Säsongen 1977/1978:
Skellefteå tog sitt första SM-guld

När Skellefteå AIK tog sitt första SM-guld 1978 var det efter en grundserie
omfattande 36 matcher samt ett SM-slutspel. Västra Frölunda missade slutspelet,
men Frölunda och Skellefteå möttes under nämnda grundserie vid fyra tillfällen. Tre
drabbningar slutade oavgjort och den enda vinsten plockade Västra Frölunda, den 13
november 1977 i omgång 11. Serieledande SAIK mötte åttan Frölunda. Inledningsvis
stämde allt med förväntningarna. Efter 3,23 i mittenperioden satte SAIK 4-0 och
många i Scandinavium uppfattade nog matchen som avgjord. Men nu hittade
plötsligt hemmalaget rytmen – häng med: 1-4 Sven-Åke Rudby (6:19), 2-4 Tommy
Persson (10:47), 3-4 Lars-Eric Esbjörs (13:14) samt 4-4 Hans Edlund (17:22). Vilken
härlig mittenperiod!
I tredje fortsatte dramatiken: 5-4 Ove Karlsson (6:45), 5-5 Håkan Eriksson (8:11) och
så det härliga och avslutande 6-5 av Mats Lindh (13:39).
Sammanfattningsvis så var detta en säsong där Västra Frölunda trots allt var
obesegrade mot svenska mästarna.

Säsongen 1977/1978:
Hisingen vann ”Hisingsmästerskapet”
Hisingen vann division III A före Zenith och Chalmers samtidigt som Kometerna
vann division III B före Tynnered och Lekstorp.
Nu kom de båda Hisingslagen att ställas mot varandra i kvalet till division II. Första
mötet slutade 4-4, mycket tack vare storspel av Hisingens målvakt Thomas
Bernhardtz. Kometerna vann nämligen skottstatistiken med 28-17.
I match nummer två tog Kometerna ledningen med 1-0 efter första perioden.
Hisingen svarade med en stark andra period och övertog ledningen, som efter
perioden skrevs till 3-2. Även i tredje perioden var det Hisingen som var starkast när
man fastställde slutresultatet till 4-2.
Nu var Hisingen inte automatiskt uppflyttade till division II, utan först skulle laget
fortsätta kvalspel mot Stjernarp, Munkedal och Alingsås. Stjernarp var inga problem
– men sedan var det stopp. Det blev ingen uppflyttning, men spelarna var kanske
ändå nöjda med att ha spöat Kometerna och därmed blivit bäst på Hisingen.

Säsongen 1977/1978:
Lekstorp vann A-pojkserien klass II
Lekstorp vann A-pojkar klass II med övertygande siffror. Man spelade i och för sig
oavgjort i en av de 10 matcherna, men målskillnaden var stabila 70-6. I laget, som

tränades av Tommy Bengtsson, spelade bland annat Glenn Broberg, Kenneth
Bengtsson, Torbjörn Hansson, Dan Himmelmann, Mats Johnsson, Henrik Johansson,
Håkan Hansson, Göran Hansson, Mikael Erlandsson, Mikael Gustafsson, Mikael
Backman, Magnus Eriksson samt Tomas Prejfelt.

Året 1978:
Ny ishall på Öckerö
När Torslanda kommun tackade nej till en ishall som någon hade beställt redan 1976
av Töreboda Limträ såg öborna chansen. Hockeyfantasterna och tekniske chefen
Oldensköld övertygade politikerna och hockeyfolket lovade att utföra mycket av
arbetet. Under ledning av Stig-Gunnar Johansson arbetade man dag och natt och
1978 kunde hallen invigas med en match mellan en skärgårdskombination och gamla
Frölundaspelare. I det senare laget fanns gamla stjärnor som exempelvis Ulf Sterner,
Gert Blomé och Lars Eric Lundvall.
Under denna period hade tankarna vuxit fram om en enda klubb i skärgården. År
1977 bildades ”SHC (Skärgårdens Hockey klubb)” men inte förrän 1984 var man helt
mogen att bilda en enda klubb och då ändrades även namnet.

