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 Nygamle ordföranden Fredrik Geijer kastades onekligen in i hetluften 
till den här säsongen, och det kan inte ha varit en enkel uppgift. Sportsligt kom SIK från 

en hyfsat framgångsrik säsong resultatmässigt, och hade valt att satsa på ett relativt 

oprövat tränarpar - Ulf Rudmarker och Anders Ljungblom - för att följa upp succén. Den 

förstnämnde skulle under säsongen entledigas från sin tjänst av 

Geijer och styrelsen och samtidigt valde Ljungblom att lämna trots 

att han erbjöds fortsätta. Sportgruppen i Skövde IK fick onekligen 

jobba på högvarv efter en allt annat än lyckad start resultatmässigt 

på säsongen och efter inte ens halva serien fick de leta ny tränare 

och ny assisterande tränare. Via agenter fick de Mikael 

Kvarnströms namn och hela affären gjordes upp väldigt snabbt. Så 

snabbt att Kvarnström fick åka direkt från sitt hem i Karlstad till Örebro där SIK skulle 

spela och med sig i bussen hade spelarna mångårige ledaren Björn Brunstedt som ny 

assisterande tränare. Att behöva byta ut en tränare under pågående säsong är 

naturligtvis ett misslyckande för alla parter som är inblandade, men rockade hade i alla 

fall effekt skulle det visa sig. Och inte nog med att det var turbulent på det sportsliga 

planet skulle föreningen passa på att fylla 50 år i början på november - något det 

planerats för en tid. 

  Som om inte detta var nog med händelser tog ett extra årsmöte beslutet att rösta ja till 

bolagsbildning, ett helägt dotterbolag till föreningen, för utbyggnaden av Billingehov och 

en extra isyta. 

- Detta är helt klart bland det största som hänt i föreningen så det skall bli riktigt 

intressant att följa. Jag har stort förtroende för arbetsgruppen och jag ser med stor 

tillförsikt fram emot den kommande utvecklingen, sa klubbchefen Pontus Wedin. 

 

HEMVÄNDARNA 

  Skövde IK lyckades inte förlänga med några av de viktigaste 

pjäserna från den framgångsrika säsongen 2006/2007. Allra mest sved naturligtvis 

Magnus Åkerlunds frånvaro mellan stolparna, men det var å andra sidan väntat då han 

varit på lån från HV 71 hela den föregående säsongen. Timo Hakanen och Per Gustafsson 

var två andra spelare som varit bärande jämte backarna Johan Magnusson och Martin 

Ericsson. Lägg därtill motorerna Markus Nordberg, Fredrik Gustavsson och Fredrik Strid 

och talangfulle backen Viktor Ekbom så har vi mer än väl nämnt förstafemma-material 

Fredrik Geijer. 



som valde andra platser att spela hockey på, eller som i de båda Gustavssönernas fall, 

lägga av helt med hockeyn. 

  SIK:s sportgrupp fyllde på med en rad hemvändare. 

Anders Lundström, Johan Skärgård och Andreas 

Adolfsson. Alla tillförde rutin, men SIK fick också chansa 

en del med en förväntad poängmaskin i Michael Englund 

från Borlänge, en skadedrabbad Christopher Lindholm 

från Nyköping och på backsidan hämtades Tobias 

Gyllenhammar från Nyköping, Robert Svensson från 

Linköping, Marko Toivola från Mariestad och Linus 

Edström från Teg. Edström tog aldrig något skär i SIK:s 

dress dock. Han fick kasta in handduken på grund av 

ljumskbesvär innan laget ens gått på is. 

  Joel Davis, talangfull målvakt från Mjölby och med några 

matcher i Allsvenskan i Örebro, fick äran att ersätta Åkerlund, men hade stora 

skadebekymmer under serien och back-up:en Fredrik Gräsvik var inte riktigt mogen för 

att ta sig an förstaspaden. SIK lånade in Christoffer Bengtsberg från HV 71 och William 

Rahm kom in i slutet på säsongen på korttidskontrakt för stärka laget längst bak, och när 

säsongen summerades hade inte mindre än sju målvakter varit ombytta för seriespel. 

Övriga tre förutom de som nämnts var juniorerna Pierre Svensson, Johan Hallén och 

Antonio Bot. 

 

SPORTSLIG TILLBAKAGÅNG 

  SIK startade darrigt, framförallt spelmässigt, men fick ändå med sig 

hyfsade resultat inledningsvis och var till exempel nära att slå seriefavoriten Örebro HK i 

hemmapremiären, men fick till slut ge sig med 2—3. Sen började plumparna ramla in 

med förlust mot Ulricehamn (3—5), Mariestad hemma (2—5) och när även Sunne (3—4) 

och Kumla (2—4) tilläts vinna var tålamodet över från styrelsens sida som tillsammans 

med sportgruppen kom överens om att entlediga Ulf Rudmarker från posten som tränare 

för A-laget. 

- Han entledigas med omedelbar verkan. Han kommer att fortsätta i föreningen som 

ansvarig för hockeygymnasiet. Anders Ljungblom får fortsatt förtroende som 

assisterande tränare. Vi har tillsatt en ny tränare som anländer imorgon rakt in i båset 

mot Örebro, meddelade Fredrik Geijer på en presskonferens. 

  Styrelsen och Geijer gick även lite längre än så och tillförordnade sportchefen, 

kanslichefen Pontus Wedin, fick lämna sin post i sportgruppen. 

Viktor Ekbom gick till 
Linköpings HC. 



- Pontus har ju varit en tillfällig lösning som sportchef och under rådande läge har han 

fått lägga så mycket tid med sportfrågorna att han omöjligt kunnat hinna med sina 

uppgifter som kanslichef, berättade Geijer. 

  Niclas Dahné och Karl-Johan Gustavsson bildade en interimlösning med delat ansvar för 

chefsrollen i sportgruppen. 

 

HÅRT TRYCK UTIFRÅN 

  Det framkom på presskonferensen att även sponsorer till klubben reagerat 
negativt på de undermåliga resultaten och det bristfälliga spelet laget visat upp så långt. 

Krisen kom snabbt och tidigt denna säsong, onekligen. Så här sa nye klubbchefen Anna 

Friborg till klubbens hemsida: 

- Det är viktigt att vi visar handlingskraft och att vi gör en förändring. Företagen vill ju 

synas ihop med en bra produkt, berättade Friborg. 

  Geijer vidareutvecklade: 

- Vi försöker vara så professionella vi kan i vår lilla ideella värld och sportgruppen har 

jobbat med frågan hela tiden. När det gått dåligt har de kontaktat styrelsen som frågat 

vilka åtgärder de sett som tänkbara och sedan har styrelsen som uppgift att fatta beslut 

och vidtaga lämpliga åtgärder som ingjuter nytt mod och positiva tankar i föreningen. Vi 

försöker alltid jobba med långsiktighet och tränarna har fått arbetsro ända fram till nu för 

att hitta lösningar på problemen, men i den organisation som varit har de inte nått dit, sa 

Geijer. 

  Kvarnström då? Jodå, han fann sig väl i situationen och 

visade sig vara en god injektion tillsammans med Björn 

Brunstedt efter att Anders Ljungblom valt att kliva av jobbet 

som assisterande. I en första intervju på hemsidan beskrev 

han läget från sin sida så här: 

- Behövde inte tänka, det kändes bara riktigt rätt. Jag har 

bara hört positiva saker om Skövde IK, att de har visioner och 

ambitioner och så här långt har jag bara fått goda intryck. 

  Du kliver rakt in i båset bokstavligt talat redan 

imorgon, vad blir din uppgift? 

- Huvuduppgiften blir helt enkelt att se hur laget fungerar. Jag vet inte exakt hur de 

spelar idag, men jag kommer att jobba med en hel del nya spelsystem. Samtidigt är det 

match snart igen så jag måste bilda mig en uppfattning i vilken ände jag ska börja. Jag 

tar en tillbakadragen roll i början, jag kan inte börja coacha redan imorgon, det blir bara 

löjligt, utan jag kommer att peppa grabbarna och jobba med hela laget. Sen om jag ser 

Mikael Kvarnström. 



att någon är het i slutet kanske jag har lite synpunkter på det, men annars blir det mest 

tillbakadraget, sa Kvarnström inför hans premiärfight borta mot Örebro. 

 

KVARNSTRÖM-EFFEKTEN? 

  SIK förlorade första matchen med Kvarnström i båset borta mot Örebro, med knappa 

1—3, och bortsett från förluster mot Mariestad (0—4) och Tranås (2—5) på bortais stod SIK som 

vinnare av tre poäng i tolv av de övriga 17 matcherna Kvarnström fick i grundserien. Övriga två vanns i 

sudden death. Det blev ett segertåg och en Kvarnström-effekt som heter duga. SIK:s styrelse och 

sportgrupp kunde andas ut när målet att ta sig till Allettan blev klart i sista matchen hemma mot 

Mariestad och vinst med 7—3. SIK klarade sig därmed vidare på bättre målskillnad än femman Sunne 

IK. Slutspurten var grym där SIK slog ettan, tvåan och trean i serien i måste-matcher och SIK:s 

formtabell med Kvarnström vid rodret var grym läsning för supportrarna. När Kvarnström tog över låg 

SIK bara före riktigt svaga kö-lagen Hammarö och Munkfors på nio inspelade poäng - sju poäng från 

en plats i Allettan. Så här såg det ut tabellmässigt: 

 

EFTER OMGÅNG 10: 

    GP W T L GF   GA GD PTS 

Mariestad   10 9 1 0 57 - 19 38 28 

Örebro   10 8 1 1 60 - 13 47 26 

Skåre   10 6 2 2 43 - 30 13 21 

Kumla   10 5 1 4 36 - 26 10 16 

Sunne   10 5 1 4 29 - 24 5 16 

Tranås   10 4 1 5 38 - 29 9 13 

Ulricehamn   10 4 0 6 29 - 39 -10 12 

Skövde   10 2 2 6 39 - 36 3 9 

Munkfors   10 1 1 8 20 - 62 -42 4 

Hammarö   10 1 0 9 19 - 92 -73 3 

DE AVSLUTANDE 17 OMGÅNGARNA: 
    GP W T L GF   GA GD PTS 

Örebro   17 14 1 2 80 - 30 50 43 

Skövde   17 12 2 3 67 - 43 24 40 

Sunne   17 9 4 4 52 - 46 6 33 

Tranås   17 9 3 5 68 - 43 25 32 

Mariestad   17 10 1 6 64 - 45 19 31 

Skåre   17 9 3 5 58 - 34 24 30 

Kumla   17 7 0 10 59 - 48 11 21 

Ulricehamn   17 3 2 12 41 - 68 -27 11 

Munkfors   17 3 2 12 38 - 78 -40 11 

Hammarö   17 0 0 17 21 - 113 -92 0 

 



GRUNDSERIEN FÄRDIGSPELAD: 
    GP W T L GF   GA GD PTS 

Örebro   27 22 2 3 140 - 43 97 69 

Mariestad   27 19 2 6 121 - 64 57 59 

Skåre   27 15 5 7 101 - 64 37 51 

Skövde   27 14 4 9 106 - 79 27 49 

Sunne   27 14 5 8 81 - 70 11 49 

Tranås   27 13 4 10 106 - 72 34 45 

Kumla   27 12 1 14 95 - 74 21 37 

Ulricehamn   27 7 2 18 70 - 107 -37 23 

Munkfors   27 4 3 20 58 - 140 -82 15 

Hammarö   27 1 0 26 40 - 205 -165 3 

 

LUFTEN GICK UR 

  SIK hade sedan begränsade framgångar i Allettan, och även om Mikael 

Kvarnströms intåg hade betytt mycket för inställningen och stämningen i gruppen där en 

tung, negativ start vänts till något positivt, verkade SIK ha svårt att motivera sig för 

spelet i Allettan. SIK hamnade näst sist och luften verkade ha gått ur laget och kunde 

inte leverera ett mirakel till denna säsong. Mikael Kvarnström summerade det bäst själv 

efter att laget blivit klara för Allettan hemma mot Mariestad: 

- Det känns underbart, så klart. Det är lite svårt att sätta ord på det, men det har varit 

en lång resa som har krävt otroligt mycket av oss. Jag sa från början att jag inte tänker 

prata om Allettan så länge vi inte sitter i förarsätet. Då kan vi bara försöka vinna våra 

matcher. Det är först på slutet som vi analyserat vårat läge i tabellen efter omgångarna, 

man bygger inget självförtroende om man stirrar i tabellen och man märker att man 

ligger lika långt efter som omgången före. 

  SIK levde i Allettan på hoppet efter hemmaseger mot Troja-Ljungby (5—4) efter att ha 

vänt 1—3-underläge i omgång 11, men det var sista miraklet denna säsongen.Efter att 

det blivit klart att laget omöjligt kunde nå vidare spel i play-off i nästa omgång i Löfbergs 

Arena och förlust med 2—6 mot Skåre sa Kvarnström så här: 

- Nu får vi se till att försöka avsluta snyggt i de sista två matcherna så börjar vi 

försäsongsträningen till nästa säsong dagen efter matchen mot Örebro i sista omgången. 

  Säsongen var dock inte riktigt slut sportsligt, då SIK presenterade sin nye sportchef den 

13 mars: Hans Ljunggren. 

 

EN 50-ÅRING I GUNGNING 

  Många jobbade som vanligt väldigt hårt i föreningen för att nå nya 

framgångar och bjuda publiken i Skövde på så bra hockey som möjligt. Något som efter 

säsongen i Allsvenskan 2004/2005 varit riktigt tufft. SIK hade dragit på sig en 



miljonskuld av olika orsaker, där framförallt förväntade intäkter uteblev, och när det 

samtidigt inte dragits ner på kostnadssidan då dessa intäktsposter var något klubben 

räknat med och som ingen styrelse i världen hade kunnat 

förutspå blev det ett tungt ok att bära på. 

  Firandet av 50-åringen blev dock ett värdigt sådant, och 

både Skövde Kommun och Västergötlands 

Ishockeyförbund gratulerade högaktligen tillsammans med 

samarbetspartners, ideella krafter, spelare och ledare från 

förr och nu. 

  En jubileumsskrift framställdes av undertecknad och 

Mikael Hjerpe i samarbete med Skaraborgs Allehanda där 

de första 50 åren summerades i stora drag med hjälp av 

text och statistik. 

 

EN SISTA HÄLSNING 

  En viktig person och en av eldsjälarna bakom föreningen Skövde IK:s 

födelse, förste ordföranden Bror Pagnert, fick aldrig uppleva klubbens 50-årsjubileum. 

Den 24 juni gick Bror bort, 90 år gammal. Följande hälsning publicerades på hemsidan 

27 juni: 

  Söndagen den 24 juni gick Bror Pagnert bort, 90 år gammal. 

  Bror var en av de starka krafter som var med och bildade Skövde IK i slutet av 

1957 efter att IFK Skövde och Skövde AIK lade ner sina hockeysektioner. Han 

var också föreningens förste ordförande och förblev så i ett drygt decennium. 

  Skövde IK har förlorat en god kamrat och en hängiven ishockeysupporter och 

vi hoppas du får vila i frid, Bror! Tack för allt du har gjort och betytt för oss! 

  Skövde IK sänder också de varmaste kondoleanser till Brors efterlevande. 

 

  Säsongen i siffror: http://skovdeik.se/files/summary/summering_2007_2008.pdf 
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