Säsongen 1971/1972:
Mjukhockey introduceras

Vi hämtar en notis från Årets ishockey 1972:

”I samband med Svenska Ishockeyförbundets 50-årsjubileum introducerades mjukhockey, som
ett led i breddningen av ishockeyn. Det är ett spel för alla där motionen är det viktigaste.
Risken för skador har också eliminerats.
Reglerna bygger på ishockeyns men har gjorts enkla och få. Även utrustningen är enkel och
blir därmed billig så att alla kan vara med. Spelet är speciellt lämpat för skolor, företag och
föreningar med äldre medlemmar. Lagen kan vara blandade av pojkar och flickor eller herrar
och damer. Och så kan herrlag möta damlag.
Här några av mjukhockeyns viktigaste regler:
1. Antalet spelare per lag är 12 varav sex är inne på banan samtidigt (fem utespelare, en
målvakt).
2. Klubborna ska vara gjorda av trä och får bara vara 105-115 cm från hälen till skaftet.
Målvaktsklubban ska vara en s k juniormålvaktsklubba för ishockey.
3. Enda skydde som måste användas är hjälm och munskydd. Några andra skydd behövs inte
– kroppskontakt ska inte få förekomma.
4. Pucken som används är mjukare för att den inte ska förorsaka skador.
5. Speltiden är 2x20 minuter med 5 minuters paus mellan perioderna då lagen byter sida.
6. Klubban får aldrig föras över knähöjd. För hög klubba döms utvisning.”

Säsongen 1971/1972:
En i ettan och två i tvåan

Västra Frölunda vann division I Södra, före bland annat Färjestad, Leksand och AIK.
I slutspelet, när det var dags att även möta fyra nordliga lag, gick det dock inte lika
bra. Det visade sig att det bara var Leksand som kunde bryta sig in bland
norrgruppens representanter. Slutspelstabellen slutade enligt följande: Brynäs,
Leksand, Timrå, Södertälje, Djurgården, Västra Frölunda, Färjestad och AIK.
I division II Västra B spelade två lag från göteborgsdistriktet, ledda av två gamla
kompisar nämligen ”Sura-Pelle” Pettersson och Lars-Eric Lundvall. Mölndal slutade
fyra, medan Vasa HC hade ett tufft år och tidigt intog sistaplatsen.

Säsongen 1971/1972:
HK Kometerna vann en juniorklass
Juniorklass V vanns av HK Kometerna med Christer Wall som lagledare. På den bild
som vi hittat var det bara nio spelare, nämligen Jörgen Särnå, Tony Forsberg, Ulf

Staveryd, Peter Andersson, Glen Remstedt, Stefan Peterson, Kent Hedram, Leif
Andersson samt Roger Andersson.

Säsongen 1971/1972:
Öckerö IF skrev historia
När Öckerö IF vann klass II B innebar detta att man var det första skärgårdslag som
visat sig vassare än Göteborgslagen i detta gebit. Man tappade inte en enda poäng i
serien, trots lag som Guldheden, Raid, Demonerna, Borgen, Slätthult och
Kullegården. Målskillnaden efter sex matcher skrevs till 50-14. Bakom Öckerös
framgångar hittar vi bland annat Sören Hammar, Sten Karlsson, Bengt Karlsson,
Leif-Göran Persson, Peder Adolfsson, Hans-Olof Ohlsson, Stig Olander, Rolf
Alexandersson, Nisse Edlund, Ragnar Berntsson, Jens Hermansson, Lennart Lisborg,
Jan-Åke Zachrisson, Lars Andersson, Lennart Edvardsson, Åke Hammar, Arne
Bergagård, Lars Olsson och Stig-Arne Hansson.

Junior-EM 1972:
Sensationellt guld till Sverige
Under ledning av Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson vinner Sverige EM-finalen över 4-1.
Kanske var det inte så många göteborgare i laget, men ändå flera välkända profiler
exempelvis Roland Eriksson (Tunabro), Peter Gudmundsson (Leksand), Leif
Holmgren (AIK), Göran Högosta (Tunabro), Gunnar Johansson (Färjestad), Per Mårts
(Västerås), Stefan Persson (Piteå), J-E Silfverberg (Brynäs), Krister Sterner (Leksand)
samt Mats Waltin (Göta).

