Säsongen 1997/1998:
Brynäs besegrades i SM-slutspel

Brynäs har genom historien inte varit någon direkt önskemotståndare för Västra
Frölunda i SM-slutspelen. Såväl 1966, 1967 och 1980 blev det finalförlust och 1992
blev det respass redan i kvartsfinalen. Därför var det skönt att denna gång kunna
göra processen kort redan i kvarten. Frölunda vann med 3-0 i matcher.
Västra Frölunda hade kvalificerat sig till slutspel genom att komma fyra i
elitserietabellen, Brynäs hade slutat femma – bara en poäng bakom göteborgslaget.
I semifinalen ställdes Frölunda mot Färjestad. Det blev tuffa drabbningar, men tyvärr
var det Färjestad som drog det längsta strået när match nummer fyra, som spelades i
Scandinavium, gick till förlängning. Drygt 15 minuter in i den fjärde perioden kunde
Peter Nordström slå in 3-4 och därmed ge Färjestad ointagliga matchvinst nummer
tre i bäst av fem. Färjestad besegrade senare Djurgården i en jämn finalserie som gick
till förlängning i den direkt avgörande matchen.

Säsongen 1997/1998:
Ville Peltonen vinner Skyttetrofén
Västra Frölundas Ville Peltonen vinner elitseriens poängliga, tre poäng före den näst
bäste poängplockaren. Peltonen fick ihop 51 poäng fördelade på 22 mål och 29
målgivande passningar. För detta tilldelas han Saabs Skyttetrofé.

Säsongen 1997/1998:
Västra Frölunda vann SM för B-juniorer

Om nu Frölundas seniorer inte lyckades besegra Färjestad i SM-slutspelets
semifinalspel så lyckades i alla fall Västra Frölundas B-juniorer besegra de duktiga
karlstadspojkarnas juniorer. I JSM-finalen för B-pojkar (J18) vann Frölunda över
Färjestad med 5-4. Noterbart är att matchen spelades i Karlstad.
I laget ingick Tobias Jonasson, Daniel Lundh, Christian Bäckman, Jim Ivars, Daniel
Ström, Daniel Jörgensen, Stefan Andersson, Peter Johansson, David Nyström, Johan
Thelin, Jari Tolsa, Viktor Sandberg, Emil Tobiasson, Tommy Johansson, Jimmy
Högfors, Magnus Kahnberg, Fredrik Enhörning, Dejan Matejic, Mikael Johansson
och Lars Schön.
Tänk att Frölunda hade en riktigt bra start på det nya millenniet och vann SM för Bjuniorer 2002, 2003, 2004, 2005 samt 2011.
Till denna imponerande prissamling skall också läggas silvermedaljerna 2010.

Året 1998:
Fin utmärkelse till Fredrik Sjöström

Göteborgsdistriktets Fredrik Sjöström utsågs till TV-puckens bäste forward och fick
därmed motta Sven Tumbas Stipendium. Fredrik har sedan dess spelat i Tre Kronor
samt flera elitserie- och NHL-klubbar, bland annat New York Rangers och Toronto
Maple Leafs.

Året 1998:
GP Pucken inför poolspel

Klassiska GP Pucken genomförde en förändring av spelformen och införde seriespel
i poolform, vilket innebar ett garanterat antal matcher för varje lag. Själva
turneringen genomfördes under tre helger i januari-februari för åldersgrupperna 1013 år.
Finalspelet för samtliga grupper genomfördes senare under våren med en gemensam
prisutdelning.

