Säsongen 1956/ 1957:
Distriktstränare från Dalarna

Dalmasen Rune Mases från Leksand var under tiden 15 november 1956 – 15 januari
1957 engagerad som distriktstränare och gjorde ett mycket gott arbete. Han hade
tidigare spelat i Leksand men drabbades hösten 1952 av polio. I en intressant intervju
på Leksand IFs hemsida berättar Rune när han utbildade sig till tränare och
samtidigt lär känna Bertil Rönnberg:
”- Leksand skickade ner mig på en tränarkurs i Borlänge som en major vid namn Bertil
Rönnberg hade. Rönnberg jobbade även senare i Svenska Ishockeyförbundet. Sen blev det
ytterligare kurser i Stockholm och Göteborg minns jag och så småningom kom en förfrågan i
fall jag ville jobba på Göteborgs Ishockeyförbund. Så jag stod varje kväll, oftast i regn, från
november till januari i ett hörn av Gamla Ullevi, där dom hade byggt en rink, och tränade alla
möjliga lag. Så kom jag bland annat i kontakt med GAIS som var den starkaste klubben i stan
då även om Frölunda också var på gång. Dagarna blev lite långsamma där nere och man
väntade bara på att få ta spårvagnen från Kålltorp där jag bodde ner till träningen.”
Efter denna period var han under några veckor koncentrerad på att specialtrimma
Gais och blev klubbens tränare inför den allsvenska debuten. Han värvade en del
spelare, exempelvis den gamle klubbkompisen ”Sigge” Bröms från Leksand. Han
värvade även Rickard Fagerlund, Kjell Adrian och Lennart Hivell – samtliga fyra
kom att spela landskamper under sina år i Gais.
Efter två säsonger som tränare för Gais återvände Rune Mases till Dalarna och
Leksand. Han var bland annat tränare när klubben tog sitt första SM-guld 1969.

Säsongen 1956/1957:
Konst som Fair-play-pris
Ett Fair-play-pris utdelades till de lag i göteborgsserierna som haft den kortaste
utvisningstiden. Prisen bestod av tavlor, som egenhändigt målats och skänkts av
förbundsledamoten Tage Sahlberg i Kungälv.
I klass I gick hedersbelöningen till Fellows, klass II till Warta, klass III till Furås samt
i juniorklassen gick priset till Stadsgränsen.
Fellows hade bara noterats för sammanlagt 8 minuter i utvisningsbåset under seriens
fem matcher.

Säsongen 1956/1957:
Kungälv besegrade Gårda
Den unga klubben Kungälv vann DM-finalen för juniorer över Gårda med 7-0. I
Kungälv spelade Rolf Byberg, Ove Johansson, Ingvar Karlsson, Ove Olsson, Håkan

Esbjörnsson, Sven Andersson, Björn Claesson, Jan Tollesson, Hasse Eliasson, Roger
Regell samt Kjell Olausson. I Gårda spelade Kent Skog, Karl Göran Granath, Björn
Alfredsson, Bert Lannfeldt, John Montan, Ivar Kock, Nils Wedel, Roy Selvall samt
Enno Schönberg.

Den 3 mars 1957:
Gais till allsvenskan
I och med att Gais besegrade Tranås Bois på Ullevi i den allsvenska kvalserien hade
Göteborg fått sitt första allsvenska ishockeylag. Därmed hade Gais gått från division
III till allsvenskan på tre år. En bra present till Göteborgsishockeyn som detta år
fyllde 20 år.
Gais tidiga allsvenska spelare var Lennart Hivell, Kjell Adrian, Bertil ”Jompa”
Andersson, Gunnar Bohlin, Rolf Ek, Bengt ”Pyret” Nilsson, Stig Hylland, Sven
Nyman, Gunnar Johansson, Tommy Karlsson, Tore Ramström samt Knut Kindberg.
Av dessa gentlemän var dock endast tre ”äkta” göteborgare.
Gais hade åtta spelare som deltog i samtliga 14 allsvenska matcher, nämligen Kjell
Adrian, Bertil ”Jompa” Andersson, Sigge Bröms, Roine Björkstrand, Stig Hylland,
Kurt Löfgren, Olle Stenar samt Sven Nyman.
Den första hemmamatchen i allsvenskan spelades mot Surahammar. Gais vann med
5-2 och ledde allsvenskan efter en omgång – det kom dock att bli tyngre senare under
säsongen. Det blev totalt tre vinster, sex poäng och en målskillnad på 43-103.
Bäste målskytt blev Rolf Ek med 12 mål på nio matcher, medan Stig Hylland svarade
för 11 fullträffar.
Gais spelade 14 allsvenska matcher säsongen 1957/1958 och föll ur allsvenskan
tillbaka till division II. Efter serieseger och kvalspel var man tillbaka hösten 1960 för
ännu en allsvensk sejour, säsongen 1960/1961, men även denna gång blev det
respass.
År 1965 ombildades Gais till Gais Hockey Club för att några år senare, 1968, helt
lägga ner ishockeyverksamheten.

Året 1957:
Rambergsvallen invigd

Rambergsvallens rink invigdes 1957 med en match mellan Hisingsalliansen och Gais.
Åke Holmstedt, legendarisk profil inom ishockeyn i Göteborg, har berättat hur han
blev uttagen att spela back i Hisingslaget och att han täckte ett slagskott från Kjell
Adrian. Han täckte skottet med bröstet, vilket resulterade en revbensskada.
Kjell Adrian, född 1933, med meriter från bland annat Forshaga, Gais, Västra
Frölunda och landslaget kom att spela för Hisingens Vinteridrottsklubb med start
1970.

Den 15 och 17 november 1957:
Gaisspelare i Tre Kronor

De första landslagsspelarna från Göteborg var gaisarna Sigge Bröms, Olle Stenar,
Rickard Fagerlund, Kjell Adrian och Lennart Hivell i nämnd ordning. Dessa matcher
skedde under höstlandskamperna 1957. Bröms och Stenar hade gjort sina
landslagsdebuter tidigare, men då representerat andra klubbar. Totalt spelade
Sverige tio träningslandskamper denna höst, var av kamp nummer sju och åtta
spelades i Göteborg den 15 och 17 november mot Norge.
Debuterande Gaismålvakten Lennart Hivell stod den 17 november, medan hans
klubbkamrater, backarna Kjell Adrian och Rickard Fagerlund, spelade båda
matcherna. I laget fanns också exempelvis Ronald Pettersson (Södertälje), Lars Erik
Lundvall (Bofors) samt Göte Boström (Morgårdshammar) , vilka alla tre 1965 skulle
bli svenska mästare med Västra Frölunda.

