i klubben innan han startade sin
makalösa karriär.
Kortedala hade fram till och med säsongen 1970/1971 spelat under namnet
Villakvarterets IF i seniorklass IIA. Säsongen 1971/1972 uppträdde man under
namnet Kortedala i seniorklass IA där man kom tvåa bakom just Kobben. Dessa båda
lag var överlägsna i serien och i näst sista omgången möttes man som i en final.
Matchen slutade 3-3, det vill säga delad poängpott. När tabellen summerades efter
den kommande omgången slutade Kobben på 17 poäng och Kortedala på 16. Treorna
Pixbo och Pucken hade nio poäng vardera.
Säsongen 1972/1973 var alltså sista gången föreningarna fortfarande var uppdelade –
Kobben spelade i division III, där man slutade näst sist, medan Kortedala vann klass
IA.

Säsongen 1973/1974:
Många derbyn i division II

Hanhals var nykomlingar i division II där Mölndal och Bäcken var kvar efter ett bra
spel under fjolårssäsongen. Kungsbackalaget behövde inte skämmas för sig. De
tappade endast fyra poäng i sin nya hemmahall. Detta resulterade att Hanhals
därmed slutade trea efter HV71 och Tibro IK. Bäcken slutade sexa och Mölndal sjua.

Säsongen 1973/1974:
Mölnlycke-Pixbo bjöd på gladhockey
Mölnlycke-Pixbo hade inte något särskilt tufft motstånd när de vann klass IIC före
Tynnered IS, Öckerö IF, Ruds IK, IK Raid och Järnbrotts IF. Tio matcher gav 20
poäng och en imponerande målkvott på 117-17, det vill säga ett snitt på nästan 12-2
per match. Lagbasen Sven-Erik Rönnfors var nöjd och lite nyfiken på framtiden.
I laget spelade bland annat Gilbert Jannesson, Rein Tahvonen, Berndt Jörén, Benny
Nilsson, Robert Karlsson, Peter Olsberg, Jan Östgärd, Christer Nicklasson, Lars
Nilsson, Lennart Dahlman, Ulf Krantz, Kari Hippeläinen, Erik Granström, Claes
Doverhag samt Jan-Erik Mårdbrink.

Året 1974:
Bäcken siktar mot eliten
BK Bäcken stora elitsatsning startar 1974 när Uffe Sterner knöts till föreringen. Fler
nya spelare skriver kontrakt, klubben vinner div 2 och redan första året är det dags
för kvalspel till div 1. Året därpå, 1975, bildas Föreningen Göteborgsidrott – med en
gemensam profil i form av BLÅVITT. Förutom Bäcken och Göteborgskamraterna,
var snart även Heim medlem. BK Bäcken blev IFK Bäcken och spelardräkten bytte
färg. Under åren 1974 - 1981 var IFK Bäcken ett etablerat div 1-lag och vid sex
tillfällen spelade laget kval till elitserien.

November månad 1974:
Ny ishockeyrink i Stenkullen

Det var i november månad 1974 som Lerumsområdet fick sin nya isbana i Stenkullen,
och som 1981 också fick sitt efterlängtade tak. Vättlehallen har genom åren
administrerats av en ishallsförening, kommunen samt privata entreprenörer.
Lerums Bandyklubb grundades redan 1932 och som namnet avslöjar var det bandy
som gällde. Även om ishockeyn senare tog över allt mer av intresset och att
bandyverksamheten lades ned 1993 så har föreningen valt att behålla sitt anrika
namn.
Klubben har fostrat flera duktiga ishockeyspelare, bland annat NHL-proffsen Loui
Eriksson och Viktor Stålberg.

