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Välkommen in till McDonald’s® i Dalarna!   
Borlänge – Falun – Hedemora – Lindvallen – Ludvika

Anmäl 
dig nu!

Läs mer på

www.hockeyskolan.se

Nu är det din tur! 
Vi slår upp portarna direkt efter midsommar  
och under veckorna 26-30 kommer återigen  
många unga hockeyspelare tillsammans med  
sina familjer att besöka oss för att ta del av  

Leksands Hockeyskola.
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Våren kommer!
Med våren kommer avgörandets tid och många spännande matcher 
där frustration byts mot glädjevrål och vice versa.
 
Tjejerna avslutade en kanonsäsong efter förlust mot Linköping med 
2-1 i matcher, vi kommer tillbaka nästa år och då skall vi nå ända fram.
 
U16, J18 och J20 går in i slutspelet med en ryggsäck packad med bra 
prestationer under året, blir det 1,2 eller 3 SM-guld?
 
Det ”vita” laget, kvalspelar med vita tröjor i Tegera och förhoppningsvis 
grymt stöd från läktarplats. ALLA ska vi hjälpas åt och försvara vår 
plats i SHL
 
Vad som än krävs, vi gör det tillsammans!

Med vänlig hälsning
Kjell Kruse, VD/klubbdirektör

Ansvarig utgivare Kjell Kruse
Redaktör Elin Broman   
Skribenter Elin Broman, Lars Ingels,  
Katharina Dalmalm och Pernilla Gustafsson
Foto Daniel Eriksson, Claes Thirus, Bildbyrån, Fovea, Eric Winbergh,  
Andreas Tinnerholm, Jens Backeman och Elin Broman
Layout Lina Rörvall Form & Design

Leksingen är utgiven av Leksands IF Ishockey. Tidningen distribueras  
fyra gånger per år till medlemmar i Leksands IF Ishockey, Leksand  
Superstars och Leksands IF Supporterklubb. Upplaga 10 000 ex.
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Plockat 

Under vintern och våren har fem spelare hyllats för sina 

respektive 200 matcher i Leksands IF.

Johan Ryno och Joonas Rönnberg hyllades båda i 

samband med hemmamatchen mot Färjestad den 

30 december, och Tobias Forsberg hyllades i samband 

med matchen mot Skellefteå, den 25 februari.

På damsidan hyllades Sofia Engström och Elin Lund-

berg i samband med den första kvartsfinalmatchen på 

hemmais, den 28 februari.

200 matcher

LIF-backen Jonas Frögren till Sportbladet  

efter att Örebros Julius Hudacek anklagat 

Leksand för att spela en ”riktigt ful hockey” som 

”ingen gillar”. Detta efter att Leksand besegrat 

Örebro för fjärde gången denna säsong…

”Det får han gärna 
tycka. Vi gör allt  
för att ta tre  
poäng, sedan om 
det är snyggt eller 
fult skiter vi i.”

Lördagen den 14 februari, i samband 

med hemmamatchen mot Luleå, 

arrangerades en välbesökt familjedag i 

Tegera arena. Legobygge, armbands-

tillverkning och ansiktsmålning är 

några exempel på vad som stod  

på schemat denna dag. ”En super- 

kalasrolig dag! Fast med ett jätteledset 

resultat i matchen”, som en av besö-

karna valde att summera dagen. 

Välbesökt familje-
dag i arenan

Fem leksingar, Amanda Bäckebo, Hanna Sköld, Kajsa 

Armborg, Wilma Johansson och Emma Murén, fanns 

med i den trupp som representerade Sverige under 

JVM i Buffalo, USA, i början av året. 

För andra året i rad slutade Sverige på en sjätteplats.

  - Helt okej, men helt nöjda är vi inte. Det kändes 

verkligen som att vi hade chans till en mycket bättre 

placering i år, sade LIF-backen Amanda Bäckebo efter 

turneringen.

Leksingar på JVM

Leksingen Felix Wärme vet hur man 

bäst firar en födelsedag. För tredje 

året i rad har han valt att fira födelse-

dagen med att se sitt favoritlag spela 

match i Tegera arena.

Den 31 januari firade Felix och hans 

kompisar Felix 10-årsdag genom 

att se Leksand möta Växjö. Firan-

det inleddes med en tacobuffé och 

avslutades avslutades dessvärre med 

noll poäng.

Här ser ni Felix med den bästa pre-

senten – en signerad målvaktsklubba.  

10-årskalas i Tegera

Måndagen den 27 april knyts säsongen ihop i SHL Awards, en 

direktsänd ceremoni där SHL tillsammans med C More samman-

fattar säsongen. En meriterad och namnkunnig jury kommer fram 

till dess att rösta i varje kategori och deras röster ligger till grund 

för vilka profiler som kommer stå i rampljuset i SHL Awards.

Leksands IF:s representanter i juryn är lagkapten Johan Ryno 

och den före detta tränaren Andreas Appelgren.

SHL Awards 

Personalnytt,
Leksands IF
Några förändringar i  

personalstyrkan: Anna Djäken,  

ny ekonomichef, efter Roger 

Åström. Mikael Yngvesson, ny 

förskolechef efter Christine 

Fredriksson.

När vi summerar souvenirsäsongen 2014/2015 kan 

vi konstatera att våra olika LIF-glas onekligen hör till 

storsäljarna. Det är främst ölglasen och whiskey- 

glasen som har lockat till sig köpare, men glas över-

lag har visat sig väldigt populärt – så länge det syns 

att de kommer från Leksands IF.

Även de kurbitsinspirerade souvenirerna har gått 

hem hos publiken. Detta gäller såväl t-shirts och 

musmattor, som kreditkortsetuin och isskrapor.  

Poppis med LIF-glas
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Fem frågor...
… till nyförvärvet Patrick Cehlin.

Summera med ett ord dina första 
intryck av Leksands IF?

– Familjekänsla.

Dina första intryck av Leksand som ort?
– Samma som föreningen. Familjekäns-

la och ett stort hockeyintresse.

Vilken spelare i laget var den första 
som du var hem till?

– Min gode vän Ryno bjöd över på en 

riktigt god fika i hans Mansion.

Vad gör du när du inte spelar hockey?
– Det blir mest att umgås med vänner 

och familj.

Vem är världens bästa hockeyspelare?
– Filip Forsberg!

Henrik ”Notan” Nordfeldt spelade i 
Leksands IF säsongerna 2000/2001 
till 2003/2004. Han blev värvad från 
Linköping HC. Innan LHC spelade 
Henrik i Västerås IK, men karriären 
startade i Fagersta AIK.

SÄSONGEN MED Leksands IF 2002/2003 var 

Henrik Nordfeldts bästa i karriären, såväl spel- 

som poängmässigt. Hans roll på isen var aggres-

siv tvåvägsspelare - lagspelaren som ville vara 

bäst på allt. En retsticka som retade upp andra 

spelare, men kastade sällan handskarna. 

Han spelade som bäst när han var grinig.

Efter fyra säsonger i Leksands IF lockade proffs-

livet i Innsbrück i Österrike. Därefter blev det en 

sejour i Djurgårdens IF, innan han var tillbaka i 

Västerås och VIK hockey. I VIK spelade han sina 

sista fyra säsonger innan en höftskada (2009) 

avslutade hans karriär. Trots flera operationer är 

den fortfarande inte bra. 

Har du kontakt med någon idag i Leksands IF?
  – Ja, med materialaren Johan Bonde och A-la-

gets tränare Johan Rosén.

Vad var det bästa med att spela i Leksands IF?
  – Ett mycket populärt och omtyckt lag. Fantas-

tiska fans runt om i hela landet. Många som var  

engagerade från hela bygden. Bra lagkamrater.

Följer du Leksands IF idag?
  – Ja, det är svårt att inte göra det med den 

här familjen. Frugan är från Leksand och är ett 

riktigt fan, barnen har matchtröjor och en massa 

souvenirer. Jag har bra koll tack vare henne, men 

självklart är jag också intresserad.

Saknar du proffslivet?
  – Ja det gör jag. Jag saknar själva livsstilen och 

adrenalinet från matcherna.

Vad var mest positivt med proffslivet?
  – Att få göra det man vill, spela ishockey!

Några tips till de som vill bli proffs?
  – Gör det som är roligt! Var envis, med envishet 

kommer du långt.

Vad hände sedan...

I samband med hemmamatchen mot Växjö, den 31 januari, arrangerades 

en tjejkväll i Tegera arena. Arrangemanget blev en fullbokad succé, och 

tjejgängen på plats fick utöver hockeyn bland annat njuta av bubbel, 

mingel, modevisning och en rad förmånliga erbjudanden från de olika 

utställarna på plats. Underhöll gjorde Mattias Björkgren.

I början av februari firade Förskolan Arenan sju år. 

Personalen firade enligt bilden…

Succé för Tjejkvällen

Förskolan Arenan 7 år!

raka segrar blev det i den 

fantastiska segersvit som 

Leksands damlag radade 

upp i vintras. En svit som tog 

slut efter hemmamatchen mot 

Linköping den 18 januari.

11

Text Pernilla Gustafsson
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Sedan vinternumret av Leksingen  
delades ut har det hänt en hel del i  
och kring Leksands trupp. 
Såväl spelare som tränare har lämnat 
och tillkommit, och inte minst har  
klubben fått en ny tillförordnad sport-
chef – Tore Jobs:
  – Det har varit intensiva men väldigt 
roliga veckor, och jag är säker på att 
vi nu tillsammans är på helt rätt väg 
när det gäller arbetet med att forma 
framtidens Leksands IF, konstaterar 
Tore Jobs efter sina första veckor på 
det nya jobbet. 

PÅ TRÄNARSIDAN HAR Mats Bäcklin och 

Andreas Appelgren lämnat båset, och Sjur Robert 

Nilsen har klivit in som huvudtränare. 

  – Att få tillbaka Sjur Robert var något som såväl 

jag, som spelare, ledare och övriga representanter 

i föreningen önskade. Han blev väldigt omtyckt 

under den säsong han var här, och det känns 

självklart väldigt bra att han nu stannar hos oss i 

ytterligare två säsonger, berättar Tore Jobs. 

  – När det blev klart att Sjur Robert skulle ansluta 

blev det helt enkelt en person för mycket i båset, 

och då flyttades Mats Bäcklin upp på läktarplats. 

Därefter hade jag och ”Äpplet” ett redan avtalat 

möte, där Andreas själv meddelande att han inte 

var aktuell för att leda Leksand under nästa sä-

song. I och med detta tyckte han själv att det var 

bäst för laget och föreningen att han lämnade över 

huvudansvaret till Sjur Robert redan nu. Andreas 

satte föreningen, laget, publiken och sponsorerna, 

i första hand och gjorde det som han tror blir det 

bästa för Leksands IF. Det visar vilken stor ledare 

han är, och vilket hjärta han har för denna förening.

PÅ SPELARFRONTEN HAR Eric Himelfarb, 

Fabian Brunnström och Johan Svedberg lämnat, 

medan Mattias Guter och Patrick Cehlin har 

tillkommit. 

Dessutom har Leksands IF glädjande nog kunnat 

presentera ett antal förlängda kontrakt:

Fredrik Händemark (1 år), Toni Kähkönen (2 år), 

Mattias Ritola (3 år) och lagkapten Johan Ryno (5 

år!).

  – Mattias är en ledstjärna på isen och en fantas-

tisk hockeyspelare, och Toni är genom sitt sätt att 

agera före, under och efter träning och match, ett 

föredöme för de yngre killarna i föreningen. Johan 

Ryno är vår lagkapten, och en bra representant för 

Leksands IF såväl på som utanför isen. Tillsam-

mans har de här tre spelarna utgjort vår mest 

producerande kedja den här säsongen, och att de 

väljer att förlänga visar verkligen att de tror på det 

vi gör här i Leksands IF, menar Tore Jobs. 

Och Fredrik Händemark?
  – I Fredrik ser vi en stor utvecklingspotential, och 

vi ser honom som en spelare som ska vara med 

och föra Leksands IF vidare. Fredrik är en Björbo-

grabb som har gått genom graderna i Leksands 

IF, och han visar att det som junior går att lyckas i 

föreningen, menar Tore Jobs, som även har skrivit 

ett tvåårigt rookiekontrakt med J20-backen Pontus 

Själin.

  – Pontus har imponerat stort under de träningar 

han har gjort med A-laget, och jag ser honom som 

en av åtta backar i vår grunduppsättning komman-

de säsong. Kontraktet med Pontus visar även det 

att det går att lyckas som junior i Leksands IF. Det 

finns en väldigt bra juniorverksamhet i föreningen, 

och det kan nog bli någon mer junior som får ett 

kontrakt också inom den närmsta tiden…

Hur ser du på resten av truppbygget inför kom-
mande säsong?
  – Det ser bra ut. Vi har i princip tre femmor klara, 

men självklart återstår några detaljer innan vi har 

truppen helt klar. Några till kommer att förlänga, 

några kommer att lämna och några kommer att 

tillkomma. I nuläget saknar Joakim Lundström, 

Kevin Kapstad, Brian Connelly, Joonas Rönnberg, 

Daniel Josefsson, Linus Hultström, Patrick Cehlin, 

Tomi Sallinen, Jens Bergenström, Ryan Russell 

och Tobias Forsberg kontrakt över nästa säsong. 

Några har fått erbjudande om att stanna, men 

vi har kommit överens om att vi inte fattar några 

beslut förrän efter kvalet, berättar Tore Jobs. 

NÄR DENNA ARTIKEL SKRIVS är laget mitt 

uppe i laddningen inför det stundade kvalspelet, 

och Tore Jobs säger så här inför det som väntar:

  – Om vi bara gör det vi ska, och alla spelare 

får vara friska och hela, är jag helt övertygad om 

att Leksands IF spelar SHL-hockey även nästa 

säsong.

Truppbygget 
inför 2015/2016



Leksingen 1/2015 | 7

Leksands damlag tog sig i år till 
SM-semifinal för andra året i rad. Väl 
där såg man också till att vinna den 
första SM-semifinalmatchen i Leksands 
IF:s historia (på damsidan).
Till slut blev det dock 2-1 i matcher till 
storfavoriten Linköping, och därmed var 
säsongen över för Leksandstjejerna.

I RIKSSERIEN BLEV DET en fin tredjeplats för 

LIF, som landade på 55 poäng efter 28 matcher. 

Detta efter 18 segrar, ett kryss och nio förluster. Den 

totala målskillnaden summerades till 105-51 (+54).

I det efterföljande kvartsfinalspelet ställdes Leksand 

mot Brynäs, och trots en 0-1-förlust i den första 

matchen kunde leksingarna till slut slå ut Gävlelaget 

med 2-1 i matcher. 

I EGENSKAP AV SERIESEGRARE respektive 

tabelltvåa var Linköping och AIK direktkvalificerade 

för årets SM-semifinal, och fick där välja mot-

ståndare mellan Leksand och MODO (som slagit ut 

Munksund-Skuthamn i den andra kvartsfinalserien). 

Linköping, som gick obesegrat genom Riksserien, 

har hela säsongen varit en stor favorit till SM-guldet, 

och de valde nu att möta Leksand. 

DEN FÖRSTA MATCHEN vann Leksand rättvist 

med 5-4 efter att Cecilia Östberg avgjort i förläng-

ningen, och Leksand blev därmed första lag att 

besegra Linköping denna säsong. 

De två efterföljande matcherna i Linköping blev lika 

jämna, men hemmalaget vann ändå båda och såg 

därmed att Leksands succé-säsong tog slut. 

  – Jag tycker att båda förlusterna känns lite billiga, 

sade tränaren Jens Nielsen direkt efter sista match-

en. 

  – Det kanske man inte hade trott: att vi skulle stå 

här efteråt och känt att vi var så besvikna och att vi 

borde ha vunnit. Men det har varit en bra säsong – 

faktiskt över all förväntan. Det har varit roligt och vi 

har gått längre än vad laget har gjort tidigare.

SERIESPELET ÄR SLUT för i år, men för fyra av 

tjejerna i truppen finns i skrivande stund fortfarande 

chansen att få representera Sverige under det hem-

ma-VM som avgörs i Malmö i slutet av mars. 

Sofia Engström, Elin Lundberg, Lina Wester och 

Hanna Lindqvist är uttagna i stortruppen till VM och 

hoppas alla på en plats i laget när mästerskapet 

drar igång den 28 mars.

Historisk säsong av 
Leksands damlag

Juniorsummering 
Leksands J20- respektive J18-
lag har båda haft en riktigt bra 
säsong, och ser i skrivande stund 
fram emot årets slutspel. 

LEKSANDS J20-LAG slutade trea i J20 

SuperElit Norra, och när den här artikeln 

skickades på tryck låg laget sjua i en jämn 

J20 SuperElit Topp 10. Två matcher återstod 

av serien.

J18 TOG HEM seriesegern i J18 Elit Västra, 

efter 58 poäng på 22 matcher. 

I Allsvenskan Norra blev det en andraplats 

och laget blev därmed klart för SM-kvarts- 

finalspelet, som inleds den 26 mars.
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Mattias Guter 
– INGEN ÖVERKLASSKILLE

8 | Leksingen 1/2015 
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Mattias Guter har Lidingö HC som 
moderklubb, och har tillbringat 
större delen av sin karriär i Djurgår-
den, alltså samma klubb som han 
lämnade för Leksand, 28 matcher 
in på denna säsong. 
  – Det blev en lite konstig situa-
tion… Inför säsongen skrev jag 
ett nytt treårskontrakt med Djur-
gården. Jag kommer från Stock-
holm och har spelat i Djurgården 
i många år. Jag och tjejen hade 
köpt lägenhet i Stockholm och vän-
tar barn ihop nu till sommaren. Tre 
år till i Djurgården och Stockholm 
kändes som en perfekt lösning, 
berättar Mattias. 

Vad hände sen?
  – När säsongen väl kommit igång kände 

jag väl efter ett tag att jag inte riktigt hade 

tränarens förtroende… Min agent frågade väl 

egentligen Djurgården om det fanns någon 

framtid för mig i klubben. Vi fick då ett svar 

tillbaka att med den spelartyp som jag är kan-

ske det är bättre att kolla på andra alternativ, 

vilket vi också gjorde. Leksand visade tidigt 

att de gärna ville ha mig och för mig kändes 

det helt rätt. Det kändes som ett härligt gäng 

att komma till, och jag visste ju sedan tidigare 

att Leksand är en bra klubb som det alltid är 

ett bra drag kring, menar Mattias, men erkän-

ner att beslutet ändå inte var helt lätt att fatta. 

  – När man byter klubb sådär mitt under en 

säsong blir det ju på ett sätt lite som att man 

bryter upp hela livet. Jag hade ju familj, släkt, 

vänner och en gravid fästmö i Stockholm, 

och nu skulle jag bara lämna allt på direkten. 

Det är klart att vi funderade fram och tillbaka 

och vägde fördelar och nackdelar. Men när 

vi väl hade bestämt oss kändes allt jätte-

bra, fortsätter Mattias, som än så länge bor 

ensam i Leksand. 

Flickvännen Anna flyttar upp till nästa säsong. 

På isen gjorde Mattias som sagt succé direkt i 
Leksandströjan och togs emot av fansen med 
öppna armar. Men hur var det egentligen att 
komma in i allt annat, vid sidan av isen?
  – Det var inga problem alls. Det var ett riktigt 

skönt gäng jag kom till, och jag kände ju 

exempelvis Johan Ryno sedan tidigare, så 

jag kände mig välkommen på en gång, säger 

Mattias, som inte direkt är känd för att ha 

svårt att lära känna nya människor. 

  – Nej, jag försöker väl allt som oftast vara 

ganska social. Jag gillar att lära känna folk 

och tycker om att prata med nya människor. 

Låter som att du är en perfekt person att ha i 
ett lag?
  – Det vet jag inte, men jag försöker sprida 

positiv energi omkring mig. Jag är inte typen 

som vill att alla åker hem till sitt direkt efter en 

träning, det är väl mycket roligare om man 

kan ta en kopp kaffe ihop och snacka lite 

först, menar Mattias, och tillägger:

  – Jag tror att det var Robin Gartner som be-

rättade att så mycket som laget har fikat ihop 

sedan jag kom hit hade de inte fikat på hela 

säsongen tidigare, så där ger jag mig själv lite 

cred faktiskt.  

Vad gillar du att hitta på, förutom att fika?
  – Nej, men det behöver inte vara något 

speciellt, det handlar mer om att man ses, 

sen spelar det inte lika stor roll vad man gör. 

Men i kväll har jag faktiskt bjudit över Daniel 

Josefsson, Robin Gartner, Linus Hultström 

och Toni Kähkönen på middag. Och Sillen 

(Patrick Cehlin) bor ju bredvid mig så han 

kommer säkert förbi han också. 

Vad ska du bjuda på?
  – Vi får väl se… Men Gartner och Sillen kör 

ju lite specialkost, så jag får väl kolla med 

dem först. 

När den här intervjun görs har Mattias Guter 
varit Leksandsbo i exakt en månad. 
Berätta om dina första intryck av Leksand som 
ort?
  – Det första jag tänkte på när jag kom hit var 

att det var väldigt litet och väldigt mysigt, och 

att folk här överlag är trevliga och positiva. 

Folk hälsar och ler mot mig när jag åker 

runt i min Leksandsbil och det är en helt 

annan stämning än i Stockholm. Jag gillar 

Stockholm på alla sätt, men det är lite mer 

opersonligt där. Här känns det som att det 

är genuint trevligt folk rakt igenom, och alla 

älskar Leksands IF.

 

Vad behöver man som stockholmare lära sig 
innan man flyttar till Leksand?
  – Hmm… att folk inte har bråttom när de 

handlar på Hemköp kanske? I Stockholm 

vrålar folk att man ska öppna en ny kassa om 

det är minsta lilla kö, men när jag handlade 

här i Leksand i går hade jag säkert sex/sju 

personer framför mig i kön, och ändå var bara 

en kassa öppen. Och ingen klagade för det! 

Men det är nog bra tror jag, stockholmare 

behöver lära sig att ta det lite lugnt. 

 Vad saknar du mest från Stockholm?
  – Min fästmö såklart. Men annars skulle jag 

nog säga ett stort Ica Maxi.  Sen saknar jag 

innerstaden i Stockholm också, där vi har 

lägenheten. 

Vad saknar du minst?
  – Rusningstrafiken! Den brukar jag bli 

ganska irriterad av. Avstånden saknar jag 

väl inte heller direkt. I Stockholm hade jag 

20 minuter på tunnelbanan, plus promenad 

till och från den, till träningen. Här går det 

betydligt snabbare och enklare att ta sig till 

och från arenan, menar Mattias, som tycker 

att han börjar känna sig mer och mer hemma 

i Dalarna. 

  – Jag blir ju lite hånad av de andra i laget, 

framförallt av Ryno och Sillen… De menar att 

jag är en överklasskille från Lidingö, som växt 

upp med silversked i munnen. Om det är sant 

eller inte låter vi vara osagt, haha. 

Men du är ingen överklasskille?
  – Man kan ju inte rå för var man kommer 

ifrån… Jag kommer från Lidingö och har 

bott där i 20 år, och skulle verkligen vilja flytta 

tillbaka dit någon gång. Mer än så är det inte. 

Jag skulle mer se mig som en trevlig person 

än som en brat.  

Är det vanligt att folk har fördomar om stock-
holmare?
  – Många tycker, ofta med all rätt, att stock-

holmare är kaxiga, men samtidigt kanske 

många stockholmare tycker att många 

leksingar är ”bonniga”. Men min erfarenhet 

säger mig att allt handlar om att lära känna 

personer. Gör man det märker man att de 

flesta är rätt trevliga ändå, och att man har 

roligt tillsammans oavsett var man kommer 

från. Det handlar om att vara öppen.

Mattias Guters Leksandsguide
Tre ställen du inte får missa!
1. Leksand Strand, där jag bor
2. Tegera Arena, såklart
3. Gårdscaféet, det är mysigt tycker jag

Mattias Guters fikaguide
Tre tilltugg du inte får missa!
1. Chokladboll är aldrig fel
2. Havreflarn
3. Chokladkaka



10 | Leksingen 1/2015 

Mössa
170:-

shop.leksandsif.se

Fiske/Golf

Golfhandduk
149:-

Golfbollar
3-pack
129:-

Peggar 
25-pack

99:-

Fiskerulle Ambassadeur 
5600 CS
1 595:-

Spinnare 8g
69:-

Wobbler
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Hemma hos David Åslin
Han gillar ordning och reda, längtar ef-
ter ett badkar, och fraktar möbler med 
hjälp av skosnören… Leksingen har 
hälsat på hemma hos #89 David Åslin. 

DAVID OCH SAMBON HANNE fick tillgång till 

den omkring 70 kvadratmeter stora lägenheten 

i centrala Leksand i slutet av november, och när 

Leksingen hälsar på en och en halv månad senare 

har allt kommit på plats.

  – Allt utom en sak, ett badkar. Jag har en liten 

tradition av att ta ett bad dagen innan match, jag 

tycker att det är skönt, man blir avslappnad av det, 

berättar David.

Så, hur har du löst det nu då?
  – Jag brukar faktiskt sitta i duschen ibland, men 

det blir ju inte riktigt samma grej så vi får fixa ett 

badkar helt enkelt. Det går in ett 1.40-badkar i alla 

fall, så man får väl ligga med benen i taket eller nåt, 

haha. 

UTÖVER BADKARSBRISTEN är David väldigt 

nöjd med lägenheten, och erkänner att inredningen 

i hemmet inte i första hand är hans egen förtjänst. 

  – Jag har valt vardagsrumsbordet, men annars 

är det väl mest Hanne som har fixat… Men hon 

tycker om inredning och det betyder mer för henne 

än för mig så hon fick fria tyglar.

Och bra blev det?
  – Verkligen, det blev jättebra. Vi trivs väldigt bra 

här hemma båda två. 

Vad är det bästa med lägenheten?
  – Att den är så öppen och rymlig. Man känner sig 

inte instängd här. Både jag och Hanne tycker att 

det är viktigt att det finns öppna ytor, man behöver 

inte fylla varenda litet utrymme med grejer, menar 

David.

Det sämsta då?
  – Badrummet är inte så jäkla roligt, det har väldigt 

gammelmodiga tapeter till exempel. Men man är ju 

inte i badrummet så himla mycket, så det funkar. 

DAVID BERÄTTAR ATT han och Hanne har köpt 

det mesta nytt efter flytten från Växjö. Några saker 

har de dock tagit med sig, bland annat den första 

möbeln som de köpte tillsammans – en byrå från 

IKEA.

  – Ja, det finns faktiskt en lite speciell historia kring 

den där byrån, börjar David, och gör undertecknad 

nyfiken på fortsättningen:

  – När vi köpte den hade vi ingen släpvagn med 

oss. Vi tänkte att den skulle gå in i bilen, men när 

vi stod där på parkeringen märkte vi att vi fick in 

hälften ungefär... IKEA stängde och vi stod där och 

funderade på hur vi skulle få med oss byrån… Det 

slutade med att vi fick ha delar av byrån utanför 

bilen och sedan försöka binda fast dem och ba-

gageluckan på något sätt. Vi hade inget att binda 

med, men sen kom jag på att vi kunde använda 

mina skosnören, så det gjorde vi, och det funkade 

jättebra!

Hur trångt blev det i bilen?
  – Väldigt trångt. Hanne fick köra och jag fick 

ligga på golvet på förarsidan, men hem kom vi och 

byrån hade vi med oss. Och … så här i efterhand 

ser man ju att byrån är ganska stor. 

En helt annan fråga… Är du händig?
  – Jag kan väl inte snickra ett hus från grunden 

direkt, men tapetsera och sånt kan jag i alla fall. 

Pappa var ju snickare, så lite har man väl snappat 

upp, menar David.

  – Vi byggde ett bord tillsammans för tre och ett 

halvt år sedan ungefär. Det använder jag som 

databord nu. Det är ett väldigt fint minne. 

Har ni alltid så här välstädat hemma?
  – Ja, men vi gillar ordning och reda faktiskt. Jag 

tycker att det är skönt när grejerna ligger på sin 

plats, man blir lugn av det på något sätt. 

Beskriv din inredningsstil?
  – Jag vet inte, men jag gillar att ha det som vi har 

det helt enkelt. När det gäller färger gillar jag lite 

mörkare silver, svart och vitt. 

Vem i laget har finast hemma, förutom du själv?
  – Jag och Ritola har en ganska snarlik stil faktiskt, 

så jag får väl säga honom. Men… jag tvivlar starkt 

på att han har inrett sin lägenhet själv!

Frukten på köksbordet är inte enbart för dekoration.  
”Nejdå, vi äter mycket frukt faktiskt, så det brukar se ut  
så här även när det inte är någon här och tar kort, haha”

”Jag har en del tavlor 
på mig och pappa här 
hemma. De betyder 
jättemycket för mig.”

Den berömda skosnöresbyrån…
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Stockholm. Johan och flickvännen Maria tillbringar somrarna på Stora Essingen.
David sitter i favoritrummet vardagsrummet och lyssnar på musik. 

”Hanne fick köra och 
jag fick ligga på golvet 
på förarsidan”
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9 februari åkte 33 leksingar från hela  
Sverige på en gemensam resa till New York 
för att uppleva NHL-hockey på nära håll. 
Här ser ni bildbevisen.

NHL-resa med 
Leksands IF
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Damlaget

Måndagskväll med damlaget
De flesta av tjejerna i årets upplaga av 
Leksands damlag är inne på sitt tredje 
år tillsammans. Att de känner varandra 
så bra är något som flera av dem lyfter 
fram som en av förklaringarna till lagets 
framgång på isen denna säsong. 
  – Självklart är det en av våra styrkor 
att vi har haft samma lag i några år och 
att vi känner varandra väldigt bra. Det 
betyder mycket för gruppen, säger 
forwarden Linn Peterson.

UTÖVER HOCKEYN går flera av spelarna i laget 

i skolan tillsammans, några jobbar ihop, och utöver 

detta hittar tjejerna även på andra saker med jämna 

mellanrum. 

  – Vi har exempelvis bowlat och lite sånt där tillsam-

mans, och när vi är lediga brukar vi gå ihop några 

stycken och laga mat ihop. Men det här med Mary 

Kay var något nytt, säger Linn, och syftar på det 

som hon och några lagkompisar ägnade sig åt på 

måndagskvällen den 2 februari: En två timmar lång 

Mary Kay-träff i pressrummet i Tegera arena.

MAGDALENA HÄGG, Sales Director på Mary 

Kay, hade packat med sig en rad produkter som 

tjejerna fick prova. De fick en snabbkurs i ämnen 

som hudvård och make up, och kvällen till ära var 

programmet passande nog specialanpassat till 

just hockeytjejer. Teman som behandlades under 

kvällen var exempelvis ”hjälmavtryck i pannan” och 

”hockeyhandsktorra händer”.

  – Jag hade trevligt. Det är roligt att få göra något 

annat än hockeyn ibland som sagt. Det blir ju rätt 

så intensivt med hockeyn, och då är det skönt att få 

göra något annat och byta fokus, menar Linn, som 

tillsammans med de andra tjejerna fick lära sig ett 

och annat under kvällen.

EXEMPELVIS FICK Amanda Lindberg lära sig att 

man inte bör använda ett puder som har gått ut för 

två år sedan, medan Sofia Engström fick lära sig 

att ”brun utan sol” inte gör sådär jättemycket nytta i 

handflatorna…

Linn Peterson lärde sig en annan sak:

  –  När jag berättade för ”Magda” att jag tog bort 

sminket i duschen efter träningen med duschcreme 

såg det ut som att hon ville börja gråta, haha.. Så 

jag lärde mig att inte ta bort sminket med duschcre-

me i alla fall!

Hur mycket fattigare blev du efter kvällens 
träff?
  – 1 600… men det var ändå billigt jämfört med 

Ebba Andersson som satt bredvid mig och köpte 

grejer för typ 3 000!
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Carl Ericson om…

Efter en lite strulig fjolårssäsong har en 
skadefri Carl Ericson denna säsong 
blivit poängkung i LIF J20:s interna 
poängliga, och även svarat för ett antal 
lyckade inhopp i klubbens A-lag. 
  – Det har gått bättre än vad jag vå-
gade hoppas på inför säsongen. Jag 
är lite överraskad själv faktiskt, men 
det är bara att njuta av det här, fort-
sätta jobba på och se till att det varar 
så länge som möjligt, säger den hårt 
arbetande centern från Täby. 

CARL ERICSON LÄMNADE TÄBY för Lek-
sand inför säsongen 2012/2013 och är nu, som 
18-åring, inne på sin tredje säsong i klubben. 
  – Jag flyttade från Stockholm till Leksand när det 
var dags att börja på hockeygymnasiet. Leksand 
kändes som rätt val för mig redan då, och nu vet 
jag att jag valde rätt. 

Det känns som att det finns vissa skillnader 
mellan Stockholm och Leksand?
  – Ja, det kan man väl säga, det är en väldigt stor 
skillnad, men jag tycker att det är skönt. I början 
var jag lite förvånad över hur litet det var och hur 
lite det fanns att göra, men nu tycker jag bara att 
det är härligt. Det är riktigt skönt att det är så nära 
till allt och att det är gångavstånd överallt. Jag trivs 
jättebra. 

PÅ ISEN KAN MAN SÄGA att den här säsongen 
har varit lite av ett genombrott för Carl Ericson. 
Den gångna säsongen svarade han för fyra poäng 
(1+3) på 11 matcher i J20 SuperElit Norra. I år blev 
det 27 (9+18) på 27 matcher i samma serie, ett 
facit som gjorde honom till poängbäst i laget.
  – Jag har haft en bra utvecklingskurva den här 
säsongen. Jag öppnade faktiskt inte så bra, men 
har gått stegvis uppåt hela tiden och fått bättre 

självförtroende med det. Spelet har funkat bättre 
och jag har fått göra mycket poäng. Jag har väl 
alltid varit en spelare som gjort en del poäng, men 
inte alls i den här utsträckningen.  

Förklaringen?
  – Svårt att säga, men det känns lite som att jag 
har fått betalt för hårt arbete. Eftersom förra sä-
songen var en liten besvikelse för min del bestäm-
de jag mig för att jag verkligen skulle komma väl 
förberedd till den här. Jag lade ner väldigt mycket 
tid på sommarträningen, och dessutom har jag 
hållit mig frisk och hel hela tiden, det har gett 
resultat, menar Carl Ericson, som under annan-
dagsmatchen borta mot Djurgården fick debutera 
i A-laget. 
  – Det var verkligen skitkul! Dels att få debutera, 
men också att få göra det i en sån match. Ett full-
satt Globen och eftersom det var i Stockholm var 
det många hemifrån som var och tittade på mig. 
Det var helt klart speciellt. 

Inför säsongen, hade du som mål att få debutera 
i A-laget då?
  – Nej, det hade jag faktiskt inte. Just med tanke 
på förra säsongen där jag var skadad en del och 
hade lite problem med självförtroendet. Jag trodde 
att det skulle bli svårt, men jag är jätteglad för att 
jag fått chansen. 
Och Carl Ericson tog den också. Han har fått 
mycket beröm för sina insatser i A-laget, inte minst 
tack vare inställningen och viljan att täcka skott. 
  – Det där med att täcka skott och sånt är inget 
jag täcker på. Jag har alltid varit en hårdjobbare, 
och kräver en situation att jag täcker ett skott så 
gör jag gärna det. 

Gör det mycket ondare att täcka skott i SHL?
  – Ja, det måste jag nog säga att det gör. Spelar-
na är starkare här, de skjuter hårdare. 

Men du tvekar aldrig?
  – Aldrig. Det är smällar man får ta.

Vem han ser upp till i A-laget?

  – Egentligen alla, men speciellt Mattias 

Ritola, det är en riktig skön lirare. Och Tomi 

Sallinen har jag fått ögonen på också. Det är 

en smart spelare som jobbar hårt för laget, 

precis som jag vill göra. 

Vilken J20-spelare som bör få nästa 

chans i A-laget?

  – Hampus Sirugo är en forward som jobbar 

hårt och har storleken och tyngden, han 

skulle absolut klara av det. Sen tycker jag 

att målvakten Viktor Scherrieble borde få 

chansen att stå en match också. Det är en 

jätteduktig målvakt som förtjänar att få stå 

en match. 

Livet utanför ishockeyn?

  – Jag spelar ganska mycket gitarr och 

pluggar en hel del också. Jag läser ekonomi 

och har ganska stora mål med utbildning-

en faktiskt. Jag vill fortsätta plugga efter 

gymnasiet också, och se till att skaffa mig en 

bra plan B.

Sitt mål med ishockeyn?

  – I år är det främst att vinna SM-guld med 

J20 och att få fler chanser i A-laget för att där 

vara med och bidra så mycket som möjligt. 

Målet på sikt är att först och främst etablera 

en plats i SHL och sen gå vidare till ännu 

högre ligor. Jag vill nå så långt som möjligt.

Carl Ericson 
– från skadesäsong 
till succé 

J20



18 | Leksingen 1/2015 

J18

Helgen den 16-18 januari åkte Lek-
sands J18-lag på bussturné till Norr-
land. En turné som resulterade i sex 
inspelade poäng, nio gjorda mål och 
noll (!) insläppta.
Den målfarlige forwarden Eric Win-
bergh såg till att fixa några bildbevis 
från resan, och bjuder här på en sam-
manfattning av säsongens dittills bästa 
bussresa.

RESAN BÖRJADE fredagen den 16 januari, 

men redan på måndagen samma vecka inleddes 

förberedelserna. 

  – Det brukar bli så att man börjar planera i 

ganska god tid, vad man ska ha med sig och sånt. 

Alla tycker att det är så kul att åka iväg på sånt 

här, så det blir ju att man pratar om det ganska 

långt i förväg, menar Eric, men tillägger att den här 

gången ändå var lite extra speciell.

  – Jag och målvakten Robin Christoffersson kom 

på en riktigt bra idé faktiskt, så vi började planera 

redan på måndagen. 

Vad var det för idé?
  – Vi kom på att det skulle vara roligt att ta med 

sig en tv… 

På bussen?
  – Precis, med tv-spel och kontroller och så. Så 

på fredagen när vi skulle åka kom Robin bärande 

på en stor tv, en massa spel och kontrollerna. Det 

såg lite kul ut, erkänner Eric. 

Vad tyckte busschauffören om er idé?
  – Vi smög faktiskt in teven på bussen, så chauffö-

ren märkte det inte förrän vi var i Sundsvall, haha. 

Men det var lugnt, han tyckte nog också att det 

var lite kul. 

OCH MED EN TV ombord gick timmarna på bus-

sen (till Skellefteå på fredagen och sedan vidare till 

Luleå efter matchen på lördagen) riktigt fort. 

  – Nästan alla satt och spelade mer eller mindre. 

Krigsspel, NHL och lite allt möjligt. Tiden gick riktigt 

fort, men det gör den i och för sig alltid när vi är 

ute och åker. Vi har riktigt kul ihop!

Vad gör ni på bussen när ni inte spelar tv-spel?
  – Det är lite olika. Sitter och snackar, lyssnar på 

musik eller kollar på någon film till exempel. 

Vilken är den bästa bussfilmen? 
   – Egentligen är det faktiskt bäst att kolla på seri-

er, en film tar slut alldeles för fort. Men Beck-filmer-

na är bra, där kan man ju se flera stycken i rad. 

Sover ni nåt på bussen?
  – Absolut, det blir väl en del sömn också, speci-

ellt på vägen hem. Vi brukar ta med gummimattor 

från gymmet och lägga oss på i gångarna. Blir helt 

okej faktiskt. 

Vilket är det bästa bussgodiset?
  – Bra fråga, men man försöker väl att plocka med 

sig lite av varje. Lite godis, dricka och sånt, börjar 

Eric, men tillägger snabbt:

  – Nej, men nu höll jag ju på att glömma det vik-

tigaste av allt! Gifflar! Det har nästan alla med sig. 

Det är väldigt viktigt. 

Hur funkar det med placeringen i bussen?
  – Den som är äldst väljer plats först, och sen går 

det nedåt. 

Så den yngsta får sitta på toaletten?
  – Haha, nej inte riktigt, men han får ju inte bästa 

platsen direkt, menar Eric. 

  – Sen brukar det vara så att de som sitter längre 

fram i bussen tar det lite lugnare, medan de som 

sitter längst bak är ganska livade av sig.

Var sitter du själv?
  –  … Jag sitter längst bak. Det brukar vara jag 

och Robin som sitter där, och vi brukar oftast 

höras i hela bussen. 

Vem hörs mest?
  – Det är nog jag… Jag gillar att prata och jag 

pratar ganska högt. Men den är många som ligger 

precis bakom också. 

Hur är tränaren Gereon Dahlgren i bussen?
  – Han sitter oftast längst fram och är ganska lugn 

av sig, men det som är lite kul är att han brukar 

komma bak till oss ibland också. Det är roligt tyck-

er jag. Skönt att inte ha en tränare som bara sitter 

längst fram och är jättesträng, det är kul att han vill 

komma och leka lite med oss ibland också. 

Hur rankar du den här bussresan jämfört med 
tidigare?
  – Det här var helt klart den roligaste resan vi har 

åkt på! Dels vann vi ju båda matcherna, men sen 

var det ju lite extra kul med teven också... Det kan 

jag definitivt rekommendera för den som ska åka 

långt.

På resa med J18
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BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE 

020-43 00 00      www.mockfjards.se

Mycket mer än 
bara ett fönster
Mockfjärds lanserar ett helt nytt fönsterpaket - Classic Edition. Paketet ger dig ett  
måttanpassat och monterat fönster av högsta kvalitet med våra bästa tillval som  
standard. Som Sveriges ledande fönsterbytare är vårt mål att göra det enkelt för dig  
att få fönstren du drömmer om. Det har aldrig varit enklare än med Classic Edition. 

Beställer du minst fyra öppningsbara fönster innan 5 april ger vi dig en  
rabatt som motsvarar halva arbetskostnaden. Tillsammans med ROT- 
avdraget ger det dig ett komplett fönsterbyte med montaget på köpet. 

Det kallar vi en bra affär!

Kampanj just nu!

Classic Edition ger dig:

Läs mer på www.mockfjards.se

CLASSIC
EDITION

NYHET:

INNAN 5 APRIL:

Måttanpassning

Salningsspår

Integrerad smyg och list

Integrerad fönsterbänk

Mockfjärds 
Fönstermästaren

SVARSPOST
Kundnummer 
205 166 78
785 20 GAGNEF

PORTO
BETALT

Ja tack, jag vill gärna få ett kostnadsfritt hembesök av en Fönstermästare

Ja tack, jag vill gärna läsa mer i fönster- och dörrkatalogerna

FÖR/EFTERNAMN:

ADRESS:

POSTNUMMER: 

TEL DAGTID: KVÄLL:

ORT:

Blanketten läses optiskt, 
var god använd VERSALER.
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Boka årets upplevelse på www.leksandresort.se. Tel: 0247-138 00

Sommarens nyheter!
Äventyrsminigolf
1 st 9 håls Pirattematiserad bana
1 st 9 håls Leksands bana (1 st LIF hål)
Förmodligen Sveriges fantasifullaste & roligaste!

Höghöjdsbana
3 banor för vuxna på 10 m höjd
2 banor för barn på 1 m höjd
Helt nyutvecklad säkerhetsteknik!

+ Många fler nyheter, läs mer på
   http://www.sommarland.nu/nyheter

Alla 
erbjuds

rabatt på 
Sommarlands

paket i
3-5 dagar

Vecka 27 Musik vid Siljan 
Leksand, Mora, Rättvik

Ge bort ett presentkort
från Siljan Turism

BILJETTER  
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS SILJAN TURISM

24–25/4 Kalle Moraeus 
Klockargården, Tällberg

30/4–1/5 Elvis vänner och original-
musiker, Klockargården, Tällberg

Juni–sep Dalhalla
Rättvik

TEATER VID SILJAN PRESENTERAR

   ANKI LIDÉN              HELGE SKOOG         MICHAEL SEGERSTRÖM  

9/7–2/8 Teater vid Siljan
Klockargården, Tällberg

Kontakta Tourist Center 
för bokning av boende och 
evenemang. 

Leksand
Norsgatan 27 E

Mora
Köpmannagatan 3 A

Orsa
Dalagatan 1

Rättvik
Riksvägen 40
Järnvägs stationen

0248-79 72 00 • www.siljan.se
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Ungdom

”Bäst lagsammanhållning i serien”
När den här tidningen delas ut är slut-
spelet troligtvis i full gång för Leksands 
U16 Elit-lag. Men i slutet av februari 
(när detta reportage gjordes) hade 
laget precis vunnit U16 Elit Västra och 
börjat förbereda sig för slutspel.
Leksingen lät tränaren Joakim Karls-
son och backen Elias Rosén summera 
säsongen så här långt.

JOAKIM KARLSSON GÖR SIN första säsong 

som tränare i Leksands IF, och han beskriver sitt 

lag så här:

  – Det är ett gäng otroligt ambitiösa och tränings-

villiga killar som har väldigt roligt tillsammans, be-

rättar han, när vi sitter i arenan och ser fystränare 

Tommy Fredriksson köra ett morgonpass med 

killarna. 

  – Vi har jobbat mycket med fysen inför och under 

denna säsong, och med fys menar jag inte bara 

”lyfta skivstång”. Tommy har jobbat upp en ka-

nonbra träningskultur här i klubben och jag tycker 

verkligen att vi har fått det bevisat under säsongen 

att killarna är riktigt bra tränade. Det har varit en av 

våra styrkor faktiskt.

Är det något speciellt i själva spelet som ni har 
jobbat extra mycket med?
  – Vi är ett spelskickligt lag och jag och min 

assisterande tränare Jonas Finn-Olsson har jobbat 

en hel del med spelförståelsen. Lagets signum 

ska vara att vi spelar oss ur situationer och att vi 

inte bara slänger bort pucken. Jag tycker att vi har 

stått upp bra för det, även om vi fortfarande skulle 

kunna bli ännu mer noggranna med pucken. 

LIF U16 ELIT HAR, utöver seriespelet, bland 

annat hunnit med att vinna DM-guld, samt delta i 

två cuper denna säsong. 

  – I höstas var vi med i cup i Tibro, där vi spelade 

riktigt bra ishockey men tyvärr inte fick resultaten 

med oss, berättar Jocke. 

  – Sen i mellandagarna kom vi trea på en cup 

i Örnsköldsvik. Vi var rejält sjukdomsdrabbade 

under den där cupen, det blev nästan parodi av 

det hela, så att vi lyckades ta en tredjeplats med 

de förutsättningarna var egentligen helt otroligt. 

Men grabbarna lärde sig mycket av den resan, vi 

visade verkligen upp den moral som varit ett av 

våra starkaste signum hela säsongen.

När det gäller seriespelet, har ni haft något 
uttalat mål från föreningens sida?

  –  Nej, inget resultatmässigt. Mitt främsta upp-

drag har varit och är att förbereda de här spelarna 

inför det som komma skall – elitverksamheten i, i 

första hand, J18, förklarar Jocke, och tillägger att 

flera av lagets spelare redan fått chansen i J18.

En av dessa är den 16-årige backen Elias Rosén, 
som har spelat hockey i Leksands IF sedan han 
var fyra år.
  – Vi är en hel del spelare som har fått spela 

matcher med J18, och ännu fler som har tränat 

med dem. Det känns roligt såklart, det är ännu ett 

bevis på att vi har ett väldigt bra lag, menar Elias, 

vars lag även hade flera representanter i Dalarnas 

tv-pucklag tidigare under säsongen. 

Vad tycker du är er främsta styrka?
  – Sammanhållningen, helt klart. Jag tror att vi är 

det lag som har tagit in minst antal spelare utifrån i 

år, och det känns som att vi har bäst sammanhåll-

ning i serien. Jag tror inget annat lag har en så bra 

lagkänsla som vi har, börjar Elias, och utvecklar:

  – Vi går i skolan ihop, tränar ihop och umgås på 

fritiden också. På sommaren blir det väl ofta att 

vi åker och badar tillsammans, på vintern brukar 

vi spela lite bandy, och så kollar vi på A-lagets 

och juniorernas matcher ihop. Vi känner varandra 

väldigt bra och kan verkligen prata om vad som 

helst med varandra. Det är nog vår främsta styrka 

tror jag. 

Finns det någon i laget som har överraskat på 
dig i år?
  – Emil Lind var det många som hade väldigt höga 

förväntningar på inför säsongen. Nu ligger han 

tvåa i poängligan och jag tycker att det är starkt av 

honom att ha gjort så mycket poäng trots att han 

har haft ganska mycket press på sig, säger Elias.

  – Och vår målis Charlie Olsson ligger etta i 

målvaktsligan, och Rickard Hugg har ju spelat med 

både J18 och landslaget, så de har ju helt klart 

imponerat de med. Men, jag tycker att alla har lyft 

sig jämfört med förra säsongen.

 

NÄR DEN HÄR TIDNINGEN delas ut har vi kan-

ske redan fått svaret på denna fråga, men om du 

får se in i framtiden redan nu; hur slutar säsongen 

för er del?

  – Om jag ska vara realistisk tror jag att vi kommer 

etta eller tvåa i serien, sen tar vi oss till semifinal. 

Väl där hoppas jag på guld såklart, det gör man 

väl alltid. 

Vem avgör finalen?
  – Viktor Lodin har fått spela mycket på slutet och 

klivit fram i avgörande lägen, så jag tror på honom. 

”Vi går i skolan 
ihop, tränar ihop 
och umgås på 
fritiden också.”
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Billy Forsström har jobbat 35 år i spea-
kerbåset. Han har varit med i den gam-
la ishallen och han har sett utveckling-
en av både ishockeyn och tekniken. 
  – När jag började fanns inga datorer. 
Och ingen videobedömning. Idag har 
jag ständig kontakt med Situationsrum-
met i Stockholm. 

BILLY VISAR PÅ den tv-monitor och de hörlurar 

som är hans arbetsverktyg. 

  – Vid varje mål öppnar vi en båsdörr och den 

stängs först när Stockholm säger att målet är OK. 

Och då kan domaren blåsa igång matchen igen.

Han berättar att Tegera Arena bjuder på många 

finesser, men också ett problem. 

  – Vi får inte fika här längre utan vi måste gå till 

Leksandshallen i pauserna.

Mikael Ohlsson som sköter matchklockan skrattar 

och berättar att det inte alltid är så smidigt med de 

där rasterna.  

      

–– En gång blev speakern inlåst. Vi hade råkat 

lämna kvar honom och det behövdes nyckel för att 

komma därifrån. Men det löste sig. En fick springa 

och hämta honom medan en annan av oss fick 

rycka in som speaker.

Hjälps åt
De som jobbar i båset är en grupp som försöker 

hjälpa varandra. Alla vet att det kan bli stressigt 

och högljutt och då gäller det att rycka in när kom-

pisen behöver stöd. Billy berättar att de behöver 

vara minst sex personer för att det ska fungera. 

  – De som kommer sist till samlingen innan match 

får sköta utvisningsbåsen, säger han med ett 

skratt.

En match hamnade en puck i speakerbåset. 

Mikael Ohlsson erkänner att det ställde till saker 

och ting.

  – Jag missade helt att stänga av matchklockan 

eftersom jag fick pucken i huvudet. Då var det 

bra att mina kollegor i utvisningsbåsen har varsin 

klocka. Vi kunde snabbt stämma av och flytta 

tillbaka klockan på jumbotronen.

Domarens kompisar
Det är alltid domarna som har sista ordet på isen, 

men de som jobbar i båset är tydliga med att de 

har ett stort ansvar att hjälpa de svartvitklädda. 

  – Domarna har sagt att vi är de enda kompisar 

de har i arenan. Vi ska sköta jobbet professionellt 

även om hjärtat är med, berättar Mikael.

Speakern
Den här matchen är det Peter Brask som är 

speaker. Han brukar komma till arenan en timme 

före match och gå igenom laguppställningen. Han 

jämför de inlämnade laguppställningarna med 

matchprogrammet eftersom han ska meddela 

strykningar och tillägg till publiken. Ibland kan det 

vara namn som är lite svåruttalade i motståndar-

laget. 

  – Vi hjälps åt. Det finns ingen fonetisk hjälp, men 

då får man fråga.

Under själva matchen har han fullt upp. Det ska 

anges utvisningar och målskyttar och allt ska helst 

bli rätt. Och nu för tiden får speakern ofta korrigera 

assistgivare senare under matchen.

  – De vevar målen i tv-bussen och så får jag be-

sked om ändringar som ska redovisas.

Varför är det roligt att vara speaker? 
  – Sammanhållningen i vårt gäng. Och så är jag 

röstexhibitionist och gillar att höra min egen röst. 

Det gör ingenting att folk inte vet att det är jag, 

säger Peter med ett stort leende. 

Peter delar på speakersysslan med Krister Elström, 

men menar att det inte är någon tävling dem 

emellan. 

  – Däremot är det roligt när andra märker skillna-

den på oss två. Man vill ju sätta lite egen prägel på 

det hela. 

Särskilt presentationen av förstafemman är en 

sådan chans menar Peter. 

  – Det är upp till mig om jag ska presentera 

Superstars. Men det brukar jag göra. Jag vill göra 

Matchdag i 
speakerbåset
Leksingen besökte speakerbåset under en matchdag i Tegera arena.

Olle Lindell kollar att utvisningsbåset fungerar perfekt.
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Peter Brask.

Mikael Ohlsson

Krister Ellström trivs som speaker.

mitt för att pumpa upp stämningen och Superstars 

är ju den sjunde spelaren på isen.

Det finns ingen särskild utbildning för de som 

jobbar i båset, utan de deltar i den gemensamma 

säkerhetsutbildning för alla som jobbar i arenan. 

  – För oss var det en viktig betoning på vad vi ska 

göra och fram för allt säga, om det händer något, 

berättar Peter Brask. 

Bråk i utvisningsbåsen
Peter berättar om sin debut i båset. 

  – Jag var 17 år och Leksand mötte Björklöven. 

Sigge Svensson satt i det ena utvisningsbåset och 

Peter Andersson i det andra och de skrek för fullt 

åt varandra. Då kände jag mig liten.

36 år i båset
Krister Ellström som är den som jobbat längst som 

speaker. Hela 36 år har det blivit i båset.

  – Det roligaste är nog att egot får sig en boost. 

Det är kul att höras och synas. Är man inte tillräck-

ligt bra för att vara på isen får man bidra på annat 

vis, säger han med ett skratt.

  – Jag vill vara med och göra hela upplevelsen lite 

bättre och lite roligare. 

Precis som Peter vill Krister att speakern ska hjälpa 

till att lyfta stämningen.

  – Ett tag ropade vi förnamnet och så skulle pu-

bliken ropa efternamnet vid mål. Men det kändes 

som att vi härmade Frölunda och Färjestad, så 

vi slutade med det. Istället lyfter jag fram statistik 

numera…`Han gör sitt sjätte mål för säsongen och 

sitt andra för kvällen…Jensa Bergenström´.   

Strikt schema
En timme innan matchstart ska nedräkningen 

starta på jumbotronen. 

  – Det ska ske med Fröken Ur- precision. Sen 

finns det ett schema som ska följas. Där exakta 

tider är angivna för värmning, spelarentré och så, 

säger Mikael. 

Han startar klockan och förbereder för ännu en 

match i Tegera arena. 
Billy Forsström

Text Katharina Dalmalm
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Frykbergs 
Kami &  

Skorsten AB

 
Grandezza 
Konsult AB

. .

Magnus 
Emelie 
Ellen 

Jansson

Morell 
Byggteknik

 

  TB´s Bygg & Mek AB      

3 B:n Entreprenad AB
AB Elsborgs Trafikskola
AB Karl Hedin Bygghandel
AB TÄNDKULAN
AB UNE-produkter
AD Bildelar Hofors
AD Bildelar, AutoDelar Rättvik
Adam Grane VVS
Advokatfirman Glimstedt AB
Advokatfirman SJP Haglund AB
Aeemlin AB
Affärsfastigheter i Dalarna AB
Agenda Consulting AB
Ahlgrens Gasskärning AB
AKN Gessån AB
ALFA Bilskola AB i Sala
alltireklam.se
American Take Away i Borlänge
Anders Alltjänst
Anders Bratt
Anders Edqvist
Anders Ljungkvist Gräventreprenad AB
Anders Tollemark
Anders öhrn
Anderssons Grus AB Traryd
Anderssons Optik
AnnBritt GrÜnewald
Anpassarna Gunnérius AB

Arc Metal AB
Areal i Hedemora
Ares Skor
Arkitektkopia, Nyköping
Aspgrunden AB
Aspira Medical AB
AW:s Bil & Däck AB
Avesta Plåtslageri AB
Avesta VVS Teknik AB
Avis Biluthyrning, Trollhättan
B E Motorconsulting
B. Anderssons Allfrakt AB
B.Sjölundhs VVS-Byrå AB
Backa Fritid AB 
Backlunds Möbler AB
Banken Bar & Brasserie AB
BBA Motor Siljansäs
BBM i Dalarna AB
BDS Fagersta, Vi tar hand om bilen
BE Lantz Skogstjänst AB
BENAB Byggmaterial AB
Bengans Byggservice
Bengt Ericsson
Bengt Glad
Bengt Halvarsson´s Lantbruksprodukter
Bengt Lekryd
Bengt Nyström
Bengt Werpers Åkeri AB

Bengts Bilplåt Falun
Bergeå Kemtvätt
Bergfast AB
Bergkvist Svets & Mek AB
Berglunds Frukt & Storkök
Bergmans Skogstransport AB
Bergservice AB
Berndt Adolfsson
Bernts Buss
Bertils Måleri Örebro
Bettans Kakelservice AB
BGF Puts AB, Borlänge
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Bildelar i Leksand AB
Biltjänst Olle Gruvris AB
Bisen Jord & Skog AB
BJ`s Consulting i Hedemora
Bjursås Bilservice AB
Bjursås Mekaniska Verkstad AB
Björks Släp & Service
Björn Johansson
BK`s Gammalt & Nytt AB
Blue Master Data AB
BM Transportservice
B-O Eriksson Bygg & Rep
Bo Kallberg Revision
Bo Karlsson i Grängesberg AB
Boda Bygg

Ett stort tack till våra medlemmar i 1919-klubben!
Som medlem i 1919-klubben bidrar företag och privatpersoner 
till vårt arbete med att skapa de förutsättningar som krävs för att 
vi ska kunna växa som förening och utveckla vår verksamhet på 
alla nivåer. Vi vill och ska även fortsättningsvis kunna erbjuda de 
ungdomar som söker sig till oss den bästa möjliga utbildningen i 
ishockey och föreningsliv.
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Bodestedt Rehab & X-ray AB
Boka Liverpool.com
Borlänge Bilplåtslageri
Borlänge Byggkonstruktioner AB
Borlänge Fjärr AB
Borlänge Flis- och Pelletsservice AB
Borlänge Glasmästeri AB
Borlänge Luftbehandling AB
Borolf AB
Botans Lantbruks AB
BPK Frakt AB
Bramsteds Skorstensfejeri AB
BRC Utvecklingspartner AB
BRV Avverknings AB
Brändholms Återvinning AB
Bröderman El & Bygg AB
Bröderna Larssons Last & Transport AB
Bröderna Tång AB
Brötas Entreprenad AB
Byggbolaget i Borlänge AB
Byggmäster Älvdalen AB
ByggPartner i Dalarna AB
Bygg-Rot Byggnadsvård
Byggservice Conny Melin AB
ByggTjänst i Falun AB
Bäckströms Mekaniska i Hofors AB
Bärke Elservice
Bäverns Tandtekniska Laboratorium AB
C.E. Andersson Bygg o Inredning Aktiebolag
Calinex Plastprodukter AB
Calle Johansson Maskiner
Caverion Sverige AB
Centercourt Music AB
Centrumservice Horndal 
CEOS AB
Christer Hellstrand Lantbruk, Sala
Christer Pettersson/Kimstad
Christer Rudberg, Sala
Christers Åkeri i Rimbo AB
CMC Bygg & Fastighetsservice
Colorama I Avesta
Colorama Målarboden - Hedemora
Colorama Tappers
Colorama, Borlänge/Ludvika
COOP Leksand
Corit Förvaltnings AB Borlänge
Cykel & Fjäll i Falun
D Larsson Måleri & Golv AB
D. Johanssson Bygg
Dahlgrens i Dalarna AB
Dala Akustik AB, By Kyrkby
Dala Artist & Event
Dala Bilvård i Hedemora AB
Dala Brunnsborrning AB
Dala Disk AB
Dala Ekonomerna AB
Dala Husby Åkeri AB
Dala Hyr-Kart
Dala Ledstång & Snickeri AB
Dala Mark - en stenkul butik
Dala Metallpartier AB
Dala Miljöisolering
Dala NLP Centra
Dala Warmcel AB
Dalabär AB
Daladatorer AB
Dala-Hus/Huskomponenter Linghed
Dalaridå
Dalarkranar
Dalarnas Bygg & El AB
Dalarnas Plattsättnings AB
Dalasalen
Dalaslöjden AB
Dala-Ägg I Långshyttan
DalaÄventyr AB
Dalex Scandinavia AB
Danderyds Neon Ab
David Eriksson I Söderbärke
Davids Entreprenadtjänst AB
Decisive Point Consulting AB

Deltab AB
Dennis Holmkvist
Direct Larm Bergslagen
Djupkärra Skog 
Dooria Gagnef AB
DS Bygg
Dunderbergs Åkeri AB
Durin AB
DYAB Dalarnas Ytbehandling AB
Däck 80
E. Thenanders Rör Aktiebolag
EB Hedlund & Co
Egenvårdspoolen i Sverige AB
EKAM Handelsbolag
Ekdahls Bergundersökning AB
Ekholms Måleri i Stockholm AB, Morgan Ekholm
Eksjö Hus
El & Butiksservice, Ludvika
El & Signal Byggnad AB
EL o Communikation i Borlänge AB
Electa Redovisningsbyrå
Elektriska Eriksson 
Elinstallatörer i Dalarna AB
ELIRAB Bil & Maskinservice
Elisabeth Fahgéns Tandläkeri AB
Elizabeth Petersson, Ingelstad
Elkedjan - Eltjänst
Emretssons Gräv o Entreprenad i Särna-Idre Aktiebolag
ENAVID AB
Energikällan Falun
Engstedts Rör AB
Entrémattan i Avesta 
ergofokus.se
Ericson i Lima AB 
Erik Franzon
Erikssons Buss
Erikssons Nöjesfält & Tivoli Aktiebolag
Erikssons Plåt & Kopparslageri AB
Erja Mur & Kakel AB
Ermico Bildemontering o Däck
Ernsts Express AB
ETG Städservice 
EVS I Borlänge AB
Fagersta Entreprenad AB
Falu Automater AB
Falu Billackering AB
Falu Bilplåt AB
Falu Elektra AB
Falu Kyla AB
Falu Svets & Smide AB
Fam K Sjögren, Hallstavik
Familjen Ingemarsson, Länna
Familjen Lundberg
Farstukvisten AB
FeAl Axtiebolag
Firma Björn Fallhagen
Fiskarhedenvillan
Fixarnas Buss i Malung AB 
Fjärdmans Lantbruk
Fjärdsmans Entreprenad AB
Fjärrvärme Service i Örebro AB
Fjärrvärmeisolering i Smedjebacken AB
Flinks Skogstransporter AB
Folkare Åkeri Aktiebolag
Forsell Ethel & Paul
Forslund Målarn AB, Bjursås
Fredrik Forslund Entreprenad AB
Fredrik&Morgan Bygg AB
Friska Hus AB
Frisörrummet/Lillemor Kans Straete
Fritid & Bildelar i Ludvika AB
Frömansgården AB
Fyrklöverns Stugby
Gagnefs Boställe Potatis AB
Gagnline Affärsutveckling AB
Gammelgårdens Catering & Konferans Ludvika
Garantiasfalt AB
Garptäppans Traktor
Gatus Gräv AB
Genio Reklambyrå, Säter

Gezelius Tobak & Papper 
Glasmontage i Älvdalen AB
Glenn Lundberg
GlobeCert AB www.globecert.com 0240-70035
Golvbolaget i Norrköping AB
Grundströms Åkeri och Entrepenad AB
Grytnäs Gräv AB
Grändens Rör AB
Gräsbo Rör 
Grönyte-Konsult AB
GSL Ludvika AB
GuMo i Sälen Stuguthyrning GuMo.se
Gun Drugge
Gustaf Wasa Hotell AB
Gustafs Byggservice
Gustafskorv AB
Gästrike-Dala Sotarn AB
Göras Åkeri AB 
Görasgården i Västerby
Gösta Samuelsson Bil AB
H Johnssons Rör
Haglunds Rör AB
Hagström Förvaltning i Nås AB
HaguddensLantbruk Leif Modig
Halltec i Sverige AB
Hammarprodukter AB
Hammarstens Schakt Österbybruk
Hans Eriksson Plattsättning AB
Hanssons Rör AB
Happy Homes i Malung
Harsco Metals Sweden AB
Hasse Öhrns Gräv AB
Hasseman
HB Nynäsgård
H-E Erikssons Åkeri AB
Hebo Chark AB
Hedemora Bilforum AB 
Hedemora Inredningar AB
Hedemora Vägentreprenad AB
Hedlunds Gräv och Skogsentreprenad
Hedmans Alltjänst
Hedmans Buss & Taxi
Hela Entreprenad AB, Luleå
Helenas Restaurang & Pizza 
Helenas växthus Djurås
Hellgrens Gräv AB
Hellkvists Grus AB
Helob Bygg AB, Dala-Floda
Hemköp Dala-Järna
Henkes Gräv & Entreprenad AB
Henningsons Elservice AB
Henrik Belin & Co.
Henrik Larsson
HE-PE Bygg AB
Herrfrisör`n
HF Ekoisolering AB
HHS Ringservice
Hinz Försäljnings AB
Hoffmans Verkstads AB
Holéns Byggservice
Holmbergs Buss & Taxi AB 0226 70600 
Horndals Elektriska Ab
Hotell Leksand
Hulåns Bygg AB
Håkan Andersson
Håkan Martinz
Häggbergs Åkeri & Godstransporter
Hällstigens Jord&Skog
I Andersson Gräv & Schakt AB
I.P. Motor AB
IBECO Ingenjörsfirma F. Berglund & Co AB
ICA Nära Grangärde
ICA Nära Mockfjärd
ICA Supermarket
Idre Golv AB 
Idre Redovisning AB
Imagon AB
Imtech
Incrementa AB
InCup Gävle-Dala 
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IndustriAutomatik AB
Ingela Jonsson
Ingemar Bodin Bygg & Måleri 
Ingemar Erikssons Rör AB
Ingenjörsfirma Ros AB
Ingenjörsfirman Erik Dahlin AB
Insjöns Hotell & Restaurang AB
Insjöns Kakel & Interiör AB
Isberg Måleri AB
IT Komponenter i Leksand AB
IT-butiken/Ludvika
J E J Röjtjänst AB
J L Bygg AB
J:son Städ & Puts 
Jacobsson Smide & Motor AB
Jan Bergdahl Åkeri AB
Jan Hedbergs Skogsavverkning AB
Jan Johansson
Jan Lind
Jan Rytters VVS AB
Jan Samuelsson
Janne Thunholm
Janssons Tvättmaskins Service
janstorm.se FOTOGRAF
Jarmo Pykäläinen
JaxIT AB
JC Snickeri AB, Säter
J-E Andersson El & Maskinteknik
Jens Kempe
Jetpak Dalarna
Jim Ljungholm
Jim Wikelund
JKivi Byggprojektering AB
JKV Energi & VVS Teknik AB
JML Industri & Miljöteknik, Filipstad
JN:s Entreprenadmaskiner
Jobsbo Åkeri AB
Johan Widholm
Johanna Gillberg
Jome Skog AB
JP Industriservice AB
JP’s El & Bygg AB
JSB AB - www.jsbab.nu 
J-Son Pall AB
just4sport 
K. Eriksson måleri i Nyköping
K. Fält Skog AB
Kadab Skogstransporter AB
Kajgård Mur & Kakelugn AB
Kakel & Byggservice Borlänge AB
Kakel Så Klart, Orsa
Kanalbuss I Norsholm
Kaplatorpets bilservice/Stjernfors Mek AB
Karelius & Co AB, Lima
Karlssons Snickerier Insjön
Kecathu/Garnbutiken/Borlänge
Ken Trading
Kennet Esteéns Åkeri
Kenneth Wiktorsson Juristfirma AB
Kent Westerlunds Snickeri
Kents Bilcentrum, Rättvik
Kihlström Gräv Aktiebolag
Kjell Halvarssons Bygg
Kjell Hammarström Bygg
Klas Rörservice, Tärnsjö
Klasesgårdens Entreprenad 
Klockargården Hotell
KMK Engineering AB
KNK Transport AB
Knuts Bygg AB
Kommer svar inom kort 
Koppardalens Mekaniska AB
Kristoffer Blom
Krylbo Bygg & Akustik AB
Krylbo Verkstäder AB
Kuro Bygg
Kurt Gustafsson
Kurt Larsson
Kvarnab Entreprenad AB
Kyhle Konsult AB

Kyl och Värmeteknik Hedemora
Köksmagasinet
L T Motorcenter AB
L. Näs Maskinservice
LantByggByrån
Lappens Grill Hedemora
Lars Eks Maskinavverkning Ab
Lars Erik Larsson Busstrafik AB
Lars Gundhe
Lars Hasselkrans
Lars Klingzell
Lars Lindh-Agria Djurförsäkringar
Lars Pettersson
Lars Sundströms AB
Lars-Inge Hall
Lars-Olov Hansson
Larsson-Hus i Lima AB
Lasse Björk/Gräddö
Lasse.H:S Taxi
Last & Frakt i Dalarna AB
Last Mile Communication AB
LB Anderssons Trädgård AB
Lebrogården Entreprenad o Transport AB 
Leif Vitasp Aktiebolag
Leksands Byggvision
Leksands Miljövård AB
Leksingar från Älvdalen
Lema Entreprenad AB
Lennart Hedenius KB
Lennart Isacson, Björklinge
Lennart Åkerström
Lepro i Hofors AB
Levins Handelsträdgård i Rättvik
LG IT AB
LGI VVS AB
Lidéns Möbler
Life N`Joy i Leksand
Lifen Production/Lima
Lima Timmerhus AB
Limastad Servicetjänster AB
Lindberg Entreprenad Enviken AB
Lingheds Bokföringstjänst
Lissel & Anderssons Bygg AB
LK Rör & Entreprenad
LOGS Logistic Service AB
Loktäpps Enterprenad AB
Lood:s Fritids AB
LS Infrakonsult AB
Lucklackarna i Dalarna AB
Lugnets Fysiocenter AB
Lumek i Sandviken AB
Lundevalls i Hedemora AB
Lundhs Bilotrim AB
Lunds Schakt & Planering AB
Lustigkulla Markentreprenader AB
Lånstagård Åkeri AB
Lövbergets Alltjänst
Löövs Isolering AB
M. Berglunds Skogsentreprenad AB
M.Maskin AB
M/S Gustaf Wasa
MAFO Entreprenad AB
Maggan & Per-Åke Lund
Magnus Sälgström
Magnus Söderlunds Åkeri AB
Malmström Maskinteknik AB
Malungs Elnät AB
Marcus Bleckert
Marie Swärds Svets & Verktygs AB
Markresurserna i Sala AB
Martinsson
Masgubbens Snickeri & Gräv
Mats Erks i Linghed
Mats Nygren
Mats Sjöberg Bygg
Mats Sundberg
Matton Marin AB
Mattssons Kakel & Design AB
Max-Last i Tärnsjö
Melins Transport AB

Michaelssons Betongpumpar AB
Mikael Forsström
Mikael Hjelm
Mikael Karlssons Åkeri i Sunnansjö AB
Mikaela Göras / Borlänge 
Mit Automation AB Orsa
Mixtrum AB
MMA i Västerdalarna AB
Mockfjärds Bygg AB 
Mockfjärds Mur och Grund
Moduline 
Molles Åkeri, Månkarbo
Mondo arkitekter
Morgårdshammars Åkeri 
Motortjänst i Svärdsjö
Mr H Avesta
MT Stugservice i Sälen AB
Mullbacks Måleri o Golv AB
Multibygg i Dalarna AB
Multitec Verkstadsteknik AB
MV Golv Äppelbo
Målerifirman Hans Hansson
Nauclérs Byggservice, AB
NCC Leksand
Nergeco Scandinavia AB
Nicklas Kwist, Hudiksvall
Niclas Jaråker
Nils Tägtsten i Falun AB
Nino Plattsättning
Norbergs Snickeri AB
Nordic Protection AB
Nordiska Tåg AB
Nordkalk AB
Nordpuls AB
Nordsjö Ide & Design Älvdalen
Norrbärke Industri Service
Norsbro Stenhuggeri
Norströms Indeco 
NT Försäljning & Konsult AB
NW Screen
Nya Berget AB
Nya Smedjebackens Linjeunderhåll AB
Nyhammars Mekaniska AB 
OBM Gruppen
Obs ingen skylt
Odincon AB
Ola Sjöberg
Olars Ulla AB
Ollas Måleri & Färg AB
Ollas Timmerstugor AB, Rättvik
Olssons Golv & Kakel
OMTec Engineering AB
ONIK
Ornäs Byggplåt AB
Orsa Last & Transport AB
Orsa Plåt AB
Orsa Stenhuggeri 
Orsagrisen, dalkott.se
Oti Gård Bed & Breakfast i Fagersta
P Kågas Maskin & Entreprenad AB
P&v Rörsvets AB
P. Gustavssons Åkeri AB 
P. Rosells Montage & Svets AB
Pamont AB
Parator Industri AB
Pa-So Produkter i Avesta AB
Patrik Dahlberg
Patrik Flodberg
Patrik Tallgren
Patrik Thuresson Byggservice AB
PB Gräv AB
Pekka Jussi
Peos Expresstransporter, Norberg
Peos Gräv o Last
Per Axelssons Åkeri AB
Per Månsson Horndal
Pero i Särna AB
Perras Produktion AB
Pers Allservice i Borlänge
Persbo Rep & Maskin AB
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Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB
Per-Åke Stjernström
Peter Gustavsson
Peter Hjelm Plåt i Falun AB
Peter Jansson - Marie Andersson
Peter Olsson Bygg
Peter Rönnblad Bygg AB
Phälltec AB Borlänge
Pizza Stugan/Djurås
Pizzeria Napoli
PJ Gräv AB
PO Bergström Utveckling AB
Polfärskt Bröd
Positionsbolaget AB
Power Inspection Sweden AB
PR 1 Avfuktningskontroll AB
Precision Mätteknik Sweden AB
Proffsgallrarna i Orsa AB
Projektgrepp AB
Projektledarbyrån 
Projektstallet AB
Projektverket AB
Pronto i Borlänge AB
Provideu AB
PT:s Motor AB - 023-28870
Pyramidbageriet AB
P-Å Strids Åkeri AB
Qc Trädgårdsexperten I Vansbro AB
Qvarfordt Bygg i Siljansnäs AB
Radonett
Re Gräv&Schackt Ab
Red Orange AB
Redovisning i Dala-Floda AB
René Eggimann 
Renewinn AB
Rensby Skogsavverkningar AB
Rent-A- Wreck Falun/Borlänge
Restaurang Anna
Restaurang Lyktan
Right Education AB
Robert Andersson
Robin Lundgren #69
Rolfs Kuggservice AB
Ronnys Ekonomibyrå i Dalarna AB
Rosells Kakel & Bygg AB
Rotortech AB
Rundvirke Skog
Rune Nolåkers
Rustabo AB
RÅ Riv & entreprenad AB
Rånäs Slott
Rältagården AB
Rättviks Bilservice AB
Rättviks Skrotaffär AB
Rättviks Trappfabrik AB
Rättviksgården den optimala  
boendet för ungdomsidrotten
Rörinstallation Jerker Larsson
S Åkessons Bygg & Entrepenad AB
S.Asp Byggservice AB 
S.B. Logging AB
SandsByggEntreprenad AB
Sanitet och Värme 
Savoy Grillen
Sax & Kam / Malung
Science Etsense Aktiebolag
S-E Andersson Anläggnings AB
SGN AB
Sharp Dalarna
Shell 7-eleven Tunabro
Sheriffen Maxe Inn
Signal och Banbyggarna 
Silfvernagels Åkeri & Maskin AB, Surahammar
Siljans Skogstjänst AB
Siljansnäs Maskin AB
Siljansringens Vatten- och Energiborrning
Sjutti Svens Gräv AB
Sjögrens Lastvagnar AB
Skidhuset
Ski-doo & Lynxhallen Idre

Skolfoto Mitt
Skoogs Mekaniska Verkstad AB
Skylto 
Slipstation Torsång AB
Slässbo Bygg & Ställningsservice
Smartsign 
Snickar Åke’s Bygg 
Snobben Hårdesign
SNS Bygg AB 
Solberga Bygg
Sophia Öhrn
Sportskadekliniken i Leksand AB
Staffan Rohnström
Stalama AB
Stalama AB Malung
Stall Hans R Strömberg
Statoil Ludvika
Stefan Göras Leg Kiropraktor
Stefan Johansson Åkeri AB /Älvdalen
Stefan Johansson, Linköping
Stefan Presthans 
Stefan Saxberg
Stefan Sjödahl / Västerås
Stefan Wrangell
Stegelbackens Företagsskydd AB
Stekor Systemutveckling AB
Sten Jensen
Stens Golv i Malung & Sälen
STF Vandrarhem Leksand 0247-15250
Stig Kvarnback
Storsveden Skogsegendommar 
Storsätra Fjällhotell i Grövelsjön
Strandbergs Bygg
Structor Dalarna AB
Stråkens EL AB
Styrdborrning Dalarna 
Ståhlkloo AB
Sundborns Entreprenad AB
Sunnanö Gräv Last AB
Susanne Swärds Verktygsmaskiner AB
Svanby Taxi
Svedlunds Flagg AB
Sven Eric Sälgfors
Sven Skog
Sven Stiko Handelsbolag
Sven-Gunnar Svensson
Svenska kyrkan i Leksand ∙ Djura ∙ Siljansnäs
Svenskfastighetsförmedling
Svetshuset i Avesta Aktiebolag
Säfsen Elrevision AB
Sälens Grunder & Servicetjänster AB
Särnaligan stöder
Sätergårdens Pensionat Vikarbyn
Söderlinds Skogsentreprenad AB
Söderlunds Svets & Smide
Sörbo Såg & Hyvleri AB
Sörby Gårds Alltjänst KB
T Gustavssons Skogstjänst AB
Takmasen AB
Tandvårdsteamet Säter
Team Sportia Norra Backa Borlänge
Teknisk Industri Service i Borlänge AB
Tempo Paletten, Sundborn
Tempo Skogsbo
Terminus AB
Tero & Mats Rörmontage AB
Terrible Twins AB
Text & Siffror AB
Thage Jansson Åkeri AB
Thomas Smedbakken
Thomas Söderlund
Thommy Christensson
Thomson Logistic AB
Thord Molander
Thunsbackas Skog-Berg-Mark Entreprenad
Tikon Redovisning AB
Tjärna Bygg & Gräv AB
TL Däck & Motor AB
TM Henninssons Åkeri AB
Tobbes Resor AB

Tomas RepOmek i Krylbo AB
Tommy Bäck’s Måleri
Tommy Olsson 
Tommy Stens
Tony Persson Bil- & Däckservice AB i Malung
Tonys Busstrafik AB
Tools & Vehicles i Dalarna AB
Torbjörn Hansén Måleri Golv Kakel AB
Torgny & Marie Palmberg
Torstens Bygg och Entreprenad AB
Trafikcenter i Dalarna
Transtech i Borlänge AB
Transtrands Timmertransporter AB
Travecon Handelsbolag
Trätåg AB
Tröiterud Bygg AB, Sälen
Tunasnickarn
Tuneup AB, Falun
Tågmasen AB
Tång Entreprenad AB
Täpp Åke Hoel
U:s Gräv & Alltjänst AB
Uffe Jacobsson
Uffe Janssons Rör AB
Ulf Göthes Åkeri 
Ulf Jansson
Ullströms Industri & Lantbruksmålning AB
Upplands Rör & Värme HB
Utbildning Skog Färna AB
Vagersta Stallströ AB
Wallners Specialtransporter AB
Walls Skoteruthyrning
Vatten & Rörkonsulten i Mälardalen AB
VBeMa AB
Verkstads Maskinservice i Falun AB
Westlings Skogsentreprenad AB
Widerlöv & Co
Widjeskogs El AB
Wiklunds Glasmästeri AB Falun
Wiklunds Murning & Plattsättning
Vikmanshyttans Åkeri AB
Vinsbo Fastighets AB
Visma Commerce
WL Plåtslageri AB, Sala
woodisol.se
WR Färg & Måleri AB
VTL- Vansbro
VVS-teknik Net Work i Falun AB
www.itis4u.se
Våbäck Mark & Park AB
Wålstedts textilverkstad Aktiebolag
Världens Bästa Carlsson
Väsaäventyr AB
Västerdala on west AB, Äppelbo
Västgärde Bygg AB
Xbase
XL Bygg Ransta Snickeri AB
XL Bygg Siljan AB 
Zetterdal Lantbruk & Bygg
ZätaSkog
Åke Eriksson
Åkerbloms Skrotaffär AB 
Åkergårdarnas Alltjänst AB
Åkerö Kulturbygg
Åkerö Snickeri AB
Åse Lindqvist
Åselby Konditori
Älvdalen Sportcenter
Älvdalens Skogsentreprenad AB
Älvsdalslax AB
Äppelbo Bygg AB
Äppelbo Väg AB
Ö P Snickeri AB
Öje Produkter AB
Örebro-Leksingar
Östen Björck Redovisning Orsa
Östervåla Elhandel AB
Östgöta Leksingar
Övermo Svets & Smide Aktiebolag
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Johan Bonde 
– 900 matcher i LIF

I samband med derbyt mellan Leksand 
och Brynäs, den 24 januari, hyllades 
materialaren Johan Bonde för sina 
minst sagt imponerande 900 (!) match-
er i Leksands IF.
- Tiden går fort när man har roligt, kon-
staterar Bonde, som snart har slutfört 
sin 16:e säsong i klubben. 

MATERIALARKARRIÄREN INLEDDES hemma 

i Borlänge, men när Johan Bonde fick höra talas 

om att Leksands IF sökte en ersättare till den då 

snart pensionerade Harry Persson, sökte han sig 

mot nya mål. 

  – Jag hade varit upp till Leksand redan året innan 

och varit med och hjälpt Harry litegrann. När jag 

sedan fick frågan om jag ville ta över efter honom 

blev det ett ganska enkelt svar, menar Bonde, som 

gjorde sin första säsong i LIF 1999/2000. 

1999 TILL 2015, hur många matcher har du 

missat?

  – Jag har faktiskt bara missat en enda, och det 

var när vi begravde morfar 2002 – Timrå borta. En 

gång hade jag magsjuka på natten innan en match 

också, så jag trodde att jag skulle missa den, men 

jag piggnade till och kunde jobba så det gick bra 

till slut. 

Hur ser en matchdag på jobbet ut för dig?
  – En matchdag när vi spelar hemma jobbar jag 

väl mellan 8-23 ungefär. Det första jag gör är att 

ställa i ordning inför träning/värmning och ta reda 

lite saker från dagen innan. Efter det handlar det 

mest om att se till så att allt flyter på så bra som 

möjligt under dagen. Tvätta, fylla vattenfalskor, 

tvätta lite till, hänga fram allt som behövs inför 

match, slipa lite skridskor, man gör det som 

behövs helt enkelt. Det handlar mycket om service 

och att alltid finnas till hands. Under själva matchen 

är det väldigt olika hur mycket man behöver jobba. 

Ibland är det väldigt lugnt, och vissa matcher får 

man jobba enormt mycket. 

Finns det något som kan göra dig stressad?
  – Det händer ju att det går av en skena mitt under 

en match och då kan man bli lite stressad, men 

jag tror att jag är ganska stresstålig faktiskt. Allt blir 

bara sämre när man stressar. 

Har det någon gång hänt något som du inte har 
lyckats lösa?
  – Niklas Eriksson hade bara ett par skridskor med 

sig till en match som vi spelade i Globen. Skenan 

gick av, så i pausen fick jag skynda mig upp till 

Hovet för att byta den. Det var lite stressigt måste 

jag säga, men jag hann tillbaka till nästa period så 

det löste sig bra det med. 

Vad är det viktigaste du har glömt hemma inför 
någon bortaresa?
  – Under mitt första år lyckades vi åka ifrån en 

klubbsäck, men som tur var åkte i dagen innan 

match så det löste sig ändå. Anledningen till att 

klubbsäcken blev kvar var att vi var två då, och 

båda trodde att den andra hade tagit säcken. Det 

är alltid svårare när man är fler, det är enklast att 

göra det själv, då har man koll, menar Bonde, som 

inte gärna låter någon annan hjälpa till med hans 

arbetsuppgifter. 

  – Det är nog lite skrock över det där, men jag 

vill gärna sköta grejerna själv. Jag vet att Tommy 

Fredriksson hängde ut matchtröjorna en gång när 

vi mötte Mora borta och då gick det åt helvete. 

Sedan dess får ingen annan än jag göra det.

Vilka egenskaper behöver man om man vill bli 
materialare?
  – Man ska vara glad och positiv och tycka om 

sitt jobb. Egentligen ska det inte ens kännas som 

ett jobb, utan mer som en hobby som man lever 

på, så känner jag det i alla fall. Sen måste man 

självklart ha ett bra ordningssinne också. 

Hur pedant är du?
  – Väldigt pedant. 

Hemma med?
  – Ja, skapligt i alla fall, men det är värre på jobbet. 

Över 900 matcher… Hur många till blir det?
  – Jag vill hålla på så länge det är kul och så länge 

jag får. Just nu känns det som att jag kan fortsätta 

länge till. 

Johan Bonde om…
Krångligaste spelaren?

  – Jag brukar aldrig hänga ut någon spelare, 

eller säga något om dem, varken positivt eller 

negativt. Det där håller jag för mig själv.

Hur snabbt det går för honom att ge en spe-
lare en ny (och rätt) klubba under match?
  – Det går väldigt snabbt, under en sekund 

skulle jag tro. Jag har alla klubbor i numme-

rordning och behöver oftast inte ens titta för 

att ta rätt. Det har väl blivit fel någon gång, 

men det är väldigt sällan. Men… det skulle ju 

vara fantastiskt kul att skicka ut Rynos klubba 

till Kapstad någon gång. Men det har jag inte 

gjort… än. 

Antal tvättmaskiner på en vecka?
  – En vanlig träningsdag blir det fem och 

under en match cirka 10… Kanske en 40-50 

maskiner på en vecka då. 

Antal tejprullar det går åt på en matchdag?
  – Ungefär 30 rullar. 

Antal klubbor en spelare gör av med?
  – I snitt 30 klubbor/säsong ungefär. 

Sin drömfemma (av LIF-spelare han  
jobbat med)?
  – Som målvakt står det mellan Johan 

Hedberg och Sean Gauthier, men jag får nog 

välja Gauthier där eftersom jag jobbade längst 

med honom. Som backar blir det Oliver Ek-

man-Larsson och Mattias Timander, och som 

forwards Michael Ryder, Mikael Karlberg och 

Pierre-Edouard Bellemare. Lite konkurrens av 

Filip Forsberg är det också. 

Tränare?
  – Det är väl lätt att vara partisk, men jag tror 

fan att ”Äpplet” får ta hand om dem faktiskt. 

Med stark konkurrens av Jarmo Tolvanen. 
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Johan Bonde 
– 900 matcher i LIF

Bergenström om Bonde...

  – Jag är väl den i laget som utan tvekan har 

haft Johan Bonde längst. Jag hade ju honom i 

Borlänge Hockey också, innan han blev värvad 

till Leksand. Det har alltid varit ordning och reda 

omkring honom och han är en ordningsman av 

rang, vilket är precis vad som krävs i ett hock-

eyomklädningsrum. 

  – Han har en fruktansvärd koll på sina grejer, det 

är helt otroligt. Om en spelares klubba går sönder 

under match tar det en halv sekund för honom 

att sträcka fram en ny. Riktigt imponerande.

  – Han har ett väldigt bra minne också. När han 

skötte Borlänge Hockey var det alltid han som 

skrev in laguppställningen. Han kan än i dag alla 

personnummer på de spelare som var i Borläng-

es A-lag för 15 år sedan.

  – Sen… när vi spelade i Borlänge var vi på en 

lagresa tillsammans till Gran Canaria. Det som 

hände där är tyvärr preskriberat för allmänheten, 

men… vi kan säga som så att det var en rolig resa.
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90 frågor till 

Andreas Appelgren
Han är 47 år men känner sig som 27. 
Han tuggar en näve tuggummin per 
period och han tror att Tomi Sallinen 
och Robin Gartner har en tränarkar-
riär framför sig. Han tycker att Roger 
Rönnberg är en dålig förlorare och han 
har backat över chefens bil med en 
lastbil…
Möt den före detta huvudtränaren An-
dreas Appelgren.

1. Hur mycket är klockan?
  – 15.45.

2. Var befinner du dig?
  – På Leksands IF:s kansli.

3. Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
  – Satt hemma och jobbade med videoanalyser.

4. Är du punktlig?
  – Ja. 

5. Hur gammal var du när du åkte skridskor 
första gången?
  – Ingen aning, men jag var väldigt liten. 

6. Har du spelat hockey själv?
- Absolut, jag har varit målvakt i många år. 

7. Var du bra?
- … Jag hade kunnat vara bättre. 

8. När slutade du?
- 2000. 

9. Varför?
- Mest på grund av skador. 

10. Hur gammal är du?
- 47. 

11. Hur gammal känner du dig?
- 27. 

12. Familj?
- Ja. Sambo och utflugna barn. 

13. Vad gör du helst på en ledig dag?
- Umgås med vänner.  

14. När bestämde du dig för att bli  
hockeytränare?
  – Jag var målvakt i Mariestad någon gång kring 

1997/1998, och coachade samtidigt klubbens 

J20-lag. Där någonstans började jag känna att det 

var roligare att vara tränare än att spela själv. 

15. Vad gör dig till en bra tränare?
  – Jag tycker själv att jag är lugn och lyhörd, och 

jag tror gott om alla människor. Jag fokuserar på 

det positiva och tror på att människor utvecklas av 

positiv feedback. 

16. Har du någon förebild?

  – Bengt Johansson, som ledde det svenska 

handbollslandslaget under många år. Jag har alltid 

varit imponerad av honom, och tyckt att han har 

haft ett härligt ledarskap. Jag har varit på några av 

hans föreläsningar också, och jag känner igen mig 

själv klockrent i det han säger. 

17. Vilka var dina intryck under din första arbets-
dag i Leksands IF?
  – Det var en häftig känsla att äntligen få vara en 

del av Leksands IF. Det var en dröm som gick i 

uppfyllelse helt enkelt.  

18. Ditt bästa minne som tränare för LIF?
  – Det måste ju vara när vi gick upp i Elitserien/

SHL, den där Påskaftonen hemma mot Rögle. En 

helt fantastik dag då man, mer än någonsin tidi-

gare, märkte hur mycket ett sånt här avancemang 

betydde och betyder för så många människor.  

19. Ditt värsta?
  – Jag tycker inte att jag har några dåliga minnen 

härifrån. 

20. Blir du aldrig arg?
  – Sällan. 

21. När du blir arg, vad gör du för att avreagera 
dig?
  – Inte så mycket. Jag andas ut och försöker att 

ta det lugnt. 

22. Gillar du att prata med journalister?
  – Jag har inga problem med det.’

23. Har du sagt något i en intervju som du 
ångrar?
  – Det har jag säkert, men jag tycker att jag har en 

bra relation med media. Det enda jag kan bli irrite-

rad över är när media medvetet ”missförstår” ett 

citat eller ett uttalande. Det tycker jag är onödigt.  

24. Har du ljugit för en journalist någon gång?
  – Nej. 

25. Vilken är den dummaste fråga du har fått i en 
intervju?
  – Jag vet inte om jag tycker att det finns några 

dumma frågor. Frågorna ställs av en anledning, 

oftast för att det i grunden finns något som någon 

vill ha svar på. Det får man acceptera.  

26. Vilket ord beskriver bäst Leksands IF?
  – Passion.  

27. Vem eller vilka i årets trupp tror du har störst 
potential att lyckas som framtida tränare?
  – Tomi Sallinen och Robin Gartner. När man dis-

kuterar hockey med dem är de väldigt intresserade 

och de kommer själva med genomtänkta svar och 

analyser. 

28. Finns det någon i årets trupp som absolut 
inte skulle passa som tränare?
  – Ja…. 

29. Vad lyssnar du helst på för musik?
  – Jag lyssnar på otroligt mycket musik. Just nu 

lyssnar jag mest på country, men Kent är mitt 

favoritband. 

30. Senaste boken du läste?
  – ”En mot hundra, jag infiltrerade Hells Angels”, 

och just nu håller jag på med Lottie Knutsons bok 

om krishantering.  

31. Har du fått fortkörningsböter någon gång?
  – O ja. 

32. Vilket är det fulaste ord som du har sagt till 
en domare?
  – Skärp dig. 

33. Vilket är det fulaste ord som du har tänkt om 
en domare?
  – Det är nog samma. Jag har stor respekt för do-

marna och tycker att de gör ett jättejobb, jag skulle 

aldrig prata nedvärderande om dem. Även om jag 

själv leker domare i båset ibland...

34. Hur många tuggummin går det åt på en 
match?
  – Många! Det blir nog en näve per period.

35. Favorit-tuggummi?
  – Inget speciellt, jag tycker att det är dålig kvalitet 

på de flesta. De tappar smak väldigt fort.  

36. Vad är det finaste du har byggt?
  – Familj. 

37. Är du händig?
  – Ja.

38. Röda, gröna eller gula äpplen?
  – Gröna.

39. Vad kör du för bil?
  – En Volvo XC90.

40. Är du ordningssam?
  – Både och. 

41. Hur många telefonsamtal får du per dag 
under en säsong?
  – 20 och uppåt.

42. Vilket lag håller du på i NHL?
  – Jag är inte speciellt intressant av NHL, men jag 

håller väl lite koll på lagen där man känner någon 

spelare.

43. Vilken är din favoritmat?
  – Det får nog bli en grillad oxfilé.

44. Dryck?
  – Mjölk.

45. Godis?
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  – Inget speciellt, jag är ingen godisråtta faktiskt.

46. Var du duktig i skolan?
  – Jag såg till att jag klarade mig i alla fall. 

47. Vilket ämne var du sämst i?
  – Historia.

48. Har du fuskat på ett prov någon gång?
  – Ja.

49. Vem är SHL:s mest underskattade spelare?
  – Bra fråga… Jag får nog tänka lite på den.

50. Mest överskattade?
  – Jag hoppar nog över den också.

51. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
  – Att jag går mina egna vägar

52. Vad ångrar du mest?
  – Jag ångrar nog ingenting. Det finns alltid saker 

som man hade kunnat göra annorlunda, men det 

går inte att få saker ogjorda. Det är bättre att se 

framåt än bakåt. 

53. Vem av du själv, Sjur Robert Nilsen, Johan 
Rosén, Mats Bäcklin och Jonas Levén är mest 
ordningssam?
  – Bäcklin, han är ruggigt pedant. 

54. Minst ordningssam?
  – Det får nog bli Sjur Robert, i alla fall om man ska 

gå efter hur hans garderob i omklädningsrum ser ut.

55. Roligast?
  – Levvan där också, han är en jäkla glädjespri-

dare som sprider glädje och energi omkring sig. 

Under mina fyra år här har jag inte sett honom sur 

eller grinig en enda gång. 

56. Vem tror att han är roligast?
  – Det är nog Bäcklin.

57. Smartast?
  – Det är jag.

58. Vem tror att han är smartast?
  – Johan.

59. Vilken av Leksandsfansens alla ramsor är din 
favorit?
  – Den där när de sjunger ”här finns det passion”.

60. Har du något favoritresmål?
  – Jag har varit på väldigt många ställen i världen, 

men under de senaste åren har det slutat med 

återkommande besök till Cypern och Ayia Napa. 

61. Storstad eller sol-och-bad-stad?
  – Sol och bad.

62. Tält eller husvagn?
  – Hotell.

63. Vem av tränarna i SHL är sämst förlorare?
  – Roger Rönnberg.

64. Vem är sämst vinnare?
  – Jag har nog inte stött på någon sådan.

65. Har du någon fobi?
  – Nej.

66. Hur många fingrar använder du när du skriver 
på en dator?
  – För få.

67. Vad är det mest pinsamma du har gjort?
  – Det var nog när jag jobbade på Skogaholms 

Bröd i Eskilstuna. Jag skulle backa ut en lastbil 

ur ett garage och en av de högsta cheferna hade 

sin bil parkerad utanför… Bilen var helt ny, precis 

hämtad från bilhandlaren. Jag backade fullkomligt 

över den, och det var riktigt pinsamt. Men chefens 

kommentar var bara: ”Jag är glad att jag inte satt 

i den”.

68. Vad gjorde du på ditt första sommarjobb?
  – Servade bilar på Skogaholms Bröd. 

69. När är det som jobbigast att vara Leksands-
tränare?
  – Vid en förlust när man känner att man inte hade 

en chans i matchen.

70. Hur många ”hockeyexperter” träffar du i 
mataffären dagen efter en förlust?
  – Av olika anledningar handlar jag på Tempo i 

Tällberg, där träffar jag inte så många.

71. Har du någon tatuering?
  – Nej.

72. Vem är den största talangen du har tränat i 
Leksand?
  – Filip Forsberg. Han hade något redan från bör-

jan, det såg man, men det fanns även brister. Han 

har verkligen jobbat och slitit för att ta sig dit han 

är i dag. Ingen annan än han själv har tagit honom 

dit, så han är väl förtjänt av framgången. 

73. Är du intresserad av politik?
  – Sådär. 

74. Hur många sidor skriver du i ditt block under 
en match?
  – En eller två.

75. Händer det att du bara låtsas skriva ibland 
för att det ska se bra ut i tv?
  – När vi förlorade med 0-8 mot Luleå… då skrev 

jag väldigt långsamt.

76. Vad skulle du jobba med om du inte var 
hockeytränare?
  – Jag har jobbat på en skola tidigare, med elever 

som behövde extra stöttning. Det jobbet saknar 

jag ibland, så jag skulle troligtvis återvända till 

skolans värld.

77. Vad skulle filmen om dig heta?
  – ”Det kanske inte alltid gick som jag hade tänkt 

mig, men jag provade i alla fall”.

78. Vilket är ditt roligaste bussminne?
  – För det första tycker jag att det är otroligt kul 

att sätta sig på bussen med laget, på ett sätt är 

det synd att vi flyger så mycket. Men det roligas-

te minnet har jag nog från resan hem efter sista 

Växjömatchen förra året. Då hade vi väldigt kul, 

men exakt vad som hände stannar hos oss som 

var med….

79. Bryt ihop eller bit ihop?
  – Bit ihop.

80. Vilket lag i Elitserien höll du på när du var 
liten?
  – Jag hade inget jättefavoritlag, men Leksand har 

ju alltid varit en klassisk klubb som man har haft 

lite koll på.

81. Vilket är det dyraste klädesplagg du äger?

  – Säkert någon jacka. 

82. Hur lång tid tar det för dig att byta däck på 
bilen?
  – 20 minuter.

83. Hur ofta blir du felciterad?
  – Inte så ofta.

84. Har du åkt Vasaloppet?
- Nej.

85. Känns det skönt att den här intervjun snart 
är över?
  – Nej, jag tycker att vi har det trevligt.

86. Vad ska du göra när du är färdig med inter-
vjun?
  – Fortsätta med att videoanalysera vårt spel och 

kommande motståndare.

87. Vilken fråga har varit svårast att svara på?
  – Mest underskattade och överskattade spelaren. 

88. Vilken fråga har jag glömt?
  – Jag tror inte att du har glömt någon, det känns 

som att det har varit en ganska utförlig intervju.

89. Hur mycket är klockan nu?
  – 16.22

90. Något att tillägga?
  –  Ja, avslutningsvis skulle jag vilja tacka alla lek-

singar för den här underbara tiden. Det har varit de 

fyra bästa åren i mitt liv, där vi har haft underbara 

stunder och härliga minnen tillsammans. Jag är 

tacksam och glad över att ha fått vara en del av 

Leksands IF, och stolt över att för alltid vara inskri-

ven i Leksands historia.



32 | Leksingen 1/2015 

I nästa nummer av Leksingen presenterar vi fansens bästa selfiebilder. 
Är du medlem i Leksands IF? Ta en Leksands-selfie och bli en del av 
Leksands nästa medlemsvärvarkampanj! 
Skicka din bild till bild@leksandsif.se

Härliga vinterhälsningar från lika härliga 
leksingar runt om i landet.

Fansens bästa 
vinterbilder!
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DET ÄR FÅ FÖRUNNAT att få resa runt jordens 
alla hörn mer än hälften av årets alla dagar. Men 
hur mycket, och vart jag än reser så är och kom-
mer Leksand alltid att vara hemma. Där jag kan 
landa, känna lugnet och samla kraft.  Leksand får 
mig att le! 

JAG FÅR OFTA HÖRA att Leksand & Eklund 
förknippas med hockey, och så må vara. Min 
pappa var och är en fantastisk hockeyspelare och 
människa. 

JAG MINNS FORTFARANDE hans tid i leksand-
ströjan som om det vore igår. Den största lyckan 
var när jag fick gå och se en vardagsmatch, fast 
läggdags passerat för länge sedan. Hur jag jagade 
glitter från dansande ”starbabes” samtidigt som 
jag drömde om att en dag få vara en av dom. 
Fikakorgen som levererades från kiosken i första 
pausen, & för att inte tala om de matcher som 
Leksand vann och jag fick komma ner i omkläd-

ningsrummet efter matchen, där Johan ”den stora 
stygga vargen” Hedberg alltid lekte och jagade 
oss. Vilken lycka, och vilket leende jag somnade 
med på läpparna dessa kvällar. Men alla matcher 
blev det inte 3 poäng, jag kommer ihåg hur tårarna 
forsade av förtvivlan.. Jag hade ett stort leksands-
hjärta och en otrolig tävlingsinstinkt redan på den 
tiden. Allt detta i vad som då kallades Leksands 
isstadion. 

LEKSANDS ISSTADION blev till Tegera arena, & 
även min ”hemmaplan” kom att byta namn. Jag 
utgår numera ifrån Borlänge, men försöker så ofta 
jag kan på plats heja fram ”mitt” lag. Och kan jag 
inte med min närvaro heja, gör jag det från någon 
annanstans i världen,  minst lika mycket & hel-
hjärtat! Leksands IF är för mig någonting speciellt, 
jag delar deras glädje när dom vinner, likaväl som 
besvikelsen när dom förlorar, som om jag vore 
en del av laget. Det är fascinerande hur man kan 
känna så för ett lag, för ett samhälle, för en sport, 
& för ett resultat som jag egentligen inte alls kan 
påverka.

SPORT BERÖR, Leksands IF berör. Det är också 
därför jag tror att vi gillar det så mycket. Så gott 
folk, visst är det trots allt inte så konstigt… att 
LEKSAND FÅR MIG ATT LE!

Gästkrönikören

Nathalie Eklund
Alpin stjärna

”NATTIS ÄR DALKULLAN MED LEKSANDS IF I SITT HJÄRTA! SPELAR 
INGEN ROLL OM DET ÄR FEL TIDSZON, MITT I MIDDAG ELLER ANNAN 
VIKTIG MATCH I FOKUS - VARJE STEG FÖLJS MED HÖKÖGA! EN TROGEN 
SUPPORTER SOM LEKSAND SKA VARA STOLT ÖVER!”

Panelen
Tre frågor 
– tre profiler 
svarar

Lars Andersson, souvenirer och kiosker, Leksands IF 

Vilket är ditt tidigaste 
hockeyminne?

– Det är nog alla gånger som man 
fick följa med pappa och kika på sto-
rebror i Björnligan. Jag var den galna 
lillasystern som skulle göra precis 
som storebror och pappa, haha.

– Måste vara en brakförlust vi  
(Vimmerby) åkte på i första matchen 
på stor rink. 0-25 mot Virserum! Vår 
målvakt var skotträdd och vände 
ryggen mot spelet så fort motstån-
darna kom in med pucken i vår zon. 
Den killen blev aldrig målvakt…

– Jag var fem år och började spela 
hockey och hade såna där plast-
skridskor. Jag blev lite mobbad för 
det eftersom de andra barnen tyck-
te att det såg ut som målvaktsskrid-
skor. Jag var fem år och slutade att 
spela ett tag då faktiskt.

Vilket hockeyminne 
hade du helst kunnat 
vara utan?

– Oj, har nog inte haft några såda-
na ännu. Peppar, peppar…

– Jag spelade en J18-match med 
Arboga och vi kom två mot en. Min 
kompis höll i pucken och jag fick 
släpa efter med benet när vi skulle 
över blå. Jag vred till knäet och det 
slutade med att såväl matchen som 
karriären var över för min del.

– Oj, det är nog när vi var tvungna att 
spela kvalserie i Sandviken för något 
år sedan. Det gick ju bra, men det 
var jobbigt psykiskt.

...och så här svarade han på frågan: Vilken är årets snyggaste LIF-souvenir?

  – Fiskerullen!

Elin Lundberg
Back i damlaget Cup- och rekryteringsansvarig, 

tränare U16 Elit 

Joakim KarlssonLinus Hultström
Back i A-laget

Vilket kommer att bli 
ditt bästa hockeyminne 
nästa säsong?

– Visionen säger ju innan 2019, så 
varför inte redan nästa år: SM-guld 
med LIF! 

– När vi vunnit SM-guld och gått 
obesegrade genom serien. 

– Det måste bli när A-laget tar 
SM-guld!

Citerat Maria Pietilä Holmner
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Det motståndarlag som Leksand spelat mot 
allra flest gånger genom tiderna är Brynäs, 
vilket förstås inte är direkt överraskande. 
Med bara 14 mil mellan Leksand och Gävle 
har det blivit hela 276 möten under åren. Då 
har vi räknat in både tävlings- och tränings-
matcher. Vilket lag är bäst i den samman-
lagda statistiken? Hm, jo, det är faktiskt 
Brynäs…  

Brynäs IF bildades 1912 och Leksands IF 1919, men det 
var Leksand som var först med att börja spela ishockey. 
LIF beslutade att ta upp ishockey på föreningens program 
hösten 1937 och Brynäs gjorde samma sak 1939, av 
samma anledning som i Leksand – det var helt enkelt för 
dyrt att spela bandy. Och precis som i Leksand var det 
före detta bandyspelare som blev de första ishockeyspe-
larna. Bandyn byttes mot ishockeyn, som expanderade i 
Sverige just där i slutet av 1930-talet. Antalet föreningar 
som började spela ishockey växte eftersom Ishockey-
förbundets utökade ”propaganda”- och kursverksamhet 
bar frukt. Just åren 1937 till 1939 mer än fördubblades 
antalet ishockeyföreningar!

Det första mötet mellan Leksand och Brynäs ägde rum 
under beredskapsåren, närmare bestämt i en vänskaps-
match söndagen den 28 februari 1943 i Leksand. Brynäs 
segrade med matchens enda mål på ishockeyplanens 
dåliga is vid Siljansvallen. Exakt två veckor senare vann 
Brynäs vann över Årsta SK med 3–2 i en kvalmatch på 
Stockholms stadion och kvalificerade sig därmed till 
högsta serien. Men väl där blev det bara vinst i en match 
för brynäsarna och de åkte ur direkt 1944. 

1948 möttes Leksand och Brynäs nästa gång och då 
vann Leksand med 10–3. Sedan har det rullat på… Den 
första seriematchen ägde rum 1950 då båda lagen spe-
lade i division 2. De första mötena i division 1 (dåvarande 
högsta divisionen) spelades 1955. Brynäs fick harva flera 
säsonger i division 2 i slutet av 1950-talet, men sedan 
1960 har Brynäs spelat i högsta serien varje säsong.

Mellan 1960 och 1974 spelade emellertid Leksand i norra 
grundserien och Brynäs i den södra. Det innebar att de 
enda tävlingsmatcher som lagen spelade mot varandra 
var SM-matcher. Men vilka matcher! Under de tolv åren 
1966 till 1977 var det bara två lag som lyckades vinna 
SM-guldet: Brynäs och Leksand! Det är också enda 
gången som det har hänt att bara två olika lag vunnit SM 
under en tolvårsperiod.

Den största publiken i ett Gävle-Dala-derby samlades un-
der SM-slutspelet 1964 då 12.479 åskådare räknades in 
runt Leksands Isstadions uterink. Den högsta publiksiffran 
i Gävle härrör sig från så pass nyligen som hösten 2013 i 
Läkerol Arena, 8.458 personer.

Lagen har mötts i 30 SM-slutspelsmatcher, varav två på 
neutral plan: 1966 på Johanneshov och 1975 i Scandina-

vium. De senaste SM-matcherna lagen emellan spelades 
faktiskt för så länge sedan som 1995. Men såväl 2005 
som 2008 möttes man i kvalserien. 

Notera att SM-finalen i Scandinavium 1975, då LIF vann 
sitt fjärde SM-guld, nu fyrtio år senare finns att se i Sveri-
ges Televisions Öppet Arkiv på internet. Missa inte den!

Leksand–Brynäs

!

Historia

– här är alla Gävle-Dala-derbyn genom tiderna

Det var säsongen 1983-84. En ung 

Anders Huss gjorde sin första match 

mot Leksand och Kjell Samuelsson 

gav honom en riktig tryckare mot 

kortsidan så han tappade luften 

och vek sig dubbel. Anders ville inte 

visa sig svag så han bet ihop och 

lyckades ta sig till båset och kasta 

sig över sargen. Då märkte han att 

det var Leksands bås!

Spelare som spelat a-lagsmatcher 
i både Leksand och Brynäs
Lennart Gustafsson (som är den ende som vunnit 

SM med båda klubbarna: med Brynäs 1966 och 

1967 samt med Leksand 1969), Johan Alcén, Niclas 

Andersén, Niklas Andersson, Jiri Bicek, Jacob 

Blomqvist, Anders Carlsson, Joacim Eriksson (mv), 

Magnus Eriksson, Niklas Gällstedt, Daniel Hermans-

son, Göran Hermansson, Antti Hulkkonen, Herman 

Hultgren, Robin Jacobsson, Antti Jokela (mv), Lars 

Jonsson, Lars Karlsson (mv), Åke Lilljebjörn (mv), Joa-

kim Lundström (mv), Eddie Läck (mv), Per Löfström, 

Jonas Nordquist, Jesper Ollas, Christer Olsson, Greg 

Parks, Daniel Sperrle (mv), Jörgen Sundqvist, Cenne-

th Söderlund, Tommy Westlund, Daniel Widing.

Totalt antal matcher  276  (varav 172 matcher 
  i serie/slutspel/kval)

Antal matcher i Leksand  126

Antal matcher i Gävle  112

Antal matcher på neutral plan  38

Antal Leksandssegrar  104  (37,7 %)

Antal oavgjorda matcher  31  (11,2 %)

Antal Brynässegrar  141  (51,1 %)

Störst publik i Leksand  12.479 (1964-03-05)

Störst publik i Gävle 8.458 (2013-11-03)

Störst publik på neutral plan 12.292 (1975-03-16)

Minst mål i en match 1 (vid sex tillfällen)

Flest mål i en match 18 (1977-01-06, 
  BIF–LIF 13–5)

Störst hemmaseger för Leksand  12–2  (1978-09-22)

Störst bortaseger för Leksand  4–11 (1951-01-10)

Störst hemmaseger för Brynäs  10–1 (1976-01-29)

Störst bortaseger för Brynäs  3–9 (1974-11-21)

Här publicerar vi för första gången 
någonsin en sammanställning över 
samtliga matcher mellan Leksand 
och Brynäs. Håll till godo:

1940-talet  (2 matcher)
430228 LIF—BIF 0—1 VÄN
481114 LIF—BIF 10—3 VÄN

1950-talet  (15)
500122 BIF—LIF 2—5 DIV2
500212  LIF—BIF 3—4 DIV2
510110 BIF—LIF 4—11 DIV2
510128 LIF—BIF 4—1 DIV2
511202 LIF—BIF 1—3 VÄN
521207 LIF—BIF 4—4 VÄN
550114 LIF—BIF 4—5 DIV1
550208 BIF—LIF 5—4 DIV1
551125 LIF—BIF 9—2 VÄN
570113 BIF—LIF 5—3 DIV1
570215 LIF—BIF 4—2 DIV1
571031 LIF—BIF 2—2 VÄN
571103 BIF—LIF 5—3 VÄN
581105 LIF—BIF 6—2 VÄN
581107 BIF—LIF 3—5 VÄN

1960-talet (22)
610203 LIF—BIF 5—5 VÄN
611008 LIF—BIF 3—1 VÄN
630213 BIF—LIF 3—5 SM
631009 BIF—LIF 1—5 VÄN
631018 LIF—BIF 4—5 VÄN
640105 LIF—BIF 8—5 VÄN
640305 LIF—BIF 2—4 SM
641002 BIF—LIF 4—4 VÄN
641230 BIF—LIF 9—1 VÄN
650110 BIF—LIF 2—2 SM
650202 LIF—BIF 2—5 SM
651012 LIF—BIF 3—6 VÄN
660211 BIF—LIF 8—3 SM*
660213 LIF—BIF 1—3 SM
660915 LIF—BIF 6—7 sd VÄN
661014 LIF—BIF 5—6 VÄN
661230 BIF—LIF 3—1 VÄN
671013 BIF—LIF 6—6 VÄN
680307 LIF—BIF 3—3 SM
680925 BIF—LIF 3—5 VÄN
690211 BIF—LIF 6—1 SM
691005 LIF—BIF 7—7 VÄN

1970-talet (51)
700122 BIF—LIF 4—0 SM
700219 LIF—BIF  1—4 SM
700922 BIF—LIF 8—6 VÄN
710121 LIF—BIF 5—6 SM
710211 BIF—LIF 3—7 SM
710914 BIF—LIF 4—3 VÄN
710922 LIF—BIF 6—6 VÄN
720302 LIF—BIF 2—4 SM
720305 BIF—LIF 9—2 SM
720924 LIF—BIF 7—2 VÄN
721015 BIF—LIF 5—5 VÄN
730111 LIF—BIF 3—4 SM
730308 BIF—LIF 4—5 SM
730828 BIF—LIF 1—6 VÄN
730925 LIF—BIF 4—5 VÄN
731209 BIF—LIF 2—6 SM
740120 LIF—BIF 4—2 SM
740224 BIF—LIF 6—9 SM
740910 BIF—LIF 7—0 VÄN
740924 LIF—BIF 3—2 VÄN
741121 LIF—BIF 3—9 DIV1
750206 BIF—LIF 5—4 DIV1
750311 BIF—LIF 2—3 SM
750313 LIF—BIF 6—7 SM
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Detta och mycket mer i nästa nummer! 

Leksingar 
på Dam-VM

(som i höstas för övrigt gav ut boken  
”Leksandshistorier 2” med många  
hockeyhistorier) 

Text Lars Ingels

Leksingen besökte Regicentralen

Fansens bästa selfiebilder

750316 LIF—BIF 3—2 sd SM*
750829 LIF—BIF 3—4 VÄN
751005 LIF—BIF 3—1 ELIT
751130 BIF—LIF 7—3 ELIT
760127 LIF—BIF 5—10 ELIT
760129 BIF—LIF 10—1 ELIT
760919 LIF—BIF 5—7 VÄN
761003 BIF—LIF 2—2 VÄN
761028 LIF—BIF 4—4 ELIT
761202 BIF—LIF 6—1 ELIT
770106 BIF—LIF 13—5 ELIT
770306 LIF—BIF 3—6 ELIT
770909 BIF—LIF 5—2 VÄN
771027 LIF—BIF 3—5 ELIT
771117 BIF—LIF 4—4 ELIT
780122 BIF—LIF 3—2 ELIT
780226 LIF—BIF 5—6 ELIT
780824 BIF—LIF 7—4 VÄN
780922 LIF—BIF 12—2 VÄN
781022 LIF—BIF 6—0 ELIT
781130 BIF—LIF 5—4 ELIT
790125 LIF—BIF 6—3 ELIT
790225 BIF—LIF 3—2 ELIT
790816 LIF—BIF 4—3 VÄN
790831 BIF—LIF 5—3 VÄN
791018 BIF—LIF 3—5 ELIT
791104 LIF—BIF 3—3 ELIT

1980-talet (60)
800106 BIF—LIF 4—2 ELIT
800309 LIF—BIF 6—4 ELIT
800323 LIF—BIF 4—9 SM
800325 BIF—LIF 8—2 SM
800904 LIF—BIF 7—3 VÄN
800925 BIF—LIF 7—4 VÄN
801012 LIF—BIF 3—6 ELIT
801123 BIF—LIF 3—3 ELIT
810111 LIF—BIF 4—3 ELIT
810215 BIF—LIF 4—4 ELIT
810310 LIF—BIF 4—4 VÄN
810908 BIF—LIF 4—1 VÄN
810924 LIF—BIF 3—3 VÄN
811004 BIF—LIF 4—4 ELIT
811206 LIF—BIF 4—4 ELIT
811210 BIF—LIF 3—2 ELIT
820307 LIF—BIF 7—6 ELIT
820909 BIF—LIF 1—4 VÄN
821025 LIF—BIF 2—4 ELIT
821028 BIF—LIF 1—4 ELIT
821205 LIF—BIF 9—2 ELIT
830227 BIF—LIF 4—5 ELIT
830907 LIF—BIF 6—5 VÄN
831013 BIF—LIF 6—2 ELIT
831030 LIF—BIF 4—2 ELIT
840106 LIF—BIF 4—3 ELIT
840226 BIF—LIF 4—4 ELIT
840823 LIF—BIF 5—4 VÄN
840830 BIF—LIF 2—3 VÄN
841004 LIF—BIF 4—3 ELIT
841122 LIF—BIF 5—9 ELIT
850124 BIF—LIF 6—2 ELIT
850210 BIF—LIF 5—7 ELIT
850815 BIF—LIF 8—1 VÄN
850820 LIF—BIF 8—4 VÄN
850929 BIF—LIF 4—2 ELIT

851110 LIF—BIF 0—6 ELIT
860112 BIF—LIF 9—4 ELIT
860126 LIF—BIF 5—2 ELIT
860821 LIF—BIF 11—2 VÄN
861030 LIF—BIF 4—2 ELIT
861120 BIF—LIF 5—2 ELIT
870122 BIF—LIF 2—1 ELIT
870125 LIF—BIF 4—9 ELIT
870903 LIF—BIF 0—3 VÄN*
870920 LIF—BIF 7—2 VÄN
871018 LIF—BIF 4—3 sd ELIT
871129 BIF—LIF 2—2 sd ELIT
880124 LIF—BIF 4—1 ELIT
880303 BIF—LIF 5—6 ELIT
880818 LIF—BIF 2—5 VÄN
880901 BIF—LIF 7—5 VÄN
881006 LIF—BIF 3—4 ELIT
881208 BIF—LIF 7—1 ELIT
890122 LIF—BIF 6—3 ELIT
890124 BIF—LIF 7—3 ELIT
890820 LIF—BIF 3—4 VÄN
890919 BIF—LIF 9—4 VÄN
890928 LIF—BIF 3—4 ELIT
891102 BIF—LIF 1—3 ELIT

1990-talet (69)
900123 LIF—BIF 3—4 ELIT
900220 BIF—LIF 5—4 sd ELIT
900909 LIF—BIF 5—4 str VÄN*
900916 LIF—BIF 0—1 VÄN*
901004 BIF—LIF 3—5 ELIT
901122 LIF—BIF 2—3 ELIT
910912 LIF—BIF 3—3 VÄN
910922 BIF—LIF 3—1 VÄN
911003 BIF—LIF 4—3 ELIT
911121 LIF—BIF 5—5 ELIT
920723 LIF—BIF 1—6 VÄN
920814 LIF—BIF 2—1 VÄN*
921018 LIF—BIF 2—2 ELIT
921129 BIF—LIF 2—0 ELIT
930103 BIF—LIF 4—8 VÄN*
930202 LIF—BIF 3—3 ELIT
930311 BIF—LIF 7—3 ELIT
930314 BIF—LIF 4—1 SM
930316 LIF—BIF 4—5 sd SM
930725 LIF—BIF 4—4 VÄN
930822 BIF—LIF 5—2 VÄN*
930826 BIF—LIF 3—1 VÄN
930911 BIF—LIF 1—3 VÄN*
931014 LIF—BIF 2—1 ELIT
931125 BIF—LIF 1—3 ELIT
940120 LIF—BIF 2—2 ELIT
940310 BIF—LIF 4—3 ELIT
940721 LIF—BIF 1—7 VÄN
940813 LIF—BIF 3—3 VÄN*
940827 LIF—BIF 1—3 VÄN*
940909 LIF—BIF 4—1 VÄN*
940925 LIF—BIF 6—2 ELIT
941030 BIF—LIF 5—4 ELIT
950123 BIF—LIF 2—3 ELIT
950223 LIF—BIF 5—3 ELIT
950305 LIF—BIF 3—2 SM
950307 BIF—LIF 1—0 SM
950309 LIF—BIF 3—4 sd SM
950312 BIF—LIF 8—3 SM

950820 LIF—BIF 2—4 VÄN*
950925 BIF—LIF 3—0 ELIT
951008 LIF—BIF 2—2 VÄN*
951029 LIF—BIF 6—2 ELIT
960817 BIF—LIF 5—1 VÄN*
960912 BIF—LIF 0—4 VÄN*
961003 BIF—LIF 2—4 ELIT
961026 BIF—LIF 4—5 ELIT
961027 LIF—BIF 4—0 ELIT
961117 LIF—BIF 6—4 ELIT
970112 BIF—LIF 1—2 ELIT
970220 LIF—BIF 0—6 ELIT
970813 BIF—LIF 2—5 VÄN*
970918 LIF—BIF 4—3 ELIT
970925 BIF—LIF 3—5 ELIT
971026 LIF—BIF 5—4 ELIT
980108 BIF—LIF 8—2 ELIT
980122 LIF—BIF 6—5 ELIT
980303 BIF—LIF 4—0 ELIT
980812 LIF—BIF 2—1 VÄN*
981022 BIF—LIF 1—0 sd ELIT
981210 LIF—BIF 3—4 ELIT
990204 BIF—LIF 4—2 ELIT
990311 LIF—BIF 4—3 ELIT
990812 LIF—BIF 3—2 VÄN*
990827 LIF—BIF 2—4 VÄN*
991014 LIF—BIF 3—4 ELIT
991023 BIF—LIF 2—5 ELIT
991024 LIF—BIF 5—7 ELIT
991211 BIF—LIF 4—3 ELIT

2000-talet (42)
000113 BIF—LIF 5—6 str ELIT
000217 LIF—BIF 4—2 ELIT
000816 LIF—BIF 1—9 VÄN*
001003 LIF—BIF 2—3 sd ELIT
001028 BIF—LIF 2—3 str ELIT
001119 BIF—LIF 4—1 ELIT
001205 LIF—BIF 2—3 ELIT
001228 LIF—BIF 3—6 ELIT
010201 BIF—LIF 1—3 ELIT
010908 BIF—LIF 1—2 VÄN*
020815 LIF—BIF 2—3 VÄN*
020912 LIF—BIF 8—1 VÄN*
020923 LIF—BIF 2—3 ELIT
021022 BIF—LIF 2—1 ELIT
030107 LIF—BIF 3—0 ELIT
030213 BIF—LIF 3—2 str ELIT
030822 LIF—BIF 5—4 str VÄN*
030919 BIF—LIF 3—2 VÄN*
031011 LIF—BIF 6—2 ELIT
031122 BIF—LIF 3—1 ELIT
031206 LIF—BIF 1—3 ELIT
040122 BIF—LIF 5—1 ELIT
040311 BIF—LIF 6—4 VÄN
040819 LIF—BIF 1—4 VÄN*
040917 LIF—BIF 1—2 VÄN*
050330 LIF—BIF 5—2 KVAL
050414 BIF—LIF 2—3 sd KVAL
050819 BIF—LIF 0—1 VÄN*
050904 LIF—BIF 1—3 VÄN*
050916 BIF—LIF 2—3 VÄN*
050926 BIF—LIF 4—1 ELIT
051105 LIF—BIF 4—1 ELIT
051210 BIF—LIF 3—2 sd ELIT

060121 LIF—BIF 0—3 ELIT
060810 BIF—LIF 1—3 VÄN*
060907 LIF—BIF 1—2 VÄN*
070901 LIF—BIF 1—7 VÄN
080321 LIF—BIF 2—3 KVAL
080408 BIF—LIF 3—0 KVAL
080822 LIF—BIF 1—2 VÄN
080912 LIF—BIF 0—2 VÄN*
090910 LIF—BIF 1—1 VÄN*

2010-talet (15)
100820 LIF—BIF 4—3 str VÄN
100910 BIF—LIF 1—7 VÄN*
120906 BIF—LIF 5—0 VÄN*
130808 BIF—LIF 2—3 str VÄN*
130914 LIF—BIF 1—3 SHL
131103 BIF—LIF 4—3 str SHL
140109 LIF—BIF 3—2 SHL
140123 BIF—LIF 1—2 SHL
140226 LIF—BIF 1—0 SHL
140902 LIF—BIF 2—3 sd VÄN
140913 BIF—LIF 4—1 SHL
141028 LIF—BIF 3—2 SHL
141129 BIF—LIF  6—4 SHL
150124 LIF—BIF 3—2 SHL
150212 BIF—LIF 4—1 SHL

Förklaringar:
VÄN = vänskapsmatcher + div cuper
DIV1 = division 1 (högsta serien på den tiden)
DIV2 = division 2
SM = match i SM
KVAL = Kvalserien
ELIT/SHL = Elitserien/SHL
* = Match på neutral plan

Samarbete på hög nivå

Magnus Sigge Svensson 
och Anders Huss.
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Mössa
170:-

Nyheter

Vantar
149:-

Mobilfodral Skinn 
Iphone 6/6 plus & Samsung S5
349:-

Mössa
169:-/st

Piké
399:-

Vänskapsband
199:-

Tröja Grå
349:-

shop.leksandsif.se

Tröja Blå
749:-


