Säsongen 1969/1970:
”Sura-Pelle” skådar in i framtiden

Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson som tränade Sågdalen i division II tyckte att
konkurrensen i laget var på tok för liten. Han menade att det hade varit bra att ha
flera spelare att välja på. Det som nu fanns att tillgå kände sig säkra på att få spela. I
skriften Årets ishockey sa ”Sura-Pelle” bland annat följande:
”- För Mölndals vidkommande ser jag bara en utväg: slå ihop Sågdalen, Fellows och Rapid till
en enda klubb. Det höll på att ske förra året. Jag kan förstå de ledare, som i hela sitt liv kämpat
med sin klubb, att de drar sig för att låta denna försvinna i en annan, men jag tycker att
sentimentala känslor måste vika för ungdomens och ishockeyns bästa.
- Skapa en enda klubb med Mölndals namn, så tror jag myndigheterna är beredda att ge den
sitt värdefulla stöd.”
Hur det gick? Fortsätt läsa denna spalt så är svaret väldigt nära.

Säsongen 1969/1970:
SM-silver till Frölunda
Inför sista omgången i division I södra låg Frölunda på femte plats. Det krävdes lite
av ett under för att göteborgarna skulle gå till slutspel. Det räckte inte bara med vinst
över serieettan AIK – Tingsryd eller Mora måste samtidigt förlora. Mora vann borta
mot Surahammar med 7-0, men märkligt nog förlorade Tingsryd hemma mot
bottenlaget Nybro med 1-4. Därmed var Frölunda klart för slutspel.
Västra Frölunda gjorde ett bra slutspel, men Brynäs var ännu starkare. Brynäs vann
båda mötena mot Frölunda och slutade på 24 poäng efter 14 matcher. Frölunda
slutade tvåa på 18 pinnar.
När säsongen summerades var Frölundas publikstöd ett av glädjeämnena. De hade
denna säsong efter 14 omgångar lyckats locka sammanlagt 70.335 åskådare att
jämföras med 68.268 säsongen dessförinnan.

Säsongen 1969/1970:
Vasa HC vann division III

Vasa HC, före detta Torbjörns IF, var en liten förortsklubb på Hisingen som startade
1956. Klubben hade spelat i division II, åkt ner till trean som man vann säsongen
1969/1970.
Följande grabbar förde Vasa tillbaka till division II:
Målvakter: Ralf Börjesson och Roger Forsberg. Backar: Per Bratås, Arne Fredriksson,
Lars Eric Lundvall, Roger Lundström, Rolf Edvardsson och Kjell Adrian. Forwards:

Lars Frank, Arnold Gustavsson, Sune Elovsson, Bengt-Göran Johansson, Gunnar
Degerman, Kenneth Söderback, Magnus Forsberg, Clive Almroth, Jan-Olof Lundvall,
Roger Ström, Tomas Andersson samt Seppo Pietilä. Ledare var Reino Pruni
(ordförande) och Rolf Unger (lagledare).

