Säsongen 1994/1995:
Räddade sig kvar i elitserien

Västra Frölunda tampades i elitseriens bottenträsk och i omgång 19 var det dags att
möta Västerås på bortais. VIK vann med 6-1 och övertog Frölundas plats över
strecket, det vill säga det streck som efter 22 omgångar skulle avgöra vilka lag som
fick spela vidare i fortsättningsserien och vilka lag som skulle få fortsätta i
allsvenskan.
Fram till och med omgång 18 hade Västerås aldrig varit över strecket denna säsong
och Frölunda hade aldrig varit under – nu bytte de plats. Denna placering höll i sig
och Frölunda fick alltså fortsätta i allsvenskan. Där blev laget tvåa och fick spela final
mot forne elitseriekollegan Rögle som vunnit allsvenskan. Frölunda vann med 3-2 i
matcher och räddade därmed sig kvar i den högsta serien.
I division I Södra hade Mölndal det tungt och laget slutade sist i serien. I division II
Södra A placerade sig Hanhals på tredje plats och fick därför spela vidare i den så
kallade Alltvåan. Här placerade sig Hanhals i på femte plats och fick möjlighet att
spela play off.
Kungsbacka, Kungälv, Göteborgs IK och Härryda fick spela vidare i division II
Södras fortsättningsserie där GIK blev etta och Kungsbacka blev tvåa, vilket innebar
att båda lagen gick till play off.
I play off 1 åkte Kungsbacka ut mot Olofström, medan Hanhals inte räckte till mot
Oskarshamn. Göteborg IK besegrade Värnamo och fick fortsätta till play off 2, där
det blev stopp mot Västervik.

Säsongen 1994/1995:
Första SM-guldet sedan 1976
Det sägs att den moraliska finalen i JSM 1995 spelades redan i kvartsfinalen. Då
ställdes nämligen MoDo med Niklas Sundström, Anders Söderberg och Per
Svartvadet mot Frölunda med Jonas Andersson-Junkka, Per-Johan Axelsson och
Peter Högardh.
Göteborgarna vann med 4-3 och det var väl ingen direkt överraskning att Frölunda
hade stora chanser att ta sig till final. Betydligt mer uppseendeväckande var att
Uppsala skulle stå för motståndet i kampen om guldet. Men upplänningarna hade
lyckats slå ut Leksand i kvartsfinalen och Skellefteå i semifinalen. Nu blev det kanske
inte så mycket motstånd för Frölunda som vann med 6-0.

Detta var första JSM-guldet för Frölundas del sedan 1976 och ledarduon Benny
Westblom och Ulf Labraaten skulle lyckas göra om denna bedrift ett stort antal
gånger under 2000-talet.
Gänget bakom JSM-guldet var Fredrik Last, Martin Knold, Henrik Andersson,
Timmy Pettersson, Per Bergström, Björn Ljungholm, Alexander Laring, Jonas
Andersson-Junkka, Lasse Lökkeberg, Göran Svenningsson, Andreas Moene, Peter
Ström, Linus Fagemo, Peter Högardh, Johan Rudin, Fredrik von Zweigbergk, Jan
Wikström, Per-Johan Axelsson, Eddy Lidström, Patrik Stenqvist, Pål Grotnes, Erik
Svenningsson samt ledarstaben med Benny Westblom (tränare), Ulf Labraaten
(tränare), Dennis Lundin (materialförvaltare) och Rolf Olsson (materialförvaltare).

Säsongen 1994/1995:
Veddige nära ännu en tredje plats

I spelet kring SM-medaljerna fick Veddige en bra start i kvartsfinalen, där man
besegrade Vallentuna med 10-0. Noterbart är Erika Holst stora målaptit, då hon
svarade för sju av målen.
I semifinalen blev det betydligt tuffare då flickorna ställdes mot suveräna Farsta, som
vann med hela 16-2. Erika Holst gjorde båda tröstmålen.
I matchen om tredje pris blev det ännu en förlust, trots att Veddige hade en ledning
från första perioden och en bit in på tredje. Västerhaninge kunde sedan avgöra på
sudden death i förlängningen.

Den 10 december 1994:
Wayne Gretzky and Friends
På självaste Nobeldagen var det inte bara festligt i Stockholms stadshus. I
Scandinavium bjöds på internationell ishockey när den kanadensiske legenden
Wayne ”The Great One” Gretzky och ett hopplockat lag bjöd på hockeygodis.
Detta var en resande ”teatersällskap” som spelade den 9 december i Globen mot
Djurgården, den 10 december i Scandinavium mot Västra Frölunda och den 12
december i Malmö Isstadion mot Malmö IF.
Bland de tänkta lagkamraterna till Gretzky som presenterades i programmet kan
nämnas profiler som Paul Coffey, Rob Blake, Brett Hull, Kirk Muller, Sergej Federov,
Mark Messier, Steve Yzerman samt Tony Granato.

Säsongen 1994/1995:
Om KB Knights Kärna

År 1975 bildades Bohus IK som 1988 slog sig samman med Kärna HC. Därmed var
KB 88 (Kärna-Bohus 88) ett faktum. Säsongen 1994/1995, i samband med att den nya
ishallen Oasen i Kungälv stod klar bytte föreningen både namn och klubbfärger. Det
nya namnet blev KB Knights.

