Säsongen 1945/1946:
Göteborgs Ishockeyförbund

Den 15 oktober 1937 betraktas som göteborgsishockeyns födelsedag och har så gjorts
under alla år sedan dess. Anledningen är att det var då som Göteborgs Ishockeyserie
bildades – ett namn som inrymde såväl organisationen som den planerade första
tävlingen.
Cirka ett år senare fick en ishockeykommitté plats inom Göteborgs Distrikts
Idrottsförbund och under säsongen 1945/1946 omorganiseras denna kommitté så att
ishockeyn i Göteborg får ett eget specialdistriktsförbund. Därmed var Göteborgs
Ishockeyförbund även formellt skapat.
Den första styrelsen bestod av Bertil Rönnberg, ordförande, Holger Jernsten, vice
ordförande, Georg Samuelsson, sekreterare, Ragnar Waller, kassör. Ledamöter ”utan
särskild funktion” var Lennart Pettersson, Carl-Erik Ericson och Åke Jöndell.

Den 13 december 1945:
Motion om konstfrusen isbana
Den 13 december 1945 motionerades i Göteborgs stadsfullmäktige om en konstfrusen
isbana. Det var Torsten Henrikson, Evert Frankenberg samt Olof Carlsson som bland
annat skrev följande:
”att uppdraga åt styrelsen för Göteborgs stads idrottsplatser att skyndsamt låta utreda frågan
om anläggande av en konstfrusen skridskobana inom staden och inkomma med det förslag,
vartill utredningen kan föranleda.”
Det dröjde en tid innan frågan fick fart, men sedan gick det undan rejält. Frågan
aktualiserades 1954. Bertil Rönnberg studerade konstisprojekt i Europa och
fastighetsdirektör Frans Persson gjorde motsvarande studier i Amerika. Där hittade
han en lösning med frysrör av plast som kunde rullas ihop på sommaren och öppna
ishockeyrinken för exempelvis tennis.
Idrottsplatschefen John Johansson fick i uppdrag att göra en snabbutredning som
godkändes den 27 juli 1954. Den 2 september, 37 dagar senare, klubbades ett beslut i
stadsfullmäktige som ställde 350.000 kronor till förfogande.
Se mer under rubriken: Den 8 december 1954: Ullevis konstfrusna isbana invigs.

Säsongen 1945/1946:
En bra ishockeyvinter

Detta var en bra vinter med livlig ishockeyverksamhet i distriktet.
Udden vann såväl seriesegern som distriktsmästerskapen. I DM-finalen vann man
över BK Dixhov med hela 12-1. Udden, i kombination med Fellows, genomförde
även en match mot duktiga Nacka SK.

Den 22 januari 1946:
Uppvisningsspel i Trollhättan

Den 22 januari 1946 möttes Udden och Skridskoklubben som ett led i att introducera
ishockeyn i Trollhättan. Spelplats var Slättbergsbanan och Udden vann med 2-0.

Den 18 februari 1946:
Före detta norska mästare slog Udden
Udden gästades under säsong av norska Grane SK, som bland annat hade varit
norska mästare 1936, 1937, 1939 och 1940. Under krigsåren 1941-1945 spelades inget
norskt mästerskap i ishockey.
Matchen spelades på dagen sex år efter det att Furusets IF besegrat Göteborgs
stadslag. Revansch? Nej, ändå inte - Grane SK vann med 6-4 (3-0, 1-2, 2-2).

