1987-1988
Fjärde högsta ligan hade inte Skövde IK tillhört sedan 1964/1965 då SIK
mötte Vara SK, Sollebrunns AIK, Skara IF och IFK Hjo och vann rubbet. Efter de åtta
raka segrarna var laget tillbaka på anständig nivå och visade direkt att det inte var några
fel i det. SIK kom nämligen tvåa i Division III Södra Västsvenska B efter seriesuveränen
IFK Trollhättan 1965/1966.
Historien skulle komma att upprepa sig 23 år senare då SIK hamnat fel i seriesystemet,
klubben och laget var egentligen inte för dåliga för Division II efter sju raka säsonger i
Division I, även om tabellen sa så, men man var definitivt för bra för Division III. I
omgång 23 av 28 var SIK klart för Division II efter seger hemma mot Tidaholms HC med
8—5. SIK avgjorde med en tung andra period där laget gick från underläge 2—3 till
ledning 6—3. Målskyttarna i andra perioden var Tomas Bood, Peder Åstemo, Fredrik
Isacson och Christer Apell.

NYGAMMALT PÅ TRÄNARPOSTEN

Lennart Sundberg var tillbaka som tränare i Skövde IK med ett färskt
fem-årskontrakt i handen. SIK ville bygga om från grunden och i Sundberg hade de en
tränare som tidigare lotsat föreningen uppåt i seriesystemet (tidigare tränare 19781981). Man ville ha kontinuitet i ledarskapet.
Sundberg fick ta hand om ett lag där spelarna onekligen var beredda att knyta näven i
fickan för föreningen och förlusterna efter den olyckliga Division II-säsongen var få.
Anders Nilsson hade redan säsongen före valt att spela för Mariestads BoIS i Division I,
men hindrades då av Skövde IK, men han följde inte med laget till Division III. Övriga
förluster var målvakten Joakim Hellblad och backarna Dan och Peter Gustavsson, i övrigt
var förlusterna spelare som var 20 år eller yngre och som samtliga fått sparsamt med
istid och möjlighet att slå sig in i A-laget. Tappet av Nilsson var klart mest kännbart, men
backar saknades inte om ni läst texten till 1986/1987.

HEDER TILL FLERA

Efter premiärmatchen mot Tibro IK som SIK vann med 11—3 inför
1320 åskådare var det nog många av SIK-fansen som såg resten av serien an med
tillförsikt. SIK var precis så bra som man kunde hoppats på, och det var ju inget fel på
målskyttet heller – något som genomsyrat laget säsongen före. Spelare som egentligen
var alldeles för bra för Division III, med flera års rutin från Division I-spel, stannade

troget kvar i de röda tröjorna och såg till att SIK hamnade på en anständig, sportslig nivå
igen. Bland nyförvärven märktes målvakten Lars-Johan Clarberg som kommit tillbaka
efter några säsonger i Tingsryds AIF och come-backande forwarden Kenth Karlström.
Inte för att Clarberg hade så där jättemycket att göra i matcherna, han fick mest stå och
se på när SIK höll låda i anfallszonen, men Karlström kom tillbaka till ishockeyn
hungrigare än någonsin och sprudlade av självförtroende. Han blev lagets poängkung
med 45 poäng (27 mål och 18 assist).

ÖVERLÄGSNA… NÄSTAN I ALLA FALL

Om Tibro IK:s tränare Roger Lindh dömt ut sitt eget lags chanser inför
premiärmatchen var det annorlunda tongångar från Grästorps ledarteam. Trots att de
fick stryk i femte omgången med klara 6—0 i Billingehov lät de klargöra att de inte var
imponerade av det favorittippade motståndet. Och efter att SIK gått obesegrat genom
första fjärdedelen hade kanske tuppkammen vuxit sig lite för stor. SIK fick stryk hemma
mot Tidaholm i en tuff och hård drabbning som innehöll det mesta (2—3) och i
returmötet med Grästorp fick SIK-spelarna åka hem från Lunnevi Ishall med 1—5 i
baken.
Detta var lagets enda förluster i serien. Hemma mot Töreboda IK (6—1) kom första i en
rad av 18 raka segrar – klubbrekord än idag. SIK kammade sig onekligen efter de två
oförutsedda förlusterna. Grästorp var inte ens nära i de två efterföljande mötena (7—2
och 9—2 i SIK-favör) och även om Tidaholm och framförallt Skara IK gav SIK tuffast
motstånd var seriesegern klar redan i omgång 23.
Minst roligt hade Lerums BK, Sörhaga/Alingsås HK och Töreboda IK mot SIK. Om man
slår ihop de fyra resultaten mot dessa lag svider nog siffrorna lite än idag: Lerum (30-4),
S/A (37-6), Töreboda (35-8).

SUNDBERG PÅ KANSLIET

Lennart Sundberg hade jämte sin tränarsyssla även en tjänst på kansliet,
och eftersom han var mycket intresserad av statistik fann han att föreningen inte hade
någon bra ordning på sin statistik. Därmed hade Mikael Hjerpe och Gunwaldh Johansson
utsetts till att hjälpa Sundberg att hämta in statistiken från Skövde Nyheters och SLA:s
tidningsarkiv. Dessa sammanställningar har sedan legat till grund för de historiksidor du
just nu besöker. Utan det arbetet är det tveksamt om det ens hade varit möjligt.
Hoppas du ler i din himmel, Lennart och tack för allt!
Undertecknad träffade Sundberg efter en match borta mot Sunne ett par år innan han
tragiskt gick ur tiden 2009 och han frågade om jag hade fått kopian av texten han skrivit

till ett av Sunnes matchprogram, historian bakom IFK Sunne, vilket jag meddelade att
jag fått med Göran Strids försorg. IFK Sunne skulle fylla 100 år och Sundberg hade
arbetat i åtta år (!) med att samla in material kring föreningen som sammanställdes
under en utställning i Sunne. Sundberg hade verkligen en passion för att bevara och
berika föreningars historia och Skövde IK har honom onekligen att tacka för mycket.
Under sitt sista levnadsår satt han i efterhand och letade datum till alla matcher han
deltagit i som spelare och tränare, och det var enda tillfället som undertecknad fick att ge
tillbaka då han saknade informationen om träningsmatcherna från sina år som tränare i
SIK, vilket han givetvis fick. Jag har filen kvar än idag, sparad senast 2008-11-12,
’Statistik till Lennart S.xls’, och för den som vill finns den att beskåda här:
http://skovdeik.se/files/opponents/statistiktilllennarts.xls.

KVAL MOT ETTAN

Efter att föreningen dragit en lättnadens suck över att sejouren i trean
endast blev ett-årig var det med tillförsikt man kunde se fram emot en säsong i tvåan
igen. Motståndet var inte alls olikt det 1986/1987 när SIK åkte ner ett snäpp och
revanschen där var skön. Laget kom bland de tre främsta och kvalade mot Division I
direkt. Precis som 23 år tidigare kom SIK tillbaka starkt efter en tuff motgång.
Klubben kunde se tillbaka på en ovanligt segerrik säsong och förutom tabellraden 26-02 i seriespelet kan noteras att laget spelade inte mindre än 17 träningsmatcher där en
slutade oavgjort (Nässjö borta, 6—6) och där det i övrigt bara noterades en förlust
(division I-laget Mariestads BoIS borta, 2—6).

Säsongen i siffror: http://skovdeik.se/files/summary/summering_1987_1988.pdf
TEXT: Micke Därth

