1980-1981
Skövde IK spelade för andra gången i Division I, och placerades - högst
motvilligt faktiskt – i den östra divisionen, men det skulle föreningen inte behöva ångra.
SIK blev generellt bottentippat inför säsongen, men fick en kanonstart på serien med
fem segrar och en oavgjord under den första fjärdelen av serien vilket gav råg i ryggen
inför fortsättningen. SIK låg efter nio omgångar på en överraskande femteplats.
Till slut blev det en åttonde plats, men med en god marginal på tio poäng ner till
kvalplatsen, som istället Norrköpings-laget IK Vita Hästen hamnade på. SIK hade därmed
etablerat sig i Division I, det mål klubben haft sedan mitten på 70-talet när de nästan lite
onödigt hamnade i Division II säsongen före Elitserien startade. SIK var då - 1975 - på
tok för bra för Division II, och vann serierna under tre säsonger utan att förta sig, men
föll i två raka kval till Division I.

MAGISK UPPHÄMTNING
GAMLA MINNEN.
Peder Åstemo
tittar på bilder
från några av sina
460 matcheri SIK.

En match som stack ut i
mängden var den fantastiska upphämtningen
mot Almtuna IS hemma, där SIK inför sista
perioden låg under med 1—4. Laget bestämde
sig i periodpausen för att gå ut och vinna
perioden med 4—0… Och vann den med 5—0!
Första kedjan stod för målfabrikationen där
Peder Åstemo gjorde tre, Jan-Allan Klang och
Dan Bäckström var sitt. SIK-andan visade sig i
sin bästa kostym!
- Det var en häftig känsla. Almtuna var rätt bra
också, kommer jag ihåg, säger fyramålsskytten
i matchen, Peder Åstemo.
- Matchen var i princip avgjord, men det är ju
bara så att man får gå ut och göra det bästa.

Kommer 4—2 och kanske 4—3 snabbt så är det ju match igen. Det går ju fort i hockey,
konstaterar SIK-profilen.

TUFF VÄRVNING

Och det är inte bara på isen det går fort ibland. Inför säsongen
1980/1981 var det hårda förhandlingar med Tibro IK om ett av de tänkta nyförvärven.
SIK ville köpa poängkungen Dan Bäckström, och klubben hade tjatat på TIK sedan 1978,
men då fanns det inget förhandlingsutrymme enligt Tibro som hade affären med Thomas
Hansson några år tidigare upphöjt i minne (läs säsongen 1974/1975), då SIK vägrade att
släppa Hansson som blev ettårsfall. Förhandlingsutrymmet var minst sagt milt och
prislapparna på Bäckström och Peter Strandh – som också var aktuell – var för höga för
att SIK skulle klara det ekonomiskt. 1980 gick det bättre och parterna kom till slut
överens om en för den tiden ganska hög summa för Bäckström. När avtalet var klart och
underskrivet lade SIK:s förhandlare Lennart Sundberg till:
- Och så vill vi ha Björn Hult också.
Rent taktiskt, med det kyliga förhandlingsklimatet mellan föreningarna ett par år
tidigare upphöjt i minne, var det kanske inte det klokaste Sundberg kunde föreslå i det
läget, och enligt uppgift blev Sundberg mer eller mindre utkörd av Bengt "Kruset"
Andersson efter detta utspel. Sundberg hann i alla fall säga till sin motpart i Tibro vad
SIK var beredda att betala, och att de kunde ringa om de ändrade sig. Parterna satt
nämligen på allra sista dagen för övergångar inom samma division - den 30/6 - enligt
Svenska Hockeyförbundets regler. Sundberg hann dock inte mer än in på kansliet förrän
telefonen ringde, och Björn Hult blev SIK-spelare han också - om än i grevens tid, och
det krävdes en poststämpel före 12:00 och detta ordnades med en välkommen kontakt
på posten som Sundberg hade.
Med Björn Hult följde farsan Rolf ”Nisse” Hult till SIK som blev en legendarisk
materialförvaltare i klubben i 25 år! ”Nisse” efterträdde en annan eldsjäl, Evert Forsman,
som då funnits med som lagledare/materialförvaltare sedan starten 1957 – 23 år!

HAMMARBY VANN – MEN NÅDDE INTE MÅLET

I serien var det Hammarby IF som var favorit jämte hårdsatsande
Örebro IK, och serien slutade i den ordningen. Hammarby likt Örebro var lagen i serien
som verkligen satsade på Elitserien, och för Hammarbys del var detta femta raka playoff-spelet. Det gick dock inte vägen hela vägen till Elitserien den här gången heller, då
Leksands IF (kvallag från Elitserien) och Timrå IK (nykomling) tog de två åtråvärda
platserna till Elitserien 1981/1982.
För Skövde IK:s del var det en framgång att laget klarade nytt kontrakt – något som
klubben haft som mål under sin första sejour i Division I 1978/1979, men som man då

misslyckades med. Det var också startskottet för en spännande resa för fansen i näst
högsta serien och många oförglömliga matcher.
1980/1981 tog SIK poäng av alla lag utom serievinnaren Hammarby IF och tvåan
Örebro IK, men efter den fina starten lyckades inte SIK vinna två matcher på raken från
omgång tio och framåt.

TIBRO-FÖRVÄRV OCH TVÅ ÅTERKOMSTER

Hans Ljunggren och Jan Skärgård återvände till klubben efter
sejourer i respektive Örebro IK och Mariestads BoIS. Ljunggren hade en skadefylld
säsong bakom sig i Örebro och Skärgård ville spela på högre nivå efter ett par säsonger i
tvåan med Mariestad. I övrigt kom förvärven från närområdet där Bäckström och Hult
som nämnts tidigare kom från Tibro och målvakten Thomas Högberg hämtades från
Tidaholms HC. I övrigt litade man på den stomme som byggts upp under åren –
framförallt på forwardssidan med stöttepelare som Jan-Allan Klang, Thomas Hansson,
Peder Åstemo och Rolf Krantz. Backsidan var ganska ung – 20,44 år i snitt – och var
säkert en av orsakerna till att laget rasade ihop försvarsmässigt i vissa matcher, men de
bjöd istället på en härlig anda att aldrig ge sig och att alltid offra sig för laget och trots
att laget fick kröka rygg och släppa in åtta mål eller mer i elva av 36 matcher verkade
publiken trivas på Södermalms IP och stöttade villkorslöst ända in i kaklet. I sista
hemmamatchen var 1007 personer och tittade på trots att laget låg trea från slutet i
tabellen och inte hade en chans att bli vare sig bättre eller sämre placerad. SIK verkade
tacka för stödet och slog playoff-jagande Bofors IK med 5—4 i vad som blev en riktig
nagelbitare när Bofors sakta men säkert knaprade in på hemmalagets imponerande 5—1ledning efter lite drygt halva matchen.
SIK-andan var född.
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