Säsongen 1987/1988:
Frölundaveteraner vann både Jubileumscupen och SM

Frölunda Oldtimers, med en hel del känsla kvar från SM-guldet 1965, erövrade
vandringspriset i inofficiella veteran-SM genom att vinna finalen mot Västerås med
2-1. Detta var Frölundas tredje seger av nio möjliga veteran-SM.
Västra Frölunda vann också Jubileumscupen, som arrangerades i samband med
Göteborg Ishockeyförbunds 50-årsjubileum. Detta gjorde Frölunda genom att
besegra Södertälje SK i finalen med 8-6. I semifinalen hade man dessförinnan
besegrat Västerås med 10-5. Här pratar vi gladhockey!

Säsongen 1987/1988:
Landvetter Hockey Club

Några decennier tidigare så kom det hela tiden nya föreningar till seriespel i
ishockey eller anslöt som medlemmar i förbundet. Även om trycket minskat så
händer det även i modern tid att en och annan ny klubb dyker upp. Så gjorde
exempelvis Landvetter Hockey Club inför säsongen 1987/1988.

Säsongen 1987/1988:
Vi välkomnar Floda/Gråbo till damettan

Efter att det i några år varit tre lag i division I Södra A så tillkom denna säsong
Floda/Gråbo HC. Det var ingen blygsam nykomling. Laget plockade åt sig
andraplatsen.
Mot Härryda fanns inget att göra. Härryda gick igenom dubbelserien med sex
vinster och fantastiska 40-1 i målskillnad.

Säsongen 1987/1988:
Många profiler i TV-puckslaget

När finalspelet avgjordes i Göteborg den 11-13 december 1987 var det tyvärr utan
någon representation från Göteborg. Distriktets lag hade blivit utslagna redan i
gruppspelet där man hamnade på fjärde plats bakom Dalarna, Värmland och Örebro
län. Dalarna och Värmland gick sedan vidare till kvartsfinal, där Värmland blev
utslagna.
Dalarna fick möta Skåne i finalen där dalmasarna förlorade samtidigt som
skåningarna skrev historia. Det var nämligen Skånes första TV-pucksguld.

Även om Göteborg inte gick så långt i turneringen så fanns det många numera
välkända spelare i laget, som bestod av: Tobias Johansson, Klas Darell, Johan
Whitehall, Erik Olsson, Tomas Lindgren, Patrik Eriksson, Christian Lechtaler,
Marcus Ragnarsson, Johan Kämpäs, Daniel Alfredsson, Mattias Ramsberg, Max
Eliasson, Michell Pettersson, Martin Lindgren, Marcus Sundkvist, Joacim Axelsson,
Torbjörn Svedmark, Magnus Nilsson, Fredrik Bergfeldt, Oscar Ackeström, Fredrik
Eriksson, Peter Sterner, Niclas Strålberg och Mattias Anderström.
Ledarstaben bestod av Per-Magnus Larsson (tränare), Leif Andersson (assisterande
tränare), Hardy Simonsson (ledare), Dick Carlsson (ledare) samt Kenneth Borgström
(materialförvaltare).

Säsongen 1987/1988:
Kungälvs IK utsågs till Årets lag

I årsboken Årets Ishockey presenterades Kungälvs IK som årets lag i distriktet. Här
finns också en redogörelse för seniorlagets bedrift denna säsong:
”Seniorlaget förlorade sina 14 första matcher i division II och hade efter halva serien, det vill
säga 18 matcher, fyra poäng.
En lokaltidning lovade i detta skede att utdela en bragdmedalj till KIK om man mot alla tips
skulle klara kontraktet.
- Visst var vi lite oroliga att åka ur, erkänner Maths Haraldsson, en av de tongivande ledarna,
men ungdomarna visade en underbar moral att klara upp den krissituation vi försatt oss i.
Den andra halvan av serien gav hela 21 poäng och fortsatt spel i tvåan.”
Låt oss samtidigt berätta att det var dubbelt Kungsbacka i topp – Hanhals med 57
poäng, före KBA67 med 49 pinnar. Det blev dock inget bra kval för Hanhals, som
därmed blev kvar i division II.

Säsongen 1987/1988:
Thomas Sjögren – årets junior

Västra Frölundas Thomas Sjögren utnämndes till Sveriges bäste ishockeyjunior
säsongen 1987/1988.

