
1977-1978 

 Tredje gången gillt var onekligen devisen inför säsongen 1977/1978. 

Skövde IK hade två raka kvalmissar bakom sig 1976 och 1977, en kvalmiss till fanns inte 

på kartan. Klubben såg till att förstärka laget på ett par positioner, fick behålla stommen 

där inte minst stöttespelarna valde att fortsätta efter viss tvekan hos några, och man fick 

tillbaka Jan-Allan Klang frisk och kry efter en skadedrabbad säsong 1976/1977. 

  Att stöttespelarna fortsatte var kanske ändå det mest viktiga. Conny Trygg valde 

naturligt efter 15 raka A-lagssäsonger ganska sent om sider att fortsätta, och det 

behövde han knappast ångra. Ett mer värdigt avslut för en av SIK:s största trotjänare, 

tillika Skövde IK:s första egna produkt som deltagit i TV-pucken i början på 1960-talet, 

har man svårt att tänka sig. Som lök på laxen var han nybliven far till Lars... Trygg 

bestämde sig sent, men det var ett svar värt att vänta på. Efter säsongen utnämndes 

han till SIK:s bästa spelare i media. 

  Lars-Erik Lundström och Stefan Hallström gjorde båda sina 15:e säsonger i A-

lagssammanhang och även om det inte sades något utåt sett angående Lundströms 

fortsättning kan man nog ändå ana att snacket på byn ändå fylldes av en viss oro innan 

de fick fortsättningen bekräftad i tidningarna. Hallström vacklade också i sitt beslut, men 

bestämde sig till slut och tillsammans med radarpartnern Thomas Loft - som fick stå åtta 

matcher - höll de en hög nivå genom både grundserie och kval. En viktig förutsättning 

för ett lyckat resultat, och båda hade en räddningsprocent närmare 90%, vilket på den 

här tiden var en hög siffra. 

  Olle Dahlqvist hade genomgått en operation med gott resultat och bestämde sig också 

för en fortsättning. Dahlqvist blev sedemera utsedd till kvalhjälte och hans sista säsong 

som A-lagsspelare i ishockey passade han på att göra sin näst bästa säsong 

poängmässigt. Ännu ett värdigt avslut. 

 

VASSA NYFÖRVÄRV 

  SIK fick i övrigt behålla hela laget. De enda som lämnade var 

forwarden Raimo Sulkava och målvakten Thomas Fredlund, som båda hade fått mycket 

begränsad istid under föregående säsong. Stommen kryddades med riktigt vassa 

nyförvärv framåt och en riktig färgklick bakåt. 

  I anfallsleden anslöt Åke Nyberg med rutin från Elitserien från Tegs SK dit han varit 

utlånad från Skellefteå AIK. Nyberg sökte arbete i trakten och tog själv kontakt med SIK. 

Han var samtidigt aktuell för spel i Division I med Tibro IK, men det föll till slut på SIK 

och Division II: 



- Jag sökte mig neråt och Tibro var också med i diskussionen, men Skövde var först och 

jag tyckte att de satsade rätt. Om klassen på lagen här nere vet jag inget. Att Skövde 

vunnit Division II två år i rad tycker jag ändå visar att laget håller bra klass. Jag räknar 

med att tillvaron i tvåan nu bara ska bli ettårig..., sa Nyberg till Skövde Nyheter. 

  Så rätt han fick. 

  Bland övriga nyförvärv märktes IFK Munkfors poängkung Bengt Lundström och en 

comeback av Bengt-Arne Johansson efter en sejour i Skara IK. SIK fick också ett 

nyförvärv till skänks i form av backen Tord Persson från Skogsbo SK, men han lyckades 

inte riktigt slå sig in i laget under tiden för hans militärtjänstgöring. Att inte slå sig in i 

laget gällde för övrigt även hemvändande Bengt-Arne Johansson som bara fick fem 

träningsmatcher i benen med sin moderklubb och valde att lägga skridskorna på hyllan i 

den dånande konkurrensen. 

 

HANSSON TILLBAKA 

 Fem sekunder innan stängningsdags den 31 augusti blev det klart med 

säsongens sista nyförvärv. Stängningsdags var det på Posten, då klubbarna var tvungna 

att ha en poststämpel från just 31/8 på handlingarna som var tvungna att skickas in till 

förbundet. Förvärvet slog ner lite som en bomb då Thomas Hansson lämnade Division I-

tillvaron i Tibro IK för en återkomst till klubben som orsakade ett ofrivilligt speluppehåll 

några år tidigare. Hansson blev nämligen så kallat ettårsfall efter att ha skrivit på för 

Tibro IK, men där klubbarna sedan inte kom överens ekonomiskt om övergångssumman. 

Men även Tibro försökte sätta käppar i hjulet för Hansson när han deklarerat att han ville 

röra på sig. 

- Redan i våras gjorde jag klart min ställning och nämnde då att jag hade funderingar på 

att flytta och det skulle inte behövt dragit ut så som det gjorde. Jag hade en 

överenskommelse med Tibro som de tyvärr i slutskedet inte riktigt höll, sa han till 

Skövde Nyheter. 

  Hansson var missnöjd med satsningen från Tibros sida i Division I. 

- Jag var av den åsikten när det gällde Tibro IK att det behövdes en satsning om det 

skulle finnas en chans i Division I. När den uteblev av de orsaker som tidningarna har 

skrivit om blev jag på den klara med övergången till Skövde. Att det blev Skövde är inte 

så underligt. Här satsas det friskt och de har ett klart mål i dag: Division I. Jag känner 

klubben och de flesta grabbarna finns kvar sen min tid, fortsatte klassforwarden. 

 



STÖRSTA SATSNINGEN NÅGONSIN 

 Om Åke Nyberg varit årets nyförvärv var Thomas Hansson onekligen årets 

hockeybomb, och plötsligt hade SIK ett mycket starkt lag att förfoga över, och stora 

chanser att infria målsättningen att klara kvalet till ettan. 

- Satsningen är den största i Skövde IK:s historia. Jag är villig att säga att detta är på 

papperet det bästa spelarmaterial som vi någonsin haft, sa ordföranden Leif Pagnert 

stolt. 

  Det sista nyförvärvet skulle dock vara en väldigt speciell spelare och en helt ny 

attraktion för Skövde-publiken. När allt prat om övergångar klingat ut kom beskedet den 

22 september att laget värvat en kanadick! Steve Clarke - back från Toronto National. 

Det var ett oprövat kort, men 20-åringen skulle snabbt visa sig vara ganska för den tiden 

kanadensisk i sin spelstil. Redan i sin första match visade han upp sitt Nordamerikanska 

temperament och fick fem minuter för slagsmål i slutminuterna av andra perioden 

hemma mot Ludvika. Någon petade en klubba i ansiktet på Tord Persson, och det gjordes 

inte ostraffat. 

  Trots att Clarke inte spelade alla träningsmatcher såg han till slut till att vinna 

utvisningsligan både under träningsmatcherna och i seriespelet. 38 minuter på elva 

träningsmatcher och 64 minuter på 19 serie- och kvalmatcher. Att han inte spelade alla 

28 tävlingsmatcher beroddedels på att han inte blev spelklar förrän i omgång fyra, dels 

på att han var avstängd de övriga... Först attackerade han domaren Bengt Wejshag två 

gånger om i en träningsmatch mot Tibro IK och fick fyra matchers avstängning av 

förbundet. Efter att ha fått göra comeback stängde tränaren Roger Lindh av honom efter 

att han mest bråkat i derbyt mot Tidaholm: 

- Jag är tvungen att sätta stopp för sådan här busfasoner. Steve spelar för publiken. Han 

borde givetvis accepterat sitt första straff, men nu klippte han till en andra gång och då 

måste jag ta till vissa åtgärder, sa Lindh till Skövde Nyheter efter att Clarke inte nöjt sig 

att ha bråkat med Tidaholms Håkan Gustavsson en gång, utan klippte till honom en gång 

till på väg mot utvisningsbåset. 

 

SLÅTTERMASKIN 

  SIK gick på som en slåttermaskin under uppbyggnadsdelen av säsongen. Laget 

spelade hela 16 träningsmatcher före seriestart - nästan lika många matcher som seriens 

22 - vann tolv, spelade en oavgjord och förlorade bara tre (två mot Division II-kollegan 

samt storfavoriten i grannserien Södra A; IF Troja, och en mot Ludvika borta). Åtta av 

vinsterna var tvåsiffriga och målskillnaden på dessa 16 matcher förkrossande 144-53! 

Största segerarna kom mot Mjölby Södra IF (19-1) och IFK Uddevalla (18-3). Det blev så 



"normalt" med SIK-vinster att när första förlusten kom på försäsongen skrev SLA i sin 

rubrik: "Äntligen förlust för Skövde IK!". 

  Laget fortsatte på den inslagna vägen i serien. Efter 13-1 i premiären hemma mot 

Skillingaryds IS följde tolv raka segermatcher innan värste utmanaren om första platsen 

Gislaveds SK tog två poäng med sig hem från Södermalms IP. SIK avslutade dock snyggt 

med åtta raka segrar och seriesegern var aldrig riktigt hotad, och försprånget ned till 

tvåan Gislaved var betryggande fyra poäng. 

  När kvalspelet började var SIK taggat 

till tusen och inledde hemma mot Rögle 

BK och seger 5-2. Efter att därefter ha 

betvingat Mölndals IF (5-2), IF Troja (4-

3) och förlorat knappt borta i returen mot 

Troja (5-6), hade SIK chansen att säkra 

Division I-kontraktet i näst sista 

omgången av kvalserien hemma mot 

Mölndals IF. Då klev Olle Dahlqvist 

(bilden) fram ordentligt och gjorde 

hattrick och gav inte bara SIK en seger, 

utan också en plats i landets näst högsta 

serie bland landets 50 bästa lag. Att SIK 

bytte plats med Tibro IK var givetvis 

tråkigt för regionen, men också ett kvitto 

på att Thomas Hansson haft rätt när han 

anat oråd då TIK inte valde att satsa i 

Division I, vilket också blev början till 

slutet på Tibro-klubbens hittills mest framgångsrika period i rinkarna. 

 

ETTAN – ETT MÅSTE 

 Utan att överdriva kan man säga att pressen på laget inför kvalet var 

ganska stor. Media skrev rubriker i måste-form, och passade på att med siffror visa hur 

illa Skövde IK passade Division II, laget var helt enkelt för överlägsna. Och visst är det 

lite intressant att även tjuvkika lite på individuell statistik från grundserien för att 

understryka detta. Vad sägs till exempel om Conny Tryggs hisnande +63 i plus-minus 

toppen? 

  Trygg var den förste i media att utses till epitetet "Mr. Skövde IK", och bara tre andra 

efter honom: Peder Åstemo, Tomas Kempe och Lars Trygg. Det var ju som bekant 

Olle Dahlqvist jublar efter sitt hattrick mot 

Mölndals IF. 



Conny Trygg. 

Connys sista säsong och Skövde Nyheter lät honom rekapitulera sin karriär under sin 

16:e säsong och inför kvalet: 

- Vill minnas att jag debuterade som 14-åring och jag tror att det var mot Mariestad 

borta, mindes Conny, vilket var helt korrekt då han debuterade 2 januari 1963 borta mot 

MCK - förlust 0-16... 

- Tyvärr åkte vi ur Division III det året, därför har jag varit med och kämpat ända nere i 

Division IV. 

  Conny försökte också få media att förstå att laget faktiskt 

kunde missa kvalet en tredje gång: 

- Vi får absolut inte tro att vi är oslagbara för att vi nu har 

vunnit serien. I ett kval kan allting hända och det har vi ju 

fått erfara de två senaste säsongerna. Jag vill helst ligga 

lågt, men innerst inne måste jag ändå erkänna att 

ytterligare en kvalmiss kommer att kännas mycket hårt. Det 

gäller att ha tumme med Fru Fortuna och mänskligt att 

döma är det ju vi som står på tur denna gång. 

  Fler insåg allvaret, att bakom satsningen låg egentligen 

bara ett alternativ efter kvalet: Division I. Ingen mer än tränaren Roger Lindh som hade 

det övergripande sportsliga ansvaret: 

- Att missa skulle förmodligen innebära en katastrof. Jag tror inte vi klarar en sådan 

smäll, sa Lindh, som lite oväntat hoppades att få IF Troja som motståndare i kvalet, trots 

två ganska klara förluster mot just dem under försäsongen. Men teorin var ganska 

underfundigt underbyggd: 

- Jag hoppas att Troja vinner sin serie eftersom jag tror att dom slår samtliga kvallag. Vi 

är andra laget! 

  Lindh fick rätt. Troja vann överlägset sina övriga matcher, bara de mot Skövde var 

jämna, så de två bästa lagen gick onekligen upp i Division I till slut. 

 

  Säsongen i siffror: http://skovdeik.se/files/summary/summering_1977_1978.pdf 
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