Säsongen 1975/1976:
Hanhals pojkar hade en bra säsong

Hanhals BK hade en alldeles utmärkt säsong som bland annat innehöll vinst i GP
Pucken klass I, vinst i pojk-DM samt serievinst i A-pojkar klass II. Lagledaren Dennis
Eriksson och tränaren Håkan Eliasson förfogade bland annat över följande spelare:
Lars Andersson, Sören Andersson, Göran Andersson, Agne Eriksson, Tomas
Kärrbrant, Mikael Ljunggren, Kenneth Sundin, Rickard Andersson samt Robert
Grönkvist.

Säsongen 1975/1976:
Pia blev Sveriges första kvinnliga hockeytränare

Pia Grengman blev under vintern Sveriges första kvinnliga ishockeytränare för ett
seniorlag när hon fick ansvaret för det göteborgska division III-laget Lönnlöven. Pia
hade uppmärksammats redan något år dessförinnan när hon 1973-1974
presenterades som väldens första kvinnliga ishockeytränare. Då tog hon hand om
alldanska Fredrikshavns lag, men hade faktiskt tidigare exempelvis tränat MoDo
AIK:s pojklag i Örnsköldsvik och därmed starkt bidragit till det lagets serieseger. Pia
har också spelat på relativt hög nivå – med herrlag.
Hon gifte sig senare med en annan ishockeyprofil, nämligen Ulf Sterner.

Våren 1976:
Bäcken nära målet

År 1974 hade BK Bäcken blivit IFK Bäcken som ett led i målet att få ytterligare en
allsvensk ishockeyklubb. Bakom satsningen fanns bland annat Föreningen
Göteborgsidrott och det hela höll faktiskt på att gå hela vägen upp. The Blue Angels
kom sex gånger bland de fyra bästa i dåvarande division II, vilket resulterade i kval
och play off.
Säsongen 1974/1975 blev Bäcken kända långt utanför Göteborgsdistriktets gränser.
Klubben löste Ulf Sterner från hans kontrakt med New York Rangers och skrev ett
treårskontrakt med honom. Men det fanns mer rutin i laget, exempelvis den gamle
Frölundabacken Anders Johansson samt tränaren Kjell Jönsson. Laget vann division
II Södra B och säsongen 1975/1976 debuterade klubben i division I Södra. Klubben
gjorde några kompletteringar i truppen och laget gjorde en riktigt bra säsong och
slutade tvåa efter Tingsryd, men före HV71 och Malmö.

IFK Bäcken, som alltså på isen leddes av Ulf Sterner, var bara ett ynka mål från att
kvala bland fyra om två platser i elitserien. Kvalet till elitserien började bra. I första

omgången slog Bäcken ut Västerås. Först vann göteborgarna borta med 2-0 och
sedan tog man en ännu större seger hemma, som skrevs till hela 7-2. I den andra
omgången ställdes Bäcken mot Örebro. Bäcken vann borta med 4-2, men förlorade
hemma i Scandinavium med samma siffror så matchen gick till förlängning – på
hemmaplan. Kent ”Kneten” Andersson gjorde mål och Örebro gick vidare i
kvalserien. Till slut blev det Björklöven och Örebro som tog steget upp i elitserien.
Bäckens lag; målvakter: Glen Seperich, Åke Gidlund och Göran Brihs. Backar:
Lennart Karlsson, Tommy Ericsson, Bengt Sjöholm, Anders Johansson, Lennart
Bårman, Åke Sandström samt Bo Nilsson. Forwards: Björn Calming, Leif Nilsson, Ulf
Sterner, Bengt-Göran Johansson, Björn Bergius, Nils-Göran Johansson, Peter
Simonsson, Kjell Johansson, Krister Vestrin, Göran Fräjdin, Pierre Laganière, Bill
Heindl, Rickard Axelsson samt Kurt Carlsson. Tränare var Kjell Jönsson och Inge
Persson.

Den 7 mars 1976:
Västra Frölunda vinner JSM
Västra Frölunda vinner både Vikingaligan och junior-SM och blir därmed Göteborgs
första svenska mästare för juniorer.
På ett lagfotografi lyckas tränaren Lennart Hivell och lagledaren Ingemar Jonsson få
med följande spelare; Lars Dahlkvist, Kjell Lawesson, Magnus Olsson, Jörgen
Pettersson, Kent Eriksson, Ulf Johansson, Peter Gustavsson, Lars Brusberg, Anders
Olsson, Göran Olsson, Christer Kellgren, Göran Nilsson, Anders Ryding, Sten
Brogren, Thomas Helander samt Kjell Olofsson.
Många av dessa spelare kom också att senare få prova på spel i elitserie, landslag och
NHL.

Året 1976:
Åby Isstadion står färdig

Man skall ju enligt ett gammalt talesätt inte gå över ån efter vatten, men Mölndals IF
följde ån över till grannkommunen och spelade sina matcher säsongen 1974/1975 i
Scandinavium, för att efterföljande säsong spela i Frölundaborg.
Desto mer naturligt och glädjande kunde så Mölndals IF, i och med att Åby Isstadion
stod klart 1976, spela sina hemmamatcher på hemmaplan – i den egna kommunen.

