Säsongen 1984/1985:
Många derbyn i division I

Grundserien för division I Södra innehåll många derbyn. I serien fanns ju bland
annat Västra Frölunda (från elitserien), Hanhals, Mölndal (från division II) samt
KBA67. När grundserien summerades kom Frölunda på första plats och fick sedan
fortsätta i allsvenskan, medan de tre andra fick spela vidare i fortsättningsserien.
Denna vanns av Hanhals, medan KBA67 hamnade sist och därmed kom att flyttas
ned till division II.
I allsvenskan hamnade Frölunda på tredje plats, en poäng bakom tvåan Troja och sex
poäng bakom ettan Clemensnäs/Rönnskärs IF. Det blev med andra ord ingen
uppflyttning.

Säsongen 1984/1985:
Bohus HK vann division V

Bohus HK vann division V vilket var glädjande i sig, men klubben hade även
tidigare år spelat bra och flyttats upp i seriesystemet, men också känt av följderna av
de ekonomiska bekymmer som exempelvis långa resor vid seriespel kunde innebära.
Endast möjlighet till 50 minuters träning varje vecka och den tiden förlagd till efter
klockan 22.00 hade också tvingat klubben att lägga ner ungdomsverksamheten. Men
som sagt, det är ju alltid härligt att vinna en serie.
De som gjorde detta möjligt var Anders Hedlund, Anders Attesjö, Thomas Svensson,
Lennart Åkerlund, Jan Melander, Peter Edberg, Ulf Andersson, Jörgen Mathiasson,
Stefan Olsson, Carl-Magnus Nilsson, Anders Frid, Jörgen Kall, Kurt Insulan, Bengt
Sjöberg, Lennart Krüger, Mats Berndtsson, Bengt-Göran Gillberg, Lennart Englund
(lagledare) och Jan Ågren (materialförvaltare).

Säsongen 1984/1985:
Damishockeyn spelar om Riksmästerskapet
I och med att Svenska Ishockeyförbundet tog över ansvaret för damishockeyn så
infördes också ett slutspel inom damishockeyns seriesystem. Denna säsong deltog 30
lag uppdelade i tre division I-serier och två division II-serier. Division I Södra var
egentligen uppdelad i två grupper, A och B.
Division I Södra A gjordes upp i en dubbelserie där Mölnlycke-Pixbo HC visade sig
vara ett riktigt starkt lag. De tappade bara en poäng och det gjorde man mot
serietvåan Borås HC. Partille HK slutade trea och Veddige HC kom på fjärde plats.

Det fanns också en division I Södra B där Diö GIF var det starkaste laget. Diö och
Mölnlycke-Pixbo fick göra upp vilket lag som skulle representera den södra
divisionen och den matchen vann Diö med 6-0. I slutspelet mot Nacka HK och MoDo
AIK fick Diö storstryk, så det är lätt att konstatera att vårt distrikt, åtminstone vid
den tiden, låg långt efter divisionerna I Norra och I Mellan.
Följande säsong var mycket sig likt i distriktet, förutom att Borås inte deltog.
Division I Södra A bestod därmed av tre lag i en dubbelserie. Mölnlycke-Pixbo HC
respektive Partille HK vann var sitt möte plus utklassade Veddige HK, vars
målskillnad stannade vid 1-34 efter fyra matcher.
För övrigt blev det Nacka som tog sitt andra Riksmästerskap.

Säsongen 1984/1985:
Lerums BK vann A-juniorer Elit

Lerums BK vann A-juniorernas elitserie före Kållered, SH84, Koppers, Veddige, GIK,
MPHC och Partille. Bland annat följande grabbar spelade för Lerum: Anders
Englund, Robert Östergård, Patrik Hallgren, Hans Johansson, Martin Carlsson, Roger
Rodin, Johan Ericsson, Patrik Stomberg, Oskar Lundblad, Urban Edman, Matti
Granhage, Joakim Äärlaht, Johan Ohlsson, Karl-Johan Cederholm, Thomas Jansson,
Johan Helsing, Peter Johannesson, Thomas Svensson, Mikael Johansson, Martin
Thunberg samt ledarstaben med Henry Prosek (tränare), Heino Äärlaht (biträdande
tränare), Stig Ohlsson (lagledare) och Jörgen Nilsson (materialförvaltare).

Den 30 november 1985:
Tak över Isdala i Kortedala

Tisdagen den 13 november 1984 togs ett första spadtag för den nya ishallen i
Kortedala. Det var Fritidsnämndens ordförande Bengt Larsson som höll i ”spaden”
och han återkom den 30 november 1985 för att inviga den nya fina hallen.
Invigningsmatchen spelades mellan Göteborgs IK och Västra Frölunda Oldtimers,
där gästerna vann med 7-6.

