Säsongen 1995/1996:
Klassiker mellan Luleå och Frölunda

Västra Frölunda och Luleå var med överst i tabelltoppen i stort sätt under hela
elitseriesäsongen. Inför den sista omgången av grundserien, då de båda lagen skulle
mötas i Luleå, ledde Frölunda serien med två poäng. Dock hade göteborgarna en
betydligt sämre målskillnad. Nog var det raffinerat med en direkt avgörande
seriefinal i sista omgången? Det blev en händelserik match där norrlänningarna till
slut vann med 2-1. Därmed blev Luleå 100.000 kronor rikare för seriesegern.
Frölunda slog sedan Leksand i kvartsfinalen med 3-2 i matcher och MoDo i
semifinalen med tre vinster mot en.
Så blev det då revanschmöjligheter i finalen där serieettan Luleå ställdes mot
serietvåan Frölunda. Det blev en klassisk finalserie med känslor och kamp, där Luleå
lyckades besegra Frölunda i den fjärde matchen som spelades i Frölundaborg. Ett
välförtjänt SM-guld till Luleå och ett hedersamt SM-silver till Göteborg.

Säsongen 1995/1996:
Lars Falk utsågs till Årets coach
Självfallet bidrog andraplatsen i elitserien och det spännande SM-slutspelet till att
Frölundatränaren Lars Falk efter denna säsong utsågs till Årets coach.

Säsongen 1995/1996:
Göteborg till semifinal i TV-pucken

I äldre tider så hade kanske inte alltid Göteborg så framskjutande placeringar i TVpucken, men detta var en säsong då laget spelade riktigt bra. I kvalet till kvartsfinaler
besegrades Gästrikland med 4-1, i kvartsfinalen försvann Uppsala efter 8-1, men i
semifinalen blev det stopp. Fredrik ”Grizzly” Erikssons storspel räddade
värmlänningarna som vann över göteborgarna med 3-1.
Bakom Göteborgs framgångar hittar vi Jonas Fritzin, Robert Johannesson, Stefan
Andersson, Magnus Kahnberg, Daniel Ström, Johan Gustavsson, Johan Norén, Emil
Tobiasson-Harris, Oscar Johansson, Per Fernhall, David Nyström, Patrik Ahlstrand,
Lars Carlsson, Kristoffer Brandt, Dejan Matejic, Calle Bengtsson, Daniel Jörgensson,
Tommy Johansson, Jimmy Larsson, Jari Tolsa, Tony Cuzic, Pierre Sundberg, Marcus
Magnusson samt Dick Andersson.
I ledarstaben hittar vi namn som Kjell-Rune Milton (tränare), Henry Prosek (tränare),
Pelle Bengtsson (sjukgymnast), Robert Melin (målvaktstränare), Dick Carlsson
(ledare) och Michael Frykestam (materialförvaltare).

Säsongen 1995/1996:
Många västsvenska lag i tvåan

Såväl Bäcken som Kungälv kvalificerade sig för spel i division II Södra Alltvåan utan
att där nå några direkta topplaceringar.
I division II Södra fortsättningsserie var det gott om derbyn, ty här fanns Hanhals,
Kungsbacka HC, Mölndal samt Göteborgs IK. De tre förstnämnda tog sig till play off
1, men där blev det tyvärr stopp.

Säsongen 1995/1996:
Daniel Alfredsson – årets rookie

Daniel Alfredsson, fostrad i bland annat Göteborgs IK, valdes till bästa nykomling i
NHL säsongen 1995/1996.

