Säsongen 1988/1989:
Västra Frölunda Hockey Club tillbaka i finrummet

Efter fem år utanför elitserien kunde Frölunda äntligen ta sig tillbaka och
hockeyintresserade göteborgare kunde åter igen se svensk toppishockey i
Scandinavium.
Division I Södra bestod egentligen av tre topplag; Västra Frölunda, Rögle och
Malmö. De skrapade ihop 31, 30 respektive 29 poäng. Mölndal på fjärde plats
samlade ihop 21 poäng. Frölunda och Rögle gick vidare till spel i allsvenskan. Denna
serie vanns av Västerås, före Frölunda och Rögle. De fem finalmatcherna mellan
Frölunda och Västerås lockade nästan 46.000 åskådare. VIK vann den avgörande
kampen med 4-2.
Nu fick Frölunda förlita sig till kvalserien. Den på sitt sätt avgörande matchen i
denna serie spelades nog redan i omgång två då Frölunda borta besegrade störste
konkurrenten Malmö IF med 10-1.
En starkt bidragande orsak till denna framgång tillskrevs tränaren Conny Evensson.

Säsongen 1988/1989:
Mölndal besegrade Mora IK i play off

Mölndal gjorde en stark insats denna säsong. Fjärdeplatsen i division I Södra, bakom
storklubbarna Frölunda, Rögle och Malmö, resulterade till spel i play off.
I play off 1 stod Mora IK för motståndet. I den första matchen, som spelades borta
hade Mölndal oavgjort långt in i den tredje perioden, som dock Mora avslutade med
två mål och slutresultatet skrevs till 7-5. I returen var det inget snack. Mölndal vann
skottstatistiken med 43-25 - och det viktigaste – målen med 8-2.
Den tredje matchen blev en jämn tillställning målmässigt, men Mölndal avlossade
betydligt mera skott. Vid full tid stod det 5-5 och matchen fick avgöras genom
sudden death. Det tog nästan sju minuter in på förlängningen innan Jan Sävström på
bästa sätt förvaltade ryssen Vladimir Lavrentievs passning. Mölndal gick därmed
vidare till play off 2 och där väntade Örebro.
Ännu en bra matchserie från Mölndal inleddes med en knapp bortaförlust efter
sudden death. Mölndal ledde faktiskt efter två perioder. Den andra matchen, som
spelades hemma, var aldrig direkt spännande, vilket tyvärr även var fallet i den
tredje matchen – men då var förhållandena förändrade. Nu var det Örebro som
dominerande och vann med hela 10-3. Visst var Mölndal nära, men det var samtidigt
fantastiskt att komma så långt.

Säsongen 1988/1989:
Pucken tog en härlig serieseger

IK Pucken vann division V A före Derome, Varberg, Ramberget, Raid och Ruds IK.
Division V B vanns av SFG/Floda-Gråbo HC.
IK Puckens ledarduo, Karl-Gustav Nilsson (lagledare) och Arne Björn (assisterande
lagledare), förfogade över följande spelarmaterial: Thomas Berndtsson, Patrik
Andersson, Pelle Allowersson, Ronny Lohn, Hasse Olsson, Mario Stupych, Mikael
Nyman, Jan Ardstad, Peter Andersson, Tore Andrén, Robert Lundberg, Gunnar
Lundberg, Joakim Björn, Thomas Larsson, Mats Karlsson, Olof Bondesson, Thomas
Andersson samt Peter Wahlén (tränare).
Tyvärr blev det ingen uppflyttning till division IV eftersom Skärgårdens HC 84 B var
allt för starka. I och för sig spelade man först 6-6, men i returen ute på öarna vann
öborna med 13-1.
Efterföljande säsong vann Pucken åter igen division V och denna gång lyckades man
bättre i kvalet.

Året 1989:
Nära sammanslagning av Bäcken och Järnbrott

Detta år fanns det allvarliga planer på att slå ihop Bäcken och Järnbrott, men vid det
avgörande mötet röstade medlemmarna mot en sammanslagning.

Året 1989:
Stipendieregn i Göteborg
Göteborgs Ishockeyförbund administrerade under 1980-talet flera olika stipendier.
År 1987 introducerades Albin Janssons Stipendium. Albin Jansson var den första
ishockeymålvakt som blev Stor grabb i ishockey (totalt nummer 16). Han spelade för
storklubben IK Göta i Stockholm och flyttade efter sin aktiva karriär till Göteborg.
Här arbetade han bland annat på Göteborgs Ishockeyförbunds kansli.
Stipendiet utdelades till en ung, max 20 år gammal, lovande och duktig
ishockeymålvakt verksam inom Göteborgs Ishockeyförbunds distrikt. Första året,
1987, delades stipendiet mellan Stefan Jansson (IFK Bäcken) och Magnus Jonsson
(Kungälv IK). År 1988 var det Erik Olsson i Kungälv IK som fick ta emot pengarna
och 1989 var det Mats Johanssons tur.

Göteborgs Ishockeydomarklubbs hederspris, som utdelades till en välförtjänt ledare
inom distriktet började delas ut 1989, då Ola Lidström i Härryda HC fick ta emot
priset.
Göteborgs Ishockeyförbunds pris till årets förening började delas ut 1988. Första året
var det Härryda HC som utsågs tillmottagare av detta prestigefulla pris, medan
Västra Frölunda HC utsågs till årets förening 1989.

