Säsongen 1985/1986:
GIK gick långt i Magnus Cup

I samband med den sjätte upplagan av Magnus Cup hävdade sig Göteborgs IK
mycket bra genom att ta sig fram till tredje plats. Av distriktets olika föreningar var
det endast Kungälv/Ytterby som klarat av samma bedrift vilket de gjorde två år
tidigare. Annars var det ofta gästande lag från exempelvis Stockholm som placerar
sig högt i resultatlistorna.

Säsongen 1985/1986:
Ingen höjdarsäsong för topplagen i distriktet

Frölunda vann grundserien för division I Södra, men lyckades inte komma bland de
två första lagen i allsvenskan. I fortsättningsserien hamnade Mölndal på neutrala
tredje plats, medan Hanhals kom sist och därmed blev nedflyttad.
I division II Södra A kom de flesta lagen på neutrala mittplatser i tabellen; Kungälvs
IK (5), IFK Bäcken (8), KBA 67 (9) samt HK Kometerna (11).

Säsongen 1985/1986:
Sävedalen HC presenterar sig

I spelkalendern för 1985/1986 finner vi en nykomling inom distriktet i form av
Sävedalen HC. Det var nog ett och annat av lagen i division V som reagerade över
den nya klubben. De vann nämligen samtliga 16 matcher och kunde efter säsongen
visa upp en imponerande målskillnad på 166-28.
Personerna bakom seriesegern var Nils Rydh, Joachim Blomgren, Jan Persson,
Christer Fuxborg, Martin Strempel, Claes Jönfeldt, Anders Nilsson, Mats Pettersson,
Per-Olof Björkhede, Jörgen Wallin, Bengt Dahlgren, Roger Björkner, Håkan
Ternström, Thomas Alsterland, Patrik Arvsell, Jonas Togell, Jan Lindén och Ove
Törnkvist samt ledarstaben med Leif Blomster (ordförande), Jan Trönsdal (vice
ordförande), Olle Klingberg (tränare), Bengt Lindén (materialförvaltare) samt Henry
Jeppsson (materialförvaltare).
Vid den tidpunkten trodde tränaren Olle Klingberg att de även skulle vinna division
IV kommande säsong samt att de skulle bygga upp ett A-juniorlag och därefter starta
upp lag i ännu yngre åldrar.
Redan året därpå kunde man notera att Sävedalen tagit några steg i den tänkta
riktningen och att verksamheten växt. Säsongen 1986/1987 var medlemsantalet 85
personer, var av 36 är i åldrarna 7-25 år.

Säsongen 1986-1987 vann Sävedalen division IV – även denna gång utan att förlora.
Nykomlingarna hade 16 vinster och 2 oavgjorda – imponerande! Båda de oavgjorda
resultaten kom mot tredjeplatsplacerade Härryda.

Säsongen 1985/1986:
SH84 en sammanslagning som gav resultat
SH84 var ett resultat av sammanslagningen mellan Skärgården och Öckerö. När
klubben nu var inne på sitt andra år kunde man också skörda en bra framgång –
serieseger i division IV före Kungsbacka, Kållered, Hovås, MPHC, Derome, Zenith,
Chalmers, Bohus och Värö – inte illa.
Laget som vann division IV var Christer Johansson, Leif Göran Persson, Mikael
Magnusson, Rickard Carlsson, Stefan Carlsson, Johan Torgersson, Jonas Henriksson,
Per Wallinder, Samuel Wahlbacke, Peter Hallqvist, Tomas Johansson, Per-Olof
Olofsson, Bertil Svensson, Mats Edvardsson, Mikael Odlöw, Stefan Ingmyr, Christer
Johansson, Mats Karlsson, Anders Edwardsson, Tommy Johansson och Patrik
Simson. På ledarsidan fanns Mattias Wahlgren (lagledare), Berny Carlsson (tränare)
samt Stig Svensson (materialförvaltare).

Säsongen 1985/1986:
Än kan de gamla gudarna

Västra Frölunda, Tingsryd, VIK-Hockey, Mälarhöjden, Väsby och Karlskrona vann
sina respektive grupper i kvalspelet till inofficiella veteran-SM som genomfördes för
åttonde gången och som denna gång spelades i Göteborg. Hela 23 klubbar deltog och
i slutspelet om SM-medaljerna avancerade Frölunda respektive Väsby till en
avgörande final. Denna vann Frölunda med 8-3.

Säsongen 1985/1986:
GP Pucken förändras och slutspelet utgår
Från och med denna vinter förändrades GP Pucken och den populära cupen fick ett
förändrat utseende. Bland annat slopades slutspelet mellan de olika distrikten.

