Säsongen 1979/1980:
Ytterligare några nya namn i seriesystemen

De olika avsnitt där vi redogör över klubbar som spelat ishockey i distriktet är på
inget sätt kompletta eller fullständiga. Ibland är det exempelvis gamla klubbar som
bytt namn eller strukturerats om.
I samband med produktion av denna skrift har vi inte ens haft tillgång till uppgifter
från samtliga år, men det kan ändå vara av intresse av att se gamla välkända eller
ibland helt okända ishockeyklubbar passera revy; exempelvis Bohus HK, Floda IK,
Gothenburg Oldtimers Hockey Club, Gråbo HC, Göteborgs IK, KGF,
Kungälv/Ytterby HK, Mölndals IF, Mölnlycke-Pixbo-Härryda Club (MPHC), Partille
HK, Rud HK, Skepplanda BTK, Skärgårdens HC, Veddige HK samt Västra Frölunda
(skilt från Västra Frölunda IF).

Säsongen 1979/1980:
Ishallar och isbanor inom distriktet
I en regional sammanställning över distriktets hallar denna säsong hittar vi följande
isytor; Askimshallen, Frölundaborg, Isdala, Kungsbacka, Lerum, Rambergshallen,
Slottsskogshallen, Ullevi, Wallhamra, Ytterby, Åby Ishall, Kållered, Scandinavium
samt Öckerö.
I Bohuslän fanns Gullmarsborg (Lysekil), Lionshov (Strömstad), Skogsvallen
(Munkedal), Koppersvallen (Stenungsund) samt Prostängen (Uddevalla).
I Västergötland fanns Borås Ishall, Fotskäl, Lunnevi (Grästorp), Nolhaga (Alingsås),
Södermalms Idrottsplats (Skövde), Trollhättan samt Vänersborg.
I Halland hittar vi bara Veddige. Notera att Kungsbacka står redovisad under
Göteborg.
Småland är representerat med två ishallar/isbanor; Rosenlundshallen och
Skillingaryd.

Säsongen 1979/1980:
Frölunda föll med flaggan i topp

Efter en jämn elitserie slutade Leksand som etta, endast fem poäng före sexan
Djurgården. Frölunda slutade trea och fick möta tvåan Björklöven i semifinalen.
Frölunda vann två av tre matcher och ställdes mot fyran Brynäs i SM-finalen.
Detta är en klassisk drabbning där lagen vann hemma och där SM-guldets
destination fick avgöras i en femte och avgörande kamp på neutral is – Johanneshov i

Stockholm. Frölunda tog ledningen i första. Brynäs kvitterade och tog också
ledningen i andra – vilket är en särskild historia i sig. SM-guldet sändes till Gävle.

Säsongen 1979/1980:
IFK Bäcken – en vinnarmaskin
IFK Bäcken vann övertygande division I Södra. På 27 matcher vann laget 19 och
förlorade endast fyra matcher. Laget hade också seriens poängkung i form av Lars
Lundin med 39 poäng. Även lagets Leif Nilsson (35 p), Kurt Carlsson (33p) och Peter
Simonsson (33p) tillhörde poängtoppen i serien.
I play off mellan Västra och Södra gruppen blev det dock respass efter två jämna
matcher mot Rommehed. Först förlorade Bäcken hemma mot dalmasarna med 5-4,
enligt uppgift inför endast 60 personer - inget direkt publikstöd.
Borta lyckades Bäcken komma tillbaka och efter två perioder hade Göteborgarna en
ledning med 4-2. I tredje kvitterade Rommehed och i förlängningen var det
hemmalaget som slog in den avgörande pucken.

Säsongen 1979/1980:
Lions vann division III Göteborg

HK Lions vann division III Göteborg i kamp med bland andra Göteborgs IK, Torsby
och Tynnered. Lagledaren Leif Ottosson förfogade över bland annat följande spelare:
Anders Olsson, Kent Olsson, Ove Olsson, Jan Edman, Sven-Roger Alexandersson,
Kent Johansson, Dick Karlsson, Nils-Thomas Ottosson, Jan-Olof Andersson, Ingemar
Baatz, Lars-Åke Andersson, Stefan Andersson, Dick Nilsson, Olle Olsson, Dennis
Karlsson, Bengt Niklasson, Mikael Malm samt Allan Johansson.

