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Tillsammans är vi starka!
REDAN SOM GRABB, när vi spelade hockey på gatan 
hemma i Lesjöfors, ville alla vara Dan Söderström. Vi 
bodde i Värmland och hade nära till Karlstad och Fär-
jestad, men det var - då som nu - Leksands IF som var 
laget i våra hjärtan. 
 
I DEN DEL AV VÄRMLAND som jag kommer ifrån 
har det alltid varit fler leksingar än folk som håller på 
Färjestad, och det är väl lite så det ser ut i hela landet än 
i dag. Leksands supportrar finns över hela landet, och 
detta är något vi som klubb verkligen ska vårda och vara 
stolta över.
 
OCH VISST ÄR DET väl så att alla egentligen är leks-
ingar, innerst inne? Det är bara det att alla inte vet om 
det än. 

MED MIN BAKGRUND inom idrotten har jag varit med om många laguttagningar, ibland 
positiva och ibland negativa. Att bli utsedd att vara en del av Leksands IF:s resa mot framgång 
överträffar alla mina tidigare laguttagningar. 
 
NYCKELN TILL FRAMGÅNG är att alla i föreningen samarbetar och drar åt samma håll. Ensam 
gör man ingenting, men tillsammans är vi starka. 
 
SPONSORER, FANS, PERSONAL och alla andra leksingar, ta tag i årorna - nu ror vi kyrkbåten 
mot slutspelet!

Med vänlig hälsning
Kjell Kruse, VD/klubbdirektör

Ansvarig utgivare Roger Åström
Redaktör Elin Broman   
Skribenter Elin Broman, Lars Ingels
Foto Daniel Eriksson, Claes Thirus, Bildbyrån,  
Anders Erkgärds - actionbilden.se  
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 15 000 ex.
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Gjorde 14 matcher med  

A-laget redan förra säsongen.

Ålder 20 | 1994-09-04  

Skjuter Vänster  

Längd 185 cm  Vikt 91 kg

Kuriosa från den  

hemliga spelarjuryn 

En väldigt social person som 

alltid kan ta sig tid för ett trevligt 

samtal på tu man hand.
NY, närmast från Rockford  

IceHogs, AHL.

Ålder 28 | 1986-06-10

Skjuter Vänster  

Längd 177 cm  Vikt 84 kg

Kuriosa från den  

hemliga spelarjuryn 

Äter alltid mat hos ”The Connol-

lys”, även när han har lagat  

maten hemma.

Brian 

CONNELLY 

Simon

 ERLANDSSON

10

17

SPONSOR

SPONSOR

Lånades från MODO till 

Leksand i slutet av 

2012/2013. Gör sin andra 

”hela” säsong i LIF.

Ålder 27 | 1987-06-24  

Plockar Vänster  

Längd 185 cm  Vikt 85 kg

Kuriosa från den  

hemliga spelarjuryn 

Har renoverat sin lägenhet… 

Eventuellt får vi se honom i  

”Arga Snickaren” under hösten.

Oscar 

ALSENFELT

69

SPONSOR

Gör sin andra säsong i LIF.

Ålder 26 | 1987-12-07  

Plockar Vänster  

Längd 181 cm  Vikt 91 kg

Kuriosa från den  

hemliga spelarjuryn 

Ser bra ut i allt, om han så går 

klädd i en regnponcho. Älskar att 

bära scarf och blazer.

Joel 

GISTEDT

41

SPONSOR Gör sin femte säsong i LIF.

Ålder 34 | 1980-02-14  

Skjuter Vänster 

Längd 186 cm  Vikt 88 kg

Kuriosa från den  

hemliga spelarjuryn 

Är killen i laget som alla åker och 

tvättar sina bilar hos – han har 

den klart bästa utrustningen.

NY, närmast från Örebro.

Ålder 25 | 1988-11-07  

Skjuter Vänster 

Längd 179 cm  Vikt 83 kg

Kuriosa från den  

hemliga spelarjuryn 

Kan allt om alla hockeyspelare  

i Sverige.

Robin 

GARTNER

Johan 

SVEDBERG

4

7

SPONSOR

SPONSOR

M

M

B

B

B

B

Leksingen | 7

7

17

24

31

Plockat4

Panelen24

Vad hände sedan?5

Fem frågor...5

Vision 20196

7 Spelartruppen 2014/15

Kryssningsspecial16

Nostalgi: 
Bröder i Leksands IF

31

88 frågor till 
Oscar Alsenfelt

28

Fortsatt A-lags- 
känning i J20

23

”Vi ska vara  
med i toppen”

23

Nya regler 2014/1525

Gästkrönikören24

Spelschema32

Tränare Nielsen om  
säsongen som väntar

20

Engström vill leda 
laget till guld

21

Barndomsvännerna 
NHL-laddar i Leksand

17

Förstärkning på 
ungdomssidan

22

Bara leksingar,
överallt leksingar

26

Knäckebrödsförsoning  
med Viktor Mårtensson

12

Hemma hos Johan Ryno14

22 Hockeyskolan

Innehåll
Ledare

Bli medlem i Leksands IF Ishockey. Fyll i formuläret på 
www.leksandsif.se, mejla medlem@leksandsif.se eller  
ring 0247-644 00.

Papperet som Leksingen är tryckt på kommer från Artic 
Paper Grycksbo AB. Detta nummer är presslagt 5/9 2014.

Souvenirer går att handla hos Hemköp Leksands  
förbutik med biljetter & souvenirer:
Mån-Fre 10-19  
Lör 10-16  
Sön 11-16  
eller via Leksands IF´s webshop: shop.leksandsif.se

www.leksandsif.se 
info@leksandsif.se  

Leksands IF Ishockey AB   
Box 118, 793 23 Leksand

Tel 0247-644 00   Fax 0247-346 40    
Bankgiro 467-2523

shop.leksandsif.se

Babyprodukter
Nappar
2-pack 99:-

Body
199:-

Babystrumpor
79:-

Nappflaska
99:-

Haklapp
79:-



4 | Leksingen 

Plockat 
Isbröllop
Onsdagen den 6 augusti ägde ett 
blåvitt bröllop rum i Tegera arena! Det 
var Stefan och Veronica Brinkenberg 
från Mofalla utanför Skövde som bytte 
ringar med varandra i mittcirkeln, inför 
ögonen på klubbens J18-lag.
Stort grattis och lycka till, önskar hela 
Leksands IF! 

Annorlunda 
träningsdag
En dag i början av augusti byttes den 
ordinarie isträningen ut mot en dag på 
stranden. Volleyboll/beachvolley och 
grillning stod på schemat. 
Tobias Forsberg (som hoppar högst 
på denna bild) var besviken på Fredrik 
Händemarks bollkänsla, men hyfsat 
nöjd med sin egen.

9,43 
minuter 

Så lyder det nya klubbrekordet på 
Coopers test. Rekordinnehavare: 

Carl Skärström, LIF J18.

Under sommaren har det tillkommit ytterligare 
två nya (varav en nygammal) medarbetare på 
Leksands IF:s kansli. Claes Thirus fortsätter 
som marknadskoordinator, och Tony Malm är 
ny säljare i föreningen. Tony kommer närmast 
från en liknande tjänst i IK Brage.

Nytt på kansliet

Årets LIF-gala ägde rum under LIF-kryssningen 
den 28-29 augusti. Här är alla vinnare:

Årets funktionär Anita Jones
Årets ungdomsledare Ulrika Gärdsback
Årets supporter Kent ”Kung Kenta” Sandström
Årets affärspartner Dala Kraft
Årets spelare, herr Patrik Hersley
Årets spelare, dam Julia Åberg
Årets ambassadör Kalle Moraeus

Mer om kryssningen hittar du på sid 13.

Vinnare LIF-galan 2014

Frölundas Christoffer Persson till Aftonbladet  
efter den redan klassiska ”fighten” där en  
rutinerad Jonas Frögren strategiskt drog  

matchtröjan över huvudet på Persson.

”Det var snällt av 
honom att inte  
slå ett enda slag.”

Under en semester i Chile tidigare i år möttes leksingen Christer 
Eck av en kyrka som verkligen föll honom i smaken. Här berättar 
han om upplevelsen: 
”Det var när vi besökte ön Chiloé som vi fick syn på denna härliga 
kyrka. Blå och vit och dessutom med stjärnor och allt, en riktig 
Leksandskyrka helt enkelt. Chiloé är Chiles näst största ö och 
är bland annat berömd för dess många färgglada träkyrkor. Jag 
är inte speciellt kyrklig av mig, men när jag såg kyrkan Iglesia de 
Tenaun åkte kameran fram! De som byggde den här kyrkan måste 
ha haft Leksandslaget i tankarna, även fast kyrkan byggdes i 
mitten av 1800-talet... Njut av bilden!”  

/Christer Eck, född och uppvuxen i Säter, och Leksandssupporter 
sedan 10-årsåldern.

En Leksandskyrka i Chile

95 år!
Den 13 augusti firade Leksands IF 95 år!
Jesper Lundqvist var en av alla tusentals leksingar 
som ville visa hur han firade den stora dagen!



Leksingen | 5

Fem frågor...
...till Anders Holst, ordförande 
Leksands IF Ishockey AB.

Vad betyder Leksands IF för dig?
– Det är en ”institution” i idrottssverige 

som har mycket stor betydelse för byg-
den. Många är engagerade och de allra 
flesta har också en åsikt.

Vilket är ditt viktigaste uppdrag som 
ordförande i Leksands IF Ishockey AB?

– Att tillsammans med den övriga 
styrelsen säkerställa att vi har strategi, 
finansiering och organisation för att lång-
siktigt bygga vidare mot målet att kunna 
kriga om guld senast 2019.

Ditt bästa Leksandsminne?
– Måste vara att som 9-åring 1967 få 

åka med spelarbussen till Stockholm. 
Och att få en autograf av i stort sett alla 
de legendariska spelarna!

Hur långt når Leksand 2014/2015?
– Vi slutar femma i grundserien och i 

slutspel kan ju vad som helst hända.  
(Jag tippade sexa sist och det blev ju 
nästan rätt)

Vem i Leksand får sitt stora 
genombrott i år? 
  – Skulle vara kul om Viktor Mårtensson 
blommar ut i sin nya miljö. Annars är det 
väl dags att vår tränar-/ledarstab får sitt 
rättmätiga erkännande på toppnivå i SHL.

DEN I DAG 35-ÅRIGE före detta Leksandsbacken 
Jonas Elofsson inledde sin ishockeykarriär hemma i 
Ulricehamn. Längre fram i karriären hann han bland 
annat med SHL-spel i Färjestad och HV71 innan han 
anslöt till Leksands IF 2001. Under sin första säsong 
i LIF noterades Elofsson för 33 poäng (9+24) på 40 
grundseriematcher, och var med och spelade upp laget 
i det som då hette Elitserien.
Efter två säsonger i högsta ligan med LIF blev det ett 
kortare äventyr i Frankrike och Danmark innan Jonas 
Elofsson återvände till LIF 2006. 
Efter två allsvenska säsonger lämnade han så Leksand 
och Sverige för den norska klubben Sparta Sarpsborg, 
där han under debutsäsongen blev rena poängkungen 
med sina 48 poäng (18+30) på 42 matcher. Som back!
Det blev fyra raka säsonger som spelare i klubben innan 
Jonas Elofsson, 2012, lade skridskorna på hyllan. 

Vad har du gjort sen dess?
  – Jag är kvar i Sparta faktiskt. Jag har varit sportchef och assisterande backtränare i klubben, och 
kommer att vara det kommande säsong också. Det är väldigt mycket att göra, men jag trivs  jättebra. 

Vad minns du från tiden i Leksand?
  – Jättemycket. Det bästa var så klart året när vi gick upp, efter matchen hemma mot AIK… Men det 
finns jättemånga bra minnen. 

Har du kontakt med någon som du spelade med i LIF?
  – Mikael Karlberg till exempel, men jag har kontakt med ganska många, både såna som jag spelade 
med och såna som man träffat i klubben genom åren. Jag har fortfarande kvar ett hus i Leksand, så vi 
brukar vara där någon gång nästan varje år.

Hur bra koll har du på Leksand i dag?
  – Jag följer laget väldigt väl och ser i princip alla matcher på tv/dator. Jag trivdes väldigt bra i Leksand 
och kommer alltid att intressera mig för hur det går för laget. Även om jag gjorde mina juniorår i Fär-
jestad är det Leksand som är mitt förstalag.

Vad hände sedan...

Lördagen den 18 oktober gästar Leksand Örebro, något som supporterföreningen 
Örebroleksingar kommer att uppmärksamma rejält.
I samband med matchen kommer det exempelvis att finnas ett blåvitt Leksandstält 
utanför arenan, där alla leksingar, tillsammans med bandet Cower och Power, kan 
ladda före match – och fira efter. 
Håll koll på Örebroleksingarnas facebooksida för att hålla dig uppdaterad kring detta.
 
Örebroleksingar är en underförening till Superstars, och utgörs av fans som är bosatta 
i Örebro och Bergslagen. Föreningen grundades i februari 2013, då man bland annat 
bidrog med 25 000 kr till dåtidens ”Nybygge”. 

Blåvitt hockeyparty väntar

Johan Hedberg  
tillbaka i LIF
Den 17 juni höll Leksands IF Ishockey 
AB, och Leksands IF Ishockey, årsmö-
ten i Tegera arena. Där stod det bland 
annat klart att den för detta Leksands-
målvakten Johan Hedberg valdes in 
i Leksands IF aktiebolags styrelse. 
Styrelserna i sin helhet:

Från vänster: Ola Karlsson, Robin Svensson, Johanna Forsèn,  
Désirée Thell, Hasse Nord och Timo Lincoln-Forslèn.

Leksands IF Ishockey AB
Ordförande (1 år nyval) Anders Holst
Styrelseled (1 år omval) Håkan Dorm
Styrelseled (1 år omval) Bertil Daniels
Styrelseled (1 år omval) Mirja Herrdin
Styrelseled (1 år nyval) Johan Hedberg
Styrelseled (1 år nyval) Mathias Lindström
Styrelseled (1 år nyval) Oscar Stibeck
Styrelseled (1 år representant LIF Ishockey) Anders Jansson
Suppleant (1 år representant LIF Ishockey) Andreas Hedbom
Suppleant (1 år nyval) Mats Årjes

Leksands IF Ishockey
Ordförande (1 år omval) Andreas Hedbom
Styrelseled (1 år kvarstående) Marko Sandelin
Styrelseled (1 år kvarstående) Anders Jansson
Styrelseled (1 år kvarstående) Ann Lendahl
Styrelseled (2 år omval) Sven-Åke Östberg
Styrelseled (2 år omval) Kajsa Rosén
Styrelseled (2 år nyval) Christer Plars
Suppleant (1 år omval) Anders Lindell
Suppleant (1 år nyval) Mats Jansson
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Får att kunna nå uppsatta mål krävs ett hårt arbete 
och en sammanhållen uppslutning där vi tillsammans 
skapar och bygger föreningens framtid. Klubben på 
den lilla landsorten slåss för sin existens mot de stora 
klubbarna i storstäderna, och det ligger en stor utma-
ning i att etablera vår kära förening i den allra högsta 
delen av svensk elithockey.
 
Som tur är har vi ett vapen i rockärmen som många 
andra klubbar saknar och är avundsjuka på. Det 
handlar naturligtvis om det fantastiska engagemanget 
från människor runt om i hela landet. Det handlar om 
vårt antal, som är vår i särklass största styrka. Ingen 
kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket 
och det är just det vi vill göra med er hjälp. Vi vill nå 
vår gemensamma vision om ett SM-guld och ett 
etablerat Leksands IF i SHL innan 2019! 

Vart går pengarna?
Målet med Vision 2019 är att samla in medel från 
leksingar runt om i världen, för att sedan uteslutande 
använda pengarna till spelarbudgeten. Detta för att 
öka sportchefens möjlighet att rekrytera nya spelare, 
samt behålla befintliga, och på så sätt etablera  
Leksands IF i SHL. 
Det här är ett långsiktigt arbete. En del av pengarna 
kommer att användas på kort sikt, men ambitionen är 
samtidigt att bygga upp en buffert för framtiden.

Hur går jag med?
Det finns två olika sätt att ansluta sig till Vision 2019 
och därmed bli en del av vår satsning. 

Autogiro  
Ladda hem en medgivandeblankett här på sidan, fyll 
i den och skicka den till Leksands IF, adressen står 
längst ner på blanketten. 
Alternativt via din internetbank för ett digitalt med-
givande. Gå in på autogiro och väl där letar du upp 

Leksands IF bland betalningsmottagarna. Det ska 
sedan stå Leksands IF Ishockey AB som ”Betalnings-
mottagare” och Vision 2019 som ”Typ av betalning”
(När du antingen skickat in blanketten eller ditt digita-
la medgivande kommer det att dras pengar från ditt 
konto den sista bankdagen varje månad.)

Skicka sedan ett mejl till vision2019@leksandsif.se och 
skriv ditt namn och hur mycket du vill bidra med per 
månad. Har du ingen mejl, kontakta Roger Åström, 
se nedan.

Engångsinsättningar 
Du som vill sätta in en engångssumma gör det på 
bankgiro 860-4134 och märker betalningen med 
Vision 2019, ditt namn samt e-post. 

Vad får jag?
Efter avslutad säsong erhåller samtliga som varit med 
i Vision 2019 under säsongen ett diplom som tack

Avsluta bidragsgivandet
Vill du stoppa en enskild betalning kontaktar du 
Leksands IF senast två bankdagar innan den skall 
utföras. Vill du hoppa av helt och hållet gör du det 
genom att kontakta din bank.

Insättningar från utlandet
Ni som befinner er utanför landets gränser men som 
ändå vill bidra använder följande uppgifter:
Leksands Sparbank
Swiftcode: SWEDSESS
IBANnr: SE9480000818770043031665

Vid ytterligare frågor gällande detta kontakta
Roger Åström  
roger.astrom@leksandsif.se ∙ 070-554 24 94 
Mikael Norman 
mikael.norman@leksandsif.se ∙ 070-640 97 96

Leksands IF har det senaste året framgångsrikt startat upp insamlingen Vision 2019, 
som en del i den uttalade visionen - att vinna ett SM-guld innan 2019, då klubben 
fyller 100 år. Insamlingen har varit så lyckad att vi ser Vision 2019 som en del av 
Stjärnlaget och därmed en av våra största samarbetspartners i föreningen. Nu tar 
vi nästa steg i utvecklingen av Vision 2019, och siktar på att göra supportrarnas 
insamling till den största partnern/sponsorn i Leksands IF. Vi är djupt ödmjuka för det 
engagemang som finns kring vår förening, utan det vore vi ingenting!

Vårt antal är vår styrka

Crowdfunding
Crowdfunding, även kallat gräsrotsfinansiering, är ett allt vanligare och mer och  
mer populärt alternativ till de traditionella finansieringsmetoderna. Crowdfundingen 
möjliggör att entreprenörer och företagare kan söka finansiering av en stor grupp 
individer – ”the crowd” – som var och en kan bidra med en mindre summa pengar. 

Tack vare denna metod kan vem som helst bidra till företagens finansiering, och den grundläggande tanken 
inom all sorts crowdfunding är att många mindre summor blir till en stor.

Det finns flera typer av crowdfunding, men en sak har de alla gemensamt – engagemang. Personer som väljer 
att bidra med kapital till ett företag, tror på affärsidén, produkten eller vill helt enkelt stötta entreprenören.

Vill du stötta Leksands IF genom crowdfunding?
Läs mer på www.leksandsif.se
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Spelartruppen

Gjorde 14 matcher med  
A-laget redan förra säsongen.
Ålder 20 | 1994-09-04  
Skjuter Vänster  
Längd 185 cm  Vikt 91 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
En väldigt social person som 
alltid kan ta sig tid för ett trevligt 
samtal på tu man hand.

NY, närmast från Rockford  
IceHogs, AHL.
Ålder 28 | 1986-06-10
Skjuter Vänster  
Längd 177 cm  Vikt 84 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Äter alltid mat hos ”The Connol-
lys”, även när han har lagat  
maten hemma.

Brian 
CONNELLY 

Simon
 ERLANDSSON

10 17

Lånades från MODO till 
Leksand i slutet av 
2012/2013. Gör sin andra 
”hela” säsong i LIF.
Ålder 27 | 1987-06-24  
Plockar Vänster  
Längd 185 cm  Vikt 85 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har renoverat sin lägenhet… 
Eventuellt får vi se honom i  
”Arga Snickaren” under hösten.

Oscar 
ALSENFELT

69
Gör sin andra säsong i LIF.
Ålder 26 | 1987-12-07  
Plockar Vänster  
Längd 181 cm  Vikt 91 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Ser bra ut i allt, om han så går 
klädd i en regnponcho. Älskar att 
bära scarf och blazer.

Joel 
GISTEDT

41

Gör sin femte säsong i LIF.
Ålder 34 | 1980-02-14  
Skjuter Vänster 
Längd 186 cm  Vikt 88 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Är killen i laget som alla åker och 
tvättar sina bilar hos – han har 
den klart bästa utrustningen.

NY, närmast från Örebro.
Ålder 25 | 1988-11-07  
Skjuter Vänster 
Längd 179 cm  Vikt 83 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Kan allt om alla hockeyspelare  
i Sverige.

Robin 
GARTNER

Johan 
SVEDBERG

4 7

M M

BB

B B
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Gjorde 12 matcher med  
A-laget redan förra säsongen.
Ålder 17 | 1996-12-12  
Skjuter Höger  
Längd 181 cm  Vikt 74 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har tränat slagskott på uppfarten 
hela sommaren.

NY, närmast från Linköping.
Ålder 31 | 1983-01-01 
Skjuter Höger  
Längd 176 cm  Vikt 77 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har inte så bra koll på det här 
med tvättning och matlagning. 
Äter bara frysta färdigrätter. 

Eric 
HIMELFARB

Fredrik 
FORSBERG

9 12

Gör sin fjärde säsong i LIF.
Ålder 31 | 1983-02-19  
Skjuter Vänster  
Längd 192 cm  Vikt 99 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Kan skrämma vem som helst 
med sin onda blick…

Joonas 
RÖNNBERG 

29
NY, närmast från Skellefteå.
Ålder 34 | 1980-08-28  
Skjuter Vänster  
Längd 187 cm  Vikt 100 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Är väldigt motorintresserad och 
älskar att köra på bakhjulet.

Jonas
FRÖGREN

24

NY, närmast från Brynäs.
Ålder 28 | 1986-08-10  
Skjuter Vänster 
Längd 187 cm  Vikt 100 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har ön Gotland tatuerad på 
kroppen.

Gör sin tredje säsong i LIF.
Ålder 28 | 1986-02-12  
Skjuter Vänster 
Längd 179 cm  Vikt 82 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Älskar fiske och glass. Han har 
alltid ett paket Sandwich i frysen.

Kevin 
KAPSTAD

Robin 
JACOBSSON 

51 55

B B

BB

F F
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Medelålder 26.85 år 
Bara Örebro har högre medelålder.

www.loxodonta.se

Allmän kurs • Keramik • Design • Dekoratör • Bokbinderi • Metall • Kreativt entreprenörskap
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Gör sin tolfte säsong i LIF.
Ålder 33 | 1980-09-12  
Skjuter Vänster  
Längd 185 cm  Vikt 93 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har ägt en travhäst… som 
visade sig passa bättre som 
”riddarhäst”. 

NY, närmast från Västerås.
Ålder 25 | 1989-01-20
Skjuter Vänster  
Längd 182 cm  Vikt 94 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Är den stora jägaren i gänget. 
Har lovat resten av killarna i laget 
att visa hur man skjuter ordentligt.

Viktor 
MÅRTENSSON

Jens 
BERGENSTRÖM

27 32

Gör sin andra säsong i LIF.
Ålder 27 | 1987-05-02  
Skjuter Vänster  
Längd 178 cm  Vikt 75 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Föder upp tjurar hemma i Kanada.

Ryan 
RUSSELL

20
Gör sin fjärde säsong i LIF.
Ålder 26 | 1988-04-05  
Skjuter Höger  
Längd 185 cm  Vikt 84 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Är känd för att gå snabbt som 
blixten, och har enligt egen 
utsago sett filmen Gökboet 
över 1000 gånger.

Tobias 
FORSBERG

19

Gör sin tredje säsong i LIF.
Ålder 29 | 1985-01-31 
Skjuter Vänster 
Längd 190 cm  Vikt 86 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har en hemlig och mycket 
speciell plats runt Siljan som 
ingen vet om. Är grymt 
garagesmart.

Debuterade i A-laget 
2012/2013, och spelade  
29 A-lagsmatcher +  
Play In förra säsongen. 
Ålder 20 | 1994-05-11  
Skjuter Vänster 
Längd 180 cm  Vikt 80 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har flyttat in i ”Jacke” Blomqvists 
gamla lägenhet, i hopp om att 
göra lika många mål. 

Martin 
GRÖNBERG

Pär 
EDBLOM

22 23

F F

FF

F F
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Medelvikt 86.64 kg
Bara HV71 och Skellefteå väger lättare.
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NY, närmast från 
Kärpät, Liiga.
Ålder 27 | 1986-09-29
Skjuter Vänster  
Längd 182 cm  Vikt 85 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Som alla andra finnar älskar  
han tango.

Toni 
KÄHKÖNEN

85

Gör sin fjärde säsong i LIF.
Ålder 28 | 1986-06-05 
Skjuter Vänster  
Längd 196 cm  Vikt 98 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Tog skoterkörkort i vintras. 
Körde omkull och trillade av första 
gången han körde efter det.

Johan 
RYNO

61
NY, närmast från  
Espoo Blues, Liiga.
Ålder 25 | 1989-02-11  
Skjuter Vänster 
Längd 184 cm  Vikt 80 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Håller på att bygga ett mindre 
slott vid havet i Helsingfors.

Tomi 
SALLINEN

40

NY, närmast från  
Iserlohn Roosters, DEL.
Ålder 27 | 1987-07-23 
Skjuter Vänster 
Längd 175 cm  Vikt 71 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Älskar smoothies.

Gör sin fjärde säsong i LIF. 
Ålder 21 | 1993-08-27  
Skjuter Vänster 
Längd 194 cm  Vikt 95 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Samlar på registreringsskyltar.

 Fredrik 
HÄNDEMARK

Chris 
CONNOLLY

63 71

F F

FF

F NY, närmast från 
Yugra Khanty-Mansiysk, KHL
Ålder 28 | 1986-01-05  
Skjuter Vänster
Längd 181 cm  Vikt 77 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Är en hejare på att åka 
wakeboard.

Veli-Matti 
SAVINAINEN

86 F
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Medellängd 183.35 cm
Bara HV71 och MODO är kortare

Riv & Sanering AB
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Förra årets premiärsäsong i SHL resul-
terade i en sjundeplats i tabellen, samt 
ett Play In-spel som tog slut efter att 
HV71 vunnit med 2-1 i matcher. 
Sportchefen Tommy Salo tror att hans 
lag nu går en ännu bättre säsong till 
mötes.  
  – Det känns som att vi är ett snäpp 
bättre i år, konstaterar han. 

  – VI HAR BRA backar, bra forwards, bra 
målvakter och bra tränare. Vi är mer spelsickliga 

och bättre med puck. Dessutom har vi fyra jämna 
femmor, fortsätter Tommy Salo, som har kryddat 
årets trupp med en hel del nyförärv. 

Har de motsvarat dina förväntningar hittills?
  – Ingen har gjort mig besviken, snarare tvärtom. 

TOMMY SALO NÄMNER bland annat nyförvärvet 
från Västerås - Viktor Mårtensson.
  – Jag visste att han var stor och tung att möta, 
men att han var så stark med puck visste jag 
faktiskt inte. Även Fabian Brunnström har sett 
väldigt bra ut. Han blir nästan som ett nyförvärv 
han också. 

Sportchef Salo om truppen

Huvudtränare
Gör sin fjärde säsong i LIF.

Assisterande tränare
NY, närmast från AIK. 

Assisterande tränare
Gör sin andra säsong som tränare 
i Leksands A-lag. Har spelat tre 
säsonger i klubben.

Målvaktstränare
Gör sin sjätte säsong som 
målvaktstränare i klubben

Andreas 
APPELGREN

Mats 
BÄCKLIN

Johan 
ROSÉN

Jonas 
LEVÉN

Gör sin andra säsong i LIF.
Ålder 29 | 1985-02-06  
Skjuter Vänster  
Längd 186 cm  Vikt 96 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Har byggt ett eget (stort!) gym 
hemma.

Fabian
BRUNNSTRÖM

96 FNY, närmast från Färjestad.
Ålder 25 | 1989-08-15  
Skjuter Vänster  
Längd 173 cm  Vikt 77 kg
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn 
Skypar enligt säkra källor med sin 
fru minst fyra timmar åt gången.

Jack 
CONNOLLY

89 F

Leksingen | 11
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Viktor Mårtensson

Namn Viktor Mårtensson  Ålder 25 år  Position Forward  Familj Flickvän
Intressen Jag åker en del cross och gillar jakt och fiske. Jag är nog lite av en friluftsmänniska.

I egenskap av skådis, vem är din favoritskådis? Haha, Jim Carrey kanske, han är den första jag kommer att tänka på. 
Vem i Leksand får sitt stora genombrott i år? Tobias Forsberg. Han kommer få ett jävla bra år.

I VIK-regisserade filmer har 
Viktor Mårtensson ”kört över 
leksingar med bil” och krossat 
Leksands-knäcke med sina då 
gulsvarta hockeyhandskar. 
Hög tid för herr Mårtensson att 
äta upp knäckekrossen och ställa 
saker och ting tillrätta. 
  – Jag hoppas att alla förstår att fil-
merna gjordes med glimten i ögat. 
Jag gillar ju både knäcket och 
Leksand egentligen, klargör det 
25-åriga nyförvärvet från Borlänge.

DET ÄR FAKTISKT INTE första gången som 
Viktor Mårtensson representerar Leksands IF. 
Säsongen 2006/2007 gjorde han nio matcher 
i klubbens J18-lag, men mer än så blev det 
inte. Den gången. 
  – Jag flyttade upp till Leksand för att plugga 
på hockeygymnasiet, men det blev inte så 
långvarigt tyvärr… Jag var nog inte mogen 
för att flytta hemifrån helt enkelt, jag skötte 
varken matlagningen eller läxorna, så jag val-
de att flytta hem till Borlänge i stället, berättar 
Mårtensson. 

Kändes det som att du gav upp satsningen på 
hockeyn då?
  – Absolut inte, jag valde bara en annan väg. 
Jag bestämde mig för att börja med att ta en 
plats i Borlänges A-lag i stället. 
Vilket Viktor Mårtensson planenligt också 
gjorde. Och efter fyra säsonger i moder-
klubben gick hockeyresan, inför säsongen 
2010/2011, vidare från division 1 och till 
allsvenska Västerås. 
  – Sportchefen i Västerås hade varit 
sportchef i Arboga innan, och då mött oss i 
Borlänge flera år. Han såg väl något som han 
gillade och hörde av sig helt enkelt. Självklart
 

blev jag jätteglad över att få chansen i All-
svenskan, så det var ingenting att fundera på. 

UNDER DEBUTSÄSONGEN i Allsvenskan 
presenterade sig Viktor Mårtensson bland 
annat genom att dra på sig 138 utvisnings-
minuter och därmed krönas till ligans mest 
utvisade spelare. 
  – Ja, just det ja… Nej, men jag kände väl att 
jag ville visa lite vem jag var, att jag stod upp 
för laget. Första året var det ju många som 
inte visste vem jag var, alla ville väl testa mig 
lite. De trodde nog att jag bara snackade, 
men när de väl fick se att det ”var på riktigt” 
lugnade det ner sig. Andra säsongen blev 
mycket lugnare. 

SPELSTILEN OCH personligheten gjorde 
snabbt Viktor Mårtensson till en publikfavorit 
i VIK. Till och med en så pass stor favorit att 
fansen samlade in pengar för att hålla honom 
kvar i klubben.
  – Det var helt otroligt stort såklart, och det 
kom efter mitt andra år i klubben, ett år som 
hade gått ganska tungt för mig. Jag tror 
inte att klubben hade tänkt ha mig kvar efter 
det, så jag ställde in mig på att flytta hem till 
Borlänge. Då ringde supportrarna och sa att 
allt skulle ordna sig, berättar Mårtensson, 
som därefter fick två mycket bättre säsonger 
i Västerås. 

Du verkar inte vara typen som ger upp så lätt?
  – Nej, så är det. Jag har sagt åt mig själv att 
aldrig gnälla. Kommer det motgångar gäller 
det att hålla huvudet högt, bita ihop och bara 
gasa. Hittills har det alltid ordnat sig. 

OCH EFTER FYRA ÅR i Allsvenskan kom 
också den stora SHL-chansen.
  – Efter förra säsongen hade jag faktiskt fått 
lite erbjudanden från några SHL-klubbar och 
hade väl fått lite att fundera på. Men så ringde 
Tommy Salo en morgon och då var det inget 
att tveka på längre, säger Mårtensson, men 

tillägger att han först var tvungen att fråga om 
det verkligen var sant. 
  – Jag kommer ju från Borlänge och att nå-
gon gång få spela i Leksand har väl alltid varit 
drömmen. Jag vågade knappt tro att det var 
sant när Salo ringde. Det var sjukt stort.

Hur kändes det när du väl var på plats?
  – Jättebra! Det är jättesnälla killar i det här 
laget och det känns som att jag har känt alla 
hur länge som helst. 

Var det någon i laget som ville diskutera din 
filmkarriär?
  – Haha, jo det var väl några frågor där i 
början, men jag tror att alla förstår att den 
där filmgrejen bara var på skoj. Vi busade 
till det lite bara, och menade verkligen inget 
illa, menar Mårtensson, som fortfarande inte 
kommer undan frågorna om de berömda 
”krossa-Leksand-filmerna”. 
  – Det brukar vara det första som folk säger, 
men det är bara roligt. 99 procent tycker att 
det är roligt och förstår att det var på skoj. 

Så Leksandsfansen verkar ha överseende med 
filmkarriären, men vad säger VIK-fansen om att 
du har gått till Leksand?
  – Visst var det några stycken som blev lite 
griniga, men nästan alla förstår och har bara 
önskat mig lycka till, så det känns jätteskönt. 

Vad tror du om säsongen som väntar?
  – Jag tror att vi har en väldigt bra chans att 
klara oss riktigt långt. Laget är starkt och jag 
tycker att vi ser vassare ut än förra året, säger 
Mårtensson, som beskriver sin egen roll så 
här:
  – Jag ska bidra med så mycket jag bara 
kan. Jag kommer att åka mycket skridskor, 
spela tufft och smälla på om det behövs. Är 
någon dum mot laget kommer jag att finnas 
där i alla lägen, det är min spelstil och den 
står jag för. 

KNÄCKEFÖRSONING MED 
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Viktor Mårtensson ”Jag har sagt 
åt mig själv att  
aldrig gnälla.”
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14 | Leksingen 

Hemma hos 

Han är poängmaskinen från Hallsberg 
som inte lämnar något åt slumpen. 
Sommaträningen sköts med personlig 
tränare, och i hemmet ska det vara 
ordning och reda. Leksingen har hälsat 
på hemma hos Johan Ryno.

  – VILL NI HA KAFFE?, undrar Johan Ryno när 
han tar emot oss i hallen i lägenheten på Stora Es-
singen. Vi tackar ja och Johan försvinner ut i köket 
medan vi bekantar oss med flickvännen Maria och 
sonen Loui. Johan kommer snart tillbaka ut från 
köket.
  – Du får nog hjälpa till lite här, säger han åt Maria 
som tittar menande på oss. 
  – Nu är han avslöjad, han dricker inte kaffe, säger 
hon innan hon går ut i köket och styr upp kaffepro-
jektet. Hon återvänder snart med en bricka med 
kaffe och Loka.
 
Vi slår oss ner i soffan i vardagsrummet och ser 
oss omkring i den ljusa, och för dagen väldigt var-
ma, lägenheten. Det är en tvåa på 47 kvadrat och 
ligger nära vattnet, på Stora Essingen i Stockholm. 
  – Vi köpte den här för sex år sedan, under den 
tiden jag spelade i AIK, berättar Johan, vars familj 
brukar tillbringa några vår- och sommarmånader 
här varje år.
  – Maria har jobb här (på SEB), och jag brukar 
sköta sommarträningen här, förklarar Johan. 

Trivs ni bra?
  – Vi trivs väldigt bra. Lugnet och närheten till 
vattnet, men ändå nära stan och dess utbud, är 
det som gör att vi trivs otroligt bra.  

 

INREDNINGEN I lägenheten går mestadels i ljusa 
färger, men har även tydliga inslag av svart. 

Hur skulle ni själva beskriva er inredningsstil?
  – Vad svårt… men vi gillar väl ljust och… gam-
malt ihop med nytt?, säger Maria. 
Johan fyller i:
  – Jag gillar när det är praktiskt, men vad vi har för 
stil vet jag inte. Vi har vår egen stil helt enkelt. 

Vem bestämmer, när det gäller inredningen?
  – Vi brukar bestämma ihop, men jag är väl 
kanske mer inblandad i de större köpen, som soffa 
och säng till exempel. Maria köper nog lite mer 
småprylar…. Jag kan ju berätta att vi har ett helt 
krukförråd i källaren till exempel, så säg till om ni 
behöver någon kruka, skämtar Johan.
  – Jag förstår liksom inte grejen med att man mås-
te ha en ny kruka till varje ny blomma man köper. 
Men det måste man. 

Vilken är favoritprylen i hemmet?
  – Det får nog bli garderoben, säger Maria, medan 
Johan först är inne på att välja grillen. 
Han ångrar sig dock efter ett tag:
  – Får man ändra sig till golfklubborna?
  – Men det är väl ingen inredningspryl, invänder 
Maria. 
  – Jo, du ser väl vad fina de är, säger Johan och 
pekar mot klubborna som står lutade mot väggen 
i hallen. 

Favoritrum?
  – Jag älskar hallen med de svarta och vita väg-
garna, säger Maria. 
  – Och jag säger nog sovrummet, jag gillar att 
sova, säger Johan.
 
BÅDA TVÅ GILLAR att fixa i hemmet och de 
berättar att det har gjort mycket själva. 
  – Vi har gjort lite allt möjligt. Bland annat tapet-

serat hallen, målat och kaklat köket, lagt golv i hall 
och kök, målat balkongen, och murat tv-bänken, 
berättar Johan, som tillägger att det inte riktigt är 
hans grej att anlita hantverkare.
  – Vi tycker det är roligt att göra saker själva. Dels 
får man det som man vill ha det, och dessutom lär 
man sig hur man ska göra. Men vi har också snälla 
familjer som är kunniga och gärna hjälper till. 

Det ser väldigt välstädat ut här inne, 
är du ordningssam?
  – Just den här gången är det Maria och hennes 
syster Emma, tillfälligt på besök, som har städat, 
men jag är nog ganska ordningssam. Det måste 
man nästan vara på 47 kvadrat. 
 
MEN DE 47 KVADRAT som gällde i somras när 
denna intervju gjordes, byttes under hösten till över 
200 i ett hus i Leksand. 
  – Tidigare bodde vi på Leksand Strand, men nu 
har vi flyttat till ett hus i Sunnanäng. Jag är uppväxt 
i hus, men har aldrig bott i hus sedan dess, så det 
blir lite nytt, säger Johan, som tillsammans med 
Maria under våren och sommaren redan varit på 
plats och ”röjt lite i trädgården” bland annat. 

Ska ni göra om mycket i huset?
  – Nej, inte så väldigt, vi hyr ju bara huset så det är 
inte vårt. Men det stod några utemöbler där som 
vi tänkte slipa av och måla om i alla fall, sen får vi 
väl se.

Fixar du helst i trädgården eller inomhus?
  – Det spelar inte så stor roll, bara det är kul. Jag 
kanske inte skulle gilla att stå och gräva en hel dag 
direkt, berättar Johan, innan hemma-hos-besöket 
avslutas med fotografering på balkongen. 
  – Vad bra, nu har du ju en bild på mig när jag ser 
seriös ut, säger Johan till Maria. 
  – Ja, det var ju på tiden.

Johan Ryno 

Svartvitt. Färgerna i Johan Rynos favoritrum går i svart och vitt.

Inredningspryl? I alla fall enligt Johan Ryno.
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”Får man 
ändra sig till 
golfklubborna?”

Stockholm. Johan och flickvännen Maria tillbringar somrarna på Stora Essingen.
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LIF-kryssningen
Leksingar högt och lågt, en helt obe-
skrivlig stämning, samt klackramsor 
och övriga typer av hyllningar på lö-
pande band. Detta var vad som mötte 
Leksands herr- respektive damlag un-
der spelarpresentationen på LIF-kryss-
ningen 2014.

PUBLIKEN I SIN TUR möttes bland annat av 
spelare som bjöd på diverse spontana danssteg, 
utmärkt klacklederi (Tobbe Forsberg), väl inövat 
luftgitarrspel (Viktor Mårtensson) samt ett special-

skrivet dans- och sångnummer signerat Jens Ber-
genström, Viktor Mårtensson och Gabriel Karlsson. 
Den före detta lagkaptenen Gabriel Karlsson blev 
nu rejält avtackad av såväl supportrar som tidigare 
lagkamrater och ledare.

SUPPORTRARNA HYLLADE spelarna och spe-
larna hyllade supportrarna, och allt avslutades med 
att Stiko Per Larsson bjöd på ”Bröder”, ackom-
panjerad av samtliga leksingar på plats. 
Chris Connolly sammanfattar:
  – This. Is. Crazy!

UNDER PRESENTATIONEN avslö-
jades även årets lagkaptener (herr): 
Johan Ryno C
Johan Svedberg A
Jonas Frögren A 
  – Tre kaptener med oerhört stort 
hjärta för Leksands IF, summerar 
LIF-tränaren Andreas Appelgren.
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Till hösten väntar Nordamerika och 
chans till spel i världens bästa hockey-
liga, men i skrivande stund träffar un-
dertecknad Filip Forsberg och Jacob 
de la Rose i ett litet omklädningsrum i 
Tegera arena.
  – Vi har tränat lite med juniorerna, för-
klarar den unga och redan så välmeri-
terade duon.

FILIP FORSBERG HAR VARIT hemma i Leksand 
och tränat med A-laget hela sommaren. Just den 
här veckan är A-laget på roadtrip till Göteborg och 
Ängelholm, och därför fick det helt enkelt bli några 
träningspass med J20 i stället. 
Något som även kompisen, och den före detta 
lagkamraten, Jacob de la Rose hängde med på.
  – Jag har faktiskt mest varit hemma i Arvika 
den här sommaren, men även lite i Montreal och 
Florida. Den här veckan är jag i Leksand så då 
passade det bra att vara med och träna lite. Roligt 
att få göra det tillsammans med Filip också, säger 
19-årige Jacob, som ser fram emot debutsäsong-
en i Nordamerika.  

Jacob de la Rose har Arvika som moderklubb, 
men kom till Leksand inför säsongen 2010/2011 
och debuterade i klubbens A-lag säsongen därpå. 
Han var med och spelade upp Leksand till landets 
högsta serie i kvalserien 2012/2013, och den 
gångna säsongen spelade han 51 matcher i SHL. 
Utöver detta har han även bland annat hunnit med 
att bärga två VM-silver med Juniorkronorna.

MEN NU ÄR DET alltså nya utmaningar som 
väntar. Närmare bestämt NHL-spel med Montreal 
Canadiens, eller AHL-spel med Hamilton Bulldogs.
Flyttlasset går i mitten av september. 
  – Jag har sett fram emot det här hela sommaren, 
det blir hur kul som helst. Lite nervöst är det väl 
också såklart, men det är inte så att man har nån 
ångest eller så. Jag ska åka dit och spela så bra 
hockey som möjligt, sen får vi se hur långt det 
räcker, säger Jacob de la Rose. 

EN SOM REDAN BÖRJAR FÅ rutin på det här 
med NHL är barndomskompisen Filip Forsberg. 
20-årige Filip har Leksands IF som moderklubb 
och gjorde, efter att han debuterade i A-laget 
2010/2011, snabbt succé på såväl isen som hos 
fansen. 
Han var en av de ledande spelarna när Leksand 
tog klivet upp i SHL 2013, och han har vid sidan 

av klubblaget även varit kapten i Juniorkronorna, 
och med dessa kammat hem ett VM-guld och två 
silver. 

FILIP FORSBERG HANN med att debutera i NHL 
redan 2013, men den gångna säsongen var ändå 
hans första hela säsong i Nordamerika. 
  – Säsongen var lite upp och ner, jag hade lite otur 
med skador, men det gick väl helt okej ändå, säger 
Filip, som fick spela såväl NHL-hockey med Nash-
ville Predators som AHL-hockey med Milwaukee 
Admirals.
  – Det var ett lärorikt år på alla sätt, och nu känns 
det ändå som att man har kommit in i det ganska 
bra. Nu ska jag åka tillbaka och försöka visa upp 
mig så bra som möjligt, sen får jag förhoppningsvis 
chansen i NHL igen, menar Filip.

KLART ÄR I ALLA FALL att både Filip Forsberg 
och Jacob de la Rose kommer fortsätta att följa 
Leksands IF. Och Filip som har tränat med laget 
hela sommaren tycker att det ser ljust ut. 
  – Det här laget känns bättre än förra årets lag. 
Forwardssidan känns bättre, det finns lite mer 
spets i år. Sen på backsidan är det klart att det blir 
svårt att ersätta Hersley med sina 24 mål, men om 
man sprider ut målskyttet på fler spelare så ska det 
nog bli bra det här. 

Barndomsvännerna 
NHL-laddar hemma i Leksand

”Jag ska åka dit och 
spela så bra hockey 
som möjligt”
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Leksands IF:s damlag har två mycket 
starka säsonger bakom sig, och något 
som verkligen har varit till lagets fördel 
är att man under dessa år har fått job-
ba med i princip samma trupp. 
  – Och det är inga stora förändringar i 
år heller, så det är ett sammansvetsat 
gäng det här. Det är väl bara tränaren 
som är ny, men det tror jag kan vara 
något positivt, säger den nya damträ-
naren Jens Nielsen. 

LANDSLAGSSTJÄRNORNA Cecilia Östberg och 
Lina Wester var länge tveksamma till en fortsatt-
hockeykarriär, men till slut bestämde de sig båda 
för att satsa vidare. Liksom tidigare säsonger finns 
även en hel hög med andra landslagsspelare i LIF, 
alla med stor potential att denna säsong ta ytterli-
gare kliv i sin utveckling som hockeyspelare. 
Dessutom är truppen kryddad med ett spännande 
nyförvärv i Emelie Berlin från Almtuna.

Det ser ganska bra ut det här va?
  – Det ser väldigt bra ut. Det finns en väldigt bra 
grund, nu ska vi bara utveckla allt ytterligare, men-
ar tränare Nielsen. 

Förra året levde laget mycket på farten och 
skridskoåkningen, blir det ett signum även i år?
  – Absolut, vi kommer att jobba vidare med 
snabbheten. Vi ska vara spelbara hela tiden och 
inte tro att vi är färdiga för dagen bara för att vi 
har skickat iväg ett pass. När vi anfaller är alla 
anfallare och när vi försvarar är alla försvarare, 
modern ishockey helt enkelt. Sen ska vi jobba med 
att våga hålla i pucken lite mer, och spela ett mer 
tekniskt spel. 

Målsättningen?
  – Att komma så högt upp som möjligt i tabellen, 
så att vi får hemmafördel i slutspelet. Väl i slutspe-
let vill vi gå hela vägen. Det är dags nu. 

Tränare Nielsen om 
säsongen som väntar

Damlaget

V r le fu a r n e å k nll g a

ä sr f ll v uu ba

616
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Priser:
Logepris vid bokning av stuga      500 kr p/p
Logepris utan stugbokning           600 kr p/p
Stugpriser varierar beroende på standard, se
hemsidan: www.leksandstrand.se/589.php 
 

Matbokning: Mat vid Siljan       0247-64415

Boka Tegeras största loge, upp till 30 platser.

Trevligt paketpris om du samtidigt hyr stuga på Strand.

Bokas på: 0247 - 138 00

Camping & resort

Logepris vid bokning av stuga              500 kr p/p
Logepris utan stugbokning                    600 kr p/p
Paketpris med stuga från:              616 kr p/p
Loge, sistaminuten 5 dagar innan match 350 kr p/p

 

Tegeras	matchloge	Šr	nu	bokningsbar.
Boka	sŠsongens	matcher	redan	nu!

Boka	stuga	&	loge	
0247-138	00

Boka	loge/mat
0247-644	15

30 
platser

Starta kvällen med ett möte. Hyr logen dagtid för möte!     
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Förra året tog det stopp i semifinalse-
rien mot Modo. I år vill Sofia Engström 
leda sitt lag hela vägen till SM-guld.
  – Jag ska ha ett guld med Leksand 
innan jag lägger mina skridskor på hyl-
lan, det är bara så, säger den 26-åriga 
landslagsbacken.

SOFIA ENGSTRÖM KOM TILL Leksand 2007, 
då närmast från Örebro med vilka hon tog SM-
brons säsongen innan. 
  – Efter den säsongen lade de konstigt nog ner 
damhockeyn i Örebro. Jag visste inte riktigt vad 
jag skulle göra så jag började spela juniorhockey 
med killarna ett tag. Sen helt plötsligt ringde de 
från Leksand och undrade om jag ville komma 
och spela där. Det var ju värsta chocken, men jag 
behövde inte tänka så länge innan jag bestämde 
mig, berättar ”Fia”.
I Leksand tog så karriären fart på allvar. Sofia En-
ström blev snabbt en ledande spelare i laget, och 
på senare år har hon även spelat till sig en nästintill 
ordinarie plats i landslaget.
  – Jag var 24 och gjorde en ganska sen debut i 
landslaget, men efter att jag väl fått chansen har 
jag hittills sett till att behålla platsen. Dessutom har 
jag redan fått prova på att spela OS (Sotji 2014), 
så det har jag ju också kunnat bocka av, haha. 

Till vardags är det dock Leksands IF som gäller, 
och den gångna säsongen var Sofia Engström 
lagkapten för det lag som förde LIF till semifinal för 
första gången i klubbens historia.  

  – Så här i efterhand förstår man att vi gjorde det 
väldigt bra, men just då, när vi åkte ut mot MODO 
i semin, tyckte man ju att det var katastrof. Man 
var inte nöjd alls, och det är väl lite så att mycket 
vill ha mer…  

Målet i år?
  – Jag är ju 26 nu och kommer inte att spela hela 
livet… Men jag vill ha ett SM-guld med Leksand 
innan jag lägger skridskorna på hyllan, så är det. 
Sen säger jag inte att jag kommer att sluta bara för 
att vi tar guld, men ett guld vill jag ha. Det kommer 
att krävas hårt jobb för att nå dit, men vi har abso-
lut en chans, precis som alla andra. 

Vad är er styrka?
  – Jag tror att den största styrkan är att vi är en 
väldigt sammansvetsad grupp. Vi har fått vara i 
princip samma trupp i tre säsonger nu och det är 
jätteviktigt. De nya tjejer som har kommit in i år 
verkar jättebra och har verkligen kört på. De visar 
verkligen att de vill ha en plats i laget och det är 
jätteroligt, för det sätter en bra press på oss andra. 

Vad behöver ni förbättra?
  – Vi behöver bli bättre på fasta situationer och på 
spelet med puck. Vi måste våga hålla i pucken och 
låta motståndaren jobba för att få den.

NÄR DET GÄLLER DEN egna spelstilen beskriver 
Sofia Engström sig själv som en spelande back 
med bra skridskoåkning.
  – Jag gillar att följa med upp i anfallen, och även 

om det låter sjukt tycker jag är det är jäkligt roligt 
att spela boxplay också. Nu är det ju inte så att jag 
strävar efter att vi ska få spela BP, men när vi väl 
gör det tycker jag att det är väldigt kul.

Hur ser du på din roll i laget?
  – Jag försöker att föregå med gott exempel i 
både det jag säger och det jag gör. Jag vet att det 
finns de som kan tycka att jag låter negativ ibland, 
för jag kan ha lite humör, men jag känner mig inte 
negativ. Det handlar mer om att jag i stridens hetta 
vill vinna till varje pris.

Är du en dålig förlorare?
  – Det beror på… Förlorar vi en match där jag vet 
att det fanns med att ge, då jäklar blir jag arg. Men 
har alla gjort precis allt de kan, då känns det på ett 
annat vis. Då är det mer: Jaha, vad fan ska vi träna 
på nu då?

Vad tror du om er nye tränare Jens Nielsen?
  – Jens har gjort ett jättebra jobb hittills, precis 
som Christer Siik gjorde under sina år här. En 
liten detalj som Jens har jobbat med är att han 
verkligen har fixat i ordning i omklädningsrummet. 
Vi har tavlor med våra namn och nummer ovanför 
platserna, ett klubbmärke i mattan och allt känns 
väldigt proffsigt. Jag tror att det är viktigt. Vistas 
man i en fin och proffsig miljö känner man sig som 
ett proffs också. 

Engström vill leda laget till guld

Målvakter
 31 Julia Åberg
 35 Denise Reuterström

Backar
 3 Elin Lundberg
 6 Wilma Ekström
 7 Emma Lind
 8 Amanda Bäckebo
 14 Sofia Engström
 15 Ebba Andersson
 21 Josefin Söderberg
 33 Petra Eriksson

Forwards
 9 Madeleine Hall
 10 Felicia Karlsson
 11 Cecilia Östberg
 12 Emelie Berlin
 13 Hanna Sköld
 17 Hanna Lindqvist
 18 Linnea Odbratt
 19 Amanda Lindberg
 20 Ilse Bicevska
 22 Caroline Siik
 24 Lina Wester
 26 Felicia Meyer
 28 Iveta Koka
 29 Linn Peterson

Huvudtränare Jens Nielsen
Assisterande tränare Kjell Snibb
Materialare Kent Arvidsson, Kjell Klintberg
Lagledare Anna-Carin Bäckebo
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Hockeyskolan 40 år

Från och med augusti 2014 förstärker 
Joakim Karlsson, 34, Bertil Johansson och 
Peter Bolin på ungdomssidan i Leksands IF. 
  – Det känns hur rätt som helst, jag har ju 
hejat på Leksand sedan barnsben, säger 
Joakim, efter premiärveckorna på nya 
jobbet.

HAN KOMMER FRÅN Köping och har en såväl spe-
lar- som tränarbakgrund i Köping HC. När skador och 
reumatism satte stopp för en egen spelarkarriär gled han 
i stället över på tränarbanan, och har bland annat tränat 
ungdoms- junior- och A-lag hemma i Köping. 
  – Jag tror att min främsta egenskap som tränare/ledare 
är att jag är väldigt engagerad. Jag är tokig i hockey helt 
enkelt, det är mitt största intresse, berättar Joakim.

Vilka blir dina uppgifter i LIF?
  – Jag kommer bland annat att vara huvudtränare för 
U16 Elit, hjälpa Peter Bolin med hockeyskolan, och även 
vara ansvarig för våra cuper. Men den största utmaning-
en blir nog att sköta rekryteringen av de allra yngsta spe-
larna. Vi vill locka fler spelare till Tre Kronors Hockeyskola 
och helt enkelt öka antalet hockeyspelare i föreningen, 
det är viktigt för både oss och sporten i stort.

Vad har du/ni för målsättning med U16-laget?
  – Det här handlar ju om spelare som är i en ålder när 
det börjar bli lite mer allvar, då ska det finnas en mål-
sättning därefter också. Det skulle vara häftigt att ta ett 
SM-guld. 

Förstärkning på 
ungdomssidan

Mats Sundin, Niklas Lidström och Filip Forsberg har alla varit elever 
på Leksands Hockeyskola. Vecka 26-30 var det åter igen dags för ett 
nytt gäng framtida stjärnor att följa deras exempel.
  – Vi hade räknat med 500 men det blev omkring 630 elever till slut. 
Intresset har varit jättestort, konstaterar Peter Bolin, ansvarig för hock-
eyskolan som i år firade 40-årsjubileum. 

HAN ÄR MER ÄN NÖJD med sommarens skola. 
  – Vi har haft jättebra personal, med duktiga istränare och unga ledare som har jobbat 
jättebra. Dessutom många duktiga och nöjda barn och ungdomar på plats, det kan inte bli 
bättre, summerar Bolin. 
Årets elever utgjordes av 10-15-åringar från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Schweiz 
och USA. Samtliga elever fick under hockeyveckan bland annat spela tre matcher, träna två 
ispass om dagen, samt delta i olika former av daglig fysträning.
Utöver ishockeyn fick de bland annat även träffa ”hemliga gäster” som Patrik Hersley, Oscar 
Alsenfelt och Filip Forsberg, samt testa sina basebollkunskaper, och utmana gruppledarna i 
Hockeygladiatorerna. 
  – Jag tycker att det är viktigt att det ska vara mycket aktiviteter hela tiden. Barn som är 
trötta för att de har fått uppleva mycket är bättre än barn som inte har något att göra. Dess-
utom är det viktigt att det vi gör är ”på riktigt”, inga tv-spel eller sådant, det får man nog 
av hemma. Får man tid över här ska man hellre gå och skjuta lite på Drömmarnas Arena, 
menar Peter Bolin.

Vad utmärker Leksands Hockeyskola?
  – Skolan har ett bra rykte historiskt och jag tycker att vi ska hålla fast vid att vi är ett bra 
sommarläger för hela familjen, inte bara för de som är här för att spela ishockey. 

Hur viktig är en hockeyskola för den framtida karriären?
  - Man brukar ju säga att ju mer man tränar desto bättre blir man, och här får man ju 
verkligen många timmars träning under en väldigt kort period. Här gör man 13 ispass på 
en vecka, jämfört med tre som kanske är normalt hemma, det är klart att det är positivt, 
förklarar Bolin, men tillägger:
  – Det viktigaste är ändå att man får träffa nya kamrater och att man får en positiv hockey-
upplevelse. Ett minne för livet helt enkelt. 

Vill du anmäla dig till Leksands Hockeyskola 2015?
Läs mer och anmäl dig på www.hockeyskolan.se
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J18

J20

  – Laget ser hungrigt ut och killarna 
flyger fram. Det känns lovande.
Det säger den nye J18-tränaren Gere-
on Dahlgren om säsongen som precis 
har inletts. 

28-ÅRINGEN ÄR INNE PÅ sin sjätte säsong i 
Leksands IF, och kommer närmast från ett år där 
han hjälpte till med att träna klubbens J20-lag, 
samt agerade videocoach till A-laget.
I år får han hjälp i J18 av assisterande tränaren 
Patrik Andersson. 
  – Han var ju med i J18 redan förra säsongen så 
det känns bra, han har koll på grejerna, menar 
Gereon. 

Laget har en bra försäsong bakom sig, där man 
liksom J20 och A-laget har noterats för många nya 
rekord. 
  – Bland annat putsade Carl Skärström målvakts-
tränaren Jonas Levéns rekord på konditionstestet 
Coopers test, från 9.58 till 9.43. Det rekordet var 
20 år gammalt, så det var grymt imponerande. 

Vad har laget för målsättning i år?
  – Vi ska vara med i toppen, det är ju vår målsätt-
ning med hela juniorverksamheten, säger Gereon, 
och tillägger att det i årets upplaga av Leksands 
J18-lag finns omkring tolv nya spelare.
  – Många av dem gör sitt första år på hockeygym-
nasiet. Man får tänka på att det är mycket nytt 
för killarna då, inte bara med hockeyn utan med 
allt annat också, som att flytta hemifrån för första 
gången till exempel. Det kan bli en stor omställ-
ning, och man får försöka att stötta så mycket man 
kan när det gäller de bitarna också. 

Beskriv dig själv som tränare?
  – Jag är jäkligt noggrann, och hård men rättvis. 
Drivande och engagerande när vi väl kör på, men 
annars är jag nog ganska avslappnad tror jag.

Det låter som en bra mix?
  – Ja, det låter som att det är taget direkt ur en 
bok också, men jag tror nog att det stämmer 
ganska bra. 

Den gångna säsongen tog slut efter 
1-2 i matcher i kvartsfinalserien mot 
Brynäs. I år siktar Leksand på att nå 
längre än så.
  – Vi har fått mersmak av det här, kon-
staterar J20-tränaren Mikael ”Challe” 
Karlberg. 

HAN GÅR IN PÅ SIN tredje säsong som 
J20-tränare, sin andra som huvudtränare. Den här 
säsongen får han bland annat hjälp i tränarbåset 
av sin tidigare lagkompis Gabriel Karlsson. 
  – Ja laget känns ju bra, men Challe hade ett jäkla 
oflax med tränare, säger ”Gabbe” och skrattar. 
Challe fyller i:
  – Det fungerar bra. Gabbe pratar och jag nickar, 
skojar han innan duon blir lite mer allvarlig och de 
båda konstaterar att allt fungerar hur bra som helst. 

GABRIEL KARLSSON TRIVS alldels utmärkt på 
sitt nya jobb som assisterande tränare. Den egna 
spelarkarriären lades på hyllan efter den gångna 
säsongen, och så här i efterhand kan Gabbe kon-
statera att det var ett bra beslut.
  – Jag ångrar mig inte en sekund, det här är skit-
kul och det känns väldigt tydligt att jag var färdig 
med min egen hockeykarriär, säger han. 

I ÅRETS UPPLAGA av Leksands J20-lag finns 
några spelare som flyttats upp från J18, samt 
”en fem, sex spelare utifrån”. Laget har tränat för 
fullt sedan mitten av april och går in i en säsong 
där flera av spelarna i laget spås få sina stora 
genombrott.

  – Det har sett väldigt bra ut. Jag är väldigt positivt 
överraskad av kvaliteten på juniorhockeyn, säger 
Gabbe. 
Det täta samarbetet mellan föreningens juniorlag 
och A-lag kommer att fortsätta, och med största 
sannolikhet får flera av spelarna i J20 prova på 
SHL-spel redan denna säsong. Förra året var det 
bland andra Martin Grönberg, Fredrik Forsberg, 
Simon Erlandsson, Sebastian Fakt, David Suvanto 
och Henrik Hjerpe som fick prova A-lagsspel. 

GRÖNBERG, ERLANDSSON och Forsberg tillhör 
numera A-truppen, och en J20-kille som tränat (och 
varit med i båset under match) med laget redan nu 
är målvakten Viktor Scherrieble. 
  – Både Joel (Gistedt) och Oscar (Alsenfelt) har va-
rit jättesnälla och tagit väl hand om mig. Dessutom 

är det två väldigt bra målvakter, så förhoppningsvis 
kan jag lära mig mycket av dem, säger det 18-åri-
ga målvaktslöftet.

Vilken typ av målvakt är du?
  – En ganska hybrid målvakt skulle jag säga. Jag 
står upp mycket och går inte ner och täcker så 
mycket, i och med att jag är ganska liten. Man kan 
väl säga att jag lever på reflexer, snabbhet och 
spelförståelse. 

DE TVÅ SENASTE säsongerna har Viktor Scher-
rieble tagit brons, respektive silver, med Färjestads 
J20-lag. I år vill han nå SM-guldet med Leksands IF.
  – Alla lag siktar väl på guld, men jag tror att vi har 
goda chanser att ta det också.

”Vi ska vara med i toppen”

Fortsatt A-lagskänning i J20

Vill du anmäla dig till Leksands Hockeyskola 2015?
Läs mer och anmäl dig på www.hockeyskolan.se
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DEN 30 MARS 2013. Leksand möter Rögle i 
matchen där det senaste av alla återtågsförsök 
faktiskt kan ros i hamn. Jag sitter på läktaren, 
höggravid och uppspelt. Uppspelt på ett sätt 
som förvånar till och med mig själv. Jag vet inte 
hur länge jag har kallat mig själv leksing, men 
det är så länge jag kan minnas. Jag är inte den 
som maniskt plöjer matchrapporter, men det är 
ju någonting med Leksands hockeylag som bara 
inte går att värja sig mot. Ni är mänskliga. Precis 
som alla oss andra går ni igenom toppar och da-
lar, och de senaste åren har uppförsbacken varit 
ganska brant i kampen om att komma tillbaka 
till SHL. Men ni har trott. Ni har kämpat. Och ni 
har aldrig gett upp. Det är någonting jag tror att 
många människor antingen kan eller vill känna 
igen sig i. Så är det i alla fall för mig. Min egen 
friidrottskärriär har ju inte direkt varit en rak och 
fin pil uppåt. Nej, jag har precis som er parkerat i 
en djup dal i alldeles för många år. Jag har krigat 
på i mina egna små återtåg, som har varit mer 

Sanna Kallur
Friidrottsstjärna

Gästkrönikören
eller mindre misslyckade varje gång. Nu har jag 
kommit en ganska lång bit uppför backen, men 
det är en liten knyck till innan jag är uppe. 

TILLBAKA TILL DEN där dagen i mars. 
Stämningen är på topp. Laget leder och kan 
skaffa den där sista ynka poängen som behövs 
för att så många drömmar ska gå i uppfyllelse, 
och superstars sjunger så håren reser sig på 
armarna. I den sextonde eller sjuttonde minuten i 
tredje perioden, när vi inser att det är klart börjar 
tårarna trilla ner för mina kinder. Så även på min 
man Klas, på vår nioåriga gudson och på alla 
runtomkring. Det var magiskt. På mig sprutade 
tårarna av både glädje men också i någon slags 
inspirationsoverload. Att ha fått följa er resa 
tillbaka till finrummet har varit, och är, så otroligt 
inspirerande. Varje gång jag varit på match i 
Leksand händer någonting långt inne i själen. Ni, 
spelare och fans ihop, kan konsten att beröra en 
på ett makalöst sätt. Ni har visat att det går att 
komma tillbaka, trots att många dömt ut försöken 
på förhand. Ni ger mig hopp, att jag också ska 
kunna klara det, och det är väl det finaste man 
kan göra som idrottsman eller kvinna. Att ge hopp 
till andra människor som krigar. Jag är så glad 
att vara leksing, att laget med det största hjärtat i 
världen finns i min hembygd. Fortsätt visa att allt 
är möjligt. Vi älskar det!

”JAG HAR KRIGAT PÅ I MINA EGNA SMÅ 
ÅTERTÅG, SOM HAR VARIT MER ELLER 
MINDRE MISSLYCKADE VARJE GÅNG.”

Panelen
Fem frågor 
– tre profiler 
svarar

Gabriel Karlsson, J20-tränare

Johan Svedberg
Back i A-laget

Hanna Lindqvist
Forward i damlaget Leksandslegendar

Lars ”Nubben” Andersson

Hur har sommar- 
träningen varit?

– Den har varit bra! Det känns bra i 
kroppen.

– Väldigt bra. Det har varit hårt men 
roligt, och bra variation på träning-
arna. Det känns att man har blivit 
bättre tränad.

– Sommaren har varit väldigt bra. 
Jag har jobbat mycket med Sport-
magasinet och varit lite ”spring- 
pojke” åt LIF och hämtat nyförvärv 
på Arlanda bland annat. 

Målet för säsongen? – Självklart SM-guld! – Jag tror att Leksand blir bra i år. 
Det är en bra mix mellan gammalt 
och ungt i laget. Målet måste väl 
vara SM-final!

– Till slutspel ska vi i alla fall, sen  
får vi se…

Vilka lag möts i  
SM-finalen?

– Vi möter Linköping i final. – Svårt… men jag tippar på  
Frölunda och Leksand.

– Jag vet faktiskt inte, men vi ska ju 
vara med där och kriga i alla fall…. 
Jag säger att vi möter Frölunda då.

Vilket lag blir 
tabelljumbo?

– Nykomlingarna, SDE hockey. – Tyvärr får jag nog säga mitt gamla 
lag Djurgården, där jag spelade  
1963 och 1964.

– Jag brukar inte gilla att ge såna 
tips, det får man alltid äta upp sen. 
Jag ser hellre det positiva än det 
negativa. 

Vem i Leksand får sitt 
stora genombrott i år?

– Elin Lundberg. – Jag tror på Martin Grönberg.– Det måste vara Lill-Foppa (Fredrik 
Forsberg).

...och så här svarade han på frågan: Vem gör Leksands första mål den här säsongen?

  – Det gör Jonas Frögren. Han får en puck på blå och skjuter in i mål. Förmodligen styrs den på två motståndare, men 
lik förbannat är det han som gör målet!
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Svenska Ishockeyförbundets styrel-
se, Förbundsstyrelsen (FS), har det 
övergripande ansvaret för spelreglerna 
i svensk ishockey och fastställer den 
officiella regelboken som tillämpas 
inom alla serier i Sverige. FS har den 
3 juli 2014 beslutat om att till komman-
de säsong införa ett antal nya regler i 
svensk ishockey, vilka baseras i stort 
på Internationella Ishockeyförbundets 
(IIHF) regeländringar. 

SARGEN
En ny lägre sarg införs och kommer på sikt att 
ersätta alla sarger. Den lägre sargen minskar 
skaderisken.

SKYDDSGLAS
Nyare moderna skyddsglas ska på sikt ersätta 
de befintliga. De nya glasen är mer flexibla och 
minskar skaderisken.

BANANS INDELNING
Banans längd och bredd kommer som tidigare 
att vara 30x60 meter, men blålinjerna flyttas 1,53 
meter närmare mittlinjen. På så sätt skapas större 
ytterzoner, vilket i sin tur ger en mer offensiv 
ishockey.

MÅLBURARNA
En starkare fästanordning (så kallad flexible goal 
peg) används redan i förbundsserierna i dag. Inom 
två år ska alla ishockeymatcher spelas med såda-
na fästanordningar. Dessa minskar onödiga avbrott 
samtidigt som de är flexibla för att undvika skador.

ANTAL SPELARE
En regel om att ett lag måste ha minst sex spelare 
för att få starta en match införs. Om tävlingsbe-
stämmelserna kräver två ombytta målvakter så ska 
matchen startas med minst sju spelare.

SPELARE SOM SAKNAS PÅ  
LAGUPPSTÄLLNINGEN
Om en spelare saknas på laguppställningen och 
denne spelare var på isen då spelarens lag gjorde 
mål ska målet underkännas.

MÅLVAKTSUTRUSTNING
Så kallade ”one piece-handskar” tillåts i alla serier. 
Dessa skyddar målvakterna bättre. I övrigt lyfts 
många regler om målvakternas utrustningsmått 
ut ur regelboken, för att istället hamna i en egen 
dokumentation. På så sätt kan IIHF och Svenska 
Ishockeyförbundet lättare synkronisera reglerna 
om målvaktsutrustning med konstruktörerna.

MÄTNING AV UTRUSTNING
I SHL, Hockeyallsvenskan och Riksserien kommer 
mätning av målvaktsutrustning under match inte 
att kunna resultera i utvisning, förutom när det 
gäller klubbor. Målvakternas utrustning kommer 
att kontrolleras av Svenska Ishockeyförbundets 
representanter före seriestart.

PUCK UR SPEL
Om en anfallande spelare skjuter pucken i sin 
anfallszon och den styrs ut från banan antingen 
via en motspelare eller via målburen, ska nedsläpp 
ändå ske i anfallszonen.

HYBRIDICING
I alla matcher från U16 och uppåt införs hybridi-
cing. Det som skiljer hybridicing från vanlig auto-
matisk icing är att linjemannen inte stoppar spelet 
bara för att pucken passerar icinglinjen. I stället ska 
linjemannen avvakta för att se om en spelare från 
det anfallande laget kan ha möjlighet att nå pucken 
först. Om linjemannen bedömer att den anfallande 
spelaren kommer hinna först till pucken, ska icing-
en slås av. Denna bedömning ska ske senast i linje 
med tekningspunkterna i anfallszonen. Det handlar 
alltså inte på något sätt om vem som är först till 
punkterna, utan enbart om vilken spelare som 
linjemannen bedömer kommer att nå pucken först. 
Det kan t.ex. vara så att en anfallande spelare har 
bättre vinkel att ta pucken, eller att den försvaran-
de spelaren har mycket lägre fart. Linjemannens 

bedömning är slutgiltig. Om det är ett ”tight race” 
där det är svårt att bedöma vem som kommer nå 
pucken först, då ska icing dömas.
Alla former av onödig kontakt efter en avblåsning 
för icing, ska bestraffas strikt.

BORTDÖMANDE AV MÅL
Om domaren bedömer att det skulle ha varit en 
utvisning på anfallande lag precis innan mål görs, 
ska målet dömas bort.

NEDSLÄPP
Försvarande spelare ska sätta ned klubban först 
vid nedsläpp (tidigare har det varit den anfallande 
spelaren). Förhoppningen med regeländringen är 
att skapa fler målchanser.

STRAFFSLAG
En spelare som är helt fri och jagar en fri puck, 
och som hindras otillåtet bakifrån, ska erhålla ett 
straffslag. Vilken spelare som helst får lägga ett 
straffslag, inte bara den förfördelade spelaren.
Det förbjuds att göra en så kallad spin-o-rama 
(snurra ett helt varv) under ett straffslag. Detta 
eftersom det nästan alltid innebär att pucken inte 
spelas framåt hela tiden vilket är en grundläggande 
princip vid straffslag.

VÅLD MOT HUVUDET
Den spelare som misstänkts ha fått en hjärn-
skakning får inte delta vidare i matchen förrän 
sjukvårdskunnig person undersökt spelaren.

SLEW FOOTING
En ny regel ”slew footing” införs. Slew footing inne-
bär att sparka undan benen på en motståndare 
bakifrån. Den som gör sig skyldig till detta kommer 
att ådömas match penalty.

OLÄMPLIGT UPPFÖRANDE
Mindre straffet (2 minuter) införs för olämpligt upp-
förande i vissa lägen, som när spelare klagar på ett 
domslut från spelarbänken. Det drabbar alltså la-
get hårdare än en personlig 10-minutersutvisning.

//Svenska Ishockeyförbundet

Nya 
regler 
– säsongen 2014/2015



26 | Leksingen 

Leksingar finns i massor, och de finns över hela världen, det visar inte 
minst alla bildbevis som dagligen skickas in till ”Dagens supporterbild”.
Här ser ni ett urval av alla de fantastiska bilder som har ramlat in i 
föreningens inkorg under sommaren. Titta och njut!

Bara leksingar
överallt leksingar
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I nästa nummer av Leksingen visar vi  
supportrarnas snyggaste LIF-tatueringar!
Skicka ditt bidrag till bild@leksandsif.se
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Utsedd till SHL:s mest värdefulla spe-
lare, och av Leksands-fansen kallad för 
”Kung Oscar”. LIF-målisen Oscar Al-
senfelt vet sannerligen hur man motar 
puckar, men i denna intervju avslöjar 
han även en hel del andra talanger… 
Som hur man gör en äkta ”Alsenfelta-
re” till exempel…
Bland mycket annat berättar Oscar 
Alsenfelt även om skrattattacken på 
kvartsamtalet, däckbyten med Tom 
Linder, fortkörningsböter, samt vem 
som är världens bästa målvakt. 
Här har ni #69, via telefon direkt från 
en skånsk strand i mitten av juli.

1. Vad är klockan?
– 13.44

2. Var är du? 
– Jag ligger på Lomma Beach och har det skönt 

i solen.  

3. Vad tänkte du på vägen dit? 
- Jag tänkte på hur skönt det kommer att bli att 

bara få koppla av och låta kroppen vila. 

4. Vad var det första du gjorde i morse  
när du vaknade? 

– Körde bil.

5. Tycker du om att bli intervjuad? 
– Ja, absolut.

6. Vilken är den dummaste fråga du har  
fått av en journalist? 

– Oj, den var svår… det finns så många, höll 
jag på att säga, haha. Jag kommer inte på någon 
specifik just nu, men det är alltid svårt att svara på 
frågor om hur det känns efter en seger eller så. 
”Beskriv känslan”, såna grejer, vad ska man säga 
liksom?

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

8. Är du blyg? 
– Nej.

9. Ditt fullständiga namn? 
– Oscar Erik Joakim Alsenfelt.

10. Familj? 
– Sambo, mamma, pappa och en bror.

11. Ditt bästa tv-program som barn? 
– De tre musketörerna. 

12. Brukar du träna på att skriva din autograf? 
– Nej.

13. Vems autograf skulle du helst vilja ha? 
– Oj, svår fråga… kanske Barack Obamas.  

14. Varför blev du målvakt? 
– Alla fick testa och det gick väl ganska bra 

för mig redan från början. Folk ville att jag skulle 
fortsätta och jag gjorde det också. 

15. Vilket är ditt första hockeyminne?
– Det måste vara när vi vann en turnering som 

små ute i Rosengårds ishall. Jag var kanske 7-8 år, 
men kommer verkligen ihåg det där än i dag. 
16. Hur många mål har du släppt in som mest 
under en match? 

– Tio kanske… jag vet faktiskt inte, jag försöker 
att glömma såna grejer så fort som möjligt. 
17. Har du någon gång varit rädd när  
du har stått i mål? 

– Nej.
18. Vilken kroppsdel har man mest  
nytta av som målvakt? 

–…Huvudet.
19. Hur lång tid tar det att sätta på sig alla 
målvaktsskydd? 

– Syndar jag mig tar det ungefär sju minuter.

20. Vem sätter på sig skydden snabbast  
av dig och Joel Gistedt? 

– Det är nog Joel…

21. Vilket är det viktigaste skyddet? 
– Skridskorna. 

22. Har du någon gång glömt något  
skydd och fått spela utan? 

– Jag har glömt skydd några gånger, men alltid 
fått låna andra skydd då. 

23. Världens bästa målvakt? 
– Jonathan Quick. 

24. SHL:s bästa målvakt? 
– Jag skulle säga… svår fråga… det var ju fak-

tiskt jag som blev utsedd till det… men jag säger 
Cristopher Nihlstorp. 

25. SHL:s sämsta målvakt? 
– Hmm… där får jag nog svara att det inte finns 

några dåliga målvakter. 

26. Tror du att Leif Boork skulle vara  
en bra målvakt? 

– Ja, det tror jag.

27. Gillar du straffar? 
– Ja.

28. Vem i Leksand är bäst på att lägga straffar? 
– Det har ju kommit så många nya nu, men av de 

gamla skulle jag säga att Pär Edblom är rätt bra. 

29. Vem är sämst? 
– Det är nog någon back… Eller Viktor Mår-

tensson kanske, han missade många straffar på 
innebandyn i alla fall. 

30. Vem tror att han är bäst? 
– Tobias Forsberg.

31. Vad tänkte du om Leksand innan du blev 
leksing? 

– Att det var ett klassiskt lag med bra publik. 

32. Vem i laget träffade du först? 
– Det var nog Patrik Hersley tror jag. 

33. Vilka i laget umgås du mest med på fritiden? 
– Tobias Forsberg.

34. Vad gör ni då? 
– Vi brukar försöka planera lite tillställningar så 

att laget får göra lite roliga saker. Vi är nog lite av 
fixarna i gruppen skulle jag säga. 

35. Vilket är ditt favoritställe i Leksand? 
– Min lägenhet. 

36. Brukar du psyka motståndare? 
– Nej inte nu, men jag gjorde det förr.

37. Tycker du om att träna?
– Absolut.

38. Favoritmusik? 
– Lite äldre musik som har lyckats leva kvar i 

många år. 

39. Till vem skickade du ditt senaste sms?
– Det var till dig, haha. 

40. När ljög du senast? 
– Kanske i går. Jag kommer inte ihåg vad jag ljög 

om, men något var det säkert.  

41. Det mest pinsamma du har gjort? 
– Jag kommer ihåg när jag och mina föräldrar var 

på ett sånt där kvartsamtal i skolan. Helt plötsligt 
fick jag och mamma en skrattattack och kunde 
verkligen inte sluta. Vi kan än i dag inte förklara vad 
det var som hände, men roligt hade vi, även om 
det var lite pinsamt för pappa. Och för min del var 
det pinsamt att träffa läraren i flera veckor efter det.

42. Vad ogillar du mest med dig själv? 
– Jag har ganska dåligt tålamod, utanför isen i 

alla fall. 

43. Din bästa egenskap, utanför isen? 
– Jag gillar att göra nya grejer. 

44. Ångrar du något i ditt liv? 
– Nej.

45. iPhone eller Android? 
– Iphone, för jag kan inget om de andra. 

46. Byter du däck på bilen själv? 
– Nej, det gör Tom Linder. 

47.  Även nu när han inte spelar i Leksand?
– Just det… ja, jag får väl köra ner bilen till ho-

nom när det är dags. 

88 frågor till 

”Den består av korvbröd, 
mos, fiskpinnar, bostongurka  
& remouladsås.”

Oscar Alsenfelt69
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48. Vad kör du för bil? 
– En Seat. 

49. Har du fått fortkörningsböter? 
– Ja.

50. Spelar du något instrument? 
– Nej.

51. Har du rökt någon gång? 
– Ja.

52. Snyggaste LIF-souveniren?
– Alla är snygga. 

53. Bästa klackramsan? 
– Det får nog bli ”leksing tills jag dör”.

54. Vad är det största du har varit med om som 
hockeyspelare? 

– Mina två uppflyttningar till högsta serien. 

55. Vem i Leksand får sitt stora genombrott i år?
– Jag tror att Kevin Kapstad kommer att få ett 

ännu större genombrott i år. 

56. Är du en dålig förlorare? 
– Nej. Många skulle nog säga emot mig där, men 

då får de komma till mig så ska jag förklara vad jag 
menar. 

57. Vad skulle du jobba med om  
du inte var hockeyspelare? 

– Jag skulle vara sportchef.

58. Intressant…
– Ja, mycket, haha.

59. Är du en bra kock? 
– Jag skulle säga att jag inte är en bra kock, men 

min flickvän skulle nog säga jag är ganska okej 

60. Har du någon paradrätt? 
– Ja, jag har faktiskt en som heter Alsenfeltarn. 

Den består av korvbröd, mos, fiskpinnar, boston-
gurka och remouladsås. 

61. ???
– Jo, men den är fruktansvärt god! De som vågat 

testa har faktiskt gillat den.

62. Senaste filmen du såg? 
– Gökboet.

63. Är du händig? 
– Nja. 

64. Finns det något i ditt hem som du  
har byggt själv? 

– Ja.

65. Vad är det modigaste du har gjort? 
– Att jag fortsatte spela hockey när det var som 

jobbigast. 

66. Är du rolig?
– Ja.

67. Bästa spelaren som du har spelat med? 
– Det får nog bli Martin Gerber. 

68. Vem av dig och Joel Gistedt skulle  
vara bäst som forward? 

– Jag tror att jag skulle spela fram till flest mål, 
men han skulle nog göra flest.

69. Är du modemedveten?
– Ja.

70. När grät du senast? 
– För två veckor sedan eller nåt. 

71. Vem skulle vinna om ni i laget var  
med i Robinson? 

– Svedberg.

72. Favoritgodis? 
– Har inget, jag äter mest glass, helst vanilj. 

73. Varför nummer 69? 
– För att jag gillar vad det numret står för… 

74. Hur ofta städar du? 
– Inte ofta.

75. Har du någon gång varit trött på ishockey?
– Ja.

76. Har du någon tatuering? 
– Ja, men vad den föreställer vet jag knappt 

själv. Det är någon thailändsk text som jag gjorde i 
Thailand när jag var 18. 

77. Om du var tvungen att tatuera in något i 
pannan, vad skulle det vara? 

– Nu.

78. Tänker du mycket på vad du äter? 
– Ja.

79. Pratar du mycket på isen? 
– Ja.

80. Har du haft något hål i tänderna? 
– Ja.

81. Vad gör du helst i bussen efter en match? 
– Spelar något spel. 

82. Varför hade du en röd klubba ett tag  
under den gångna säsongen?

– De blåa var slut och kunde tydligen inte skickas 
så snabbt. De hade bara röda färdiga, så det blev 
så helt enkelt.

83. Kommer Leksand att spela slutspel  
den här säsongen? 

– Ja.

84. Vilka möter ni i finalen? 
– Växjö.

85. Känns det skönt att intervjun snart är över? 
– Nej, det tycker jag inte.

86. Vad ska du göra när vi är klara? 
– Ta en macka tror jag.

87. Vad är klockan nu? 
– 14.03

88. Oj, det är nog hastighetsrekord! 
– Ja du ser, det här var ju kul!

Bäst. Oscar Alsenfelt utsågs till den gångna säsongens bästa SHL-målvakt.
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”Vi blöder och svär, som dom bröder vi 
är…” sjunger Stiko Per Larsson. I höst 
ser vi åter ett brödrapar i Leksands IF:s 
A-lag: Chris och Jack Connolly från 
USA. Genom åren har det inte varit 
helt ovanligt att bröder spelat i laget. 
Ett brödrapar – Christer och Thommy 
Abris – hänger till och med i arenata-
ket. 

CHRISTER OCH THOMMY är för övrigt de enda 
tvillingarna. En brödratrio har faktiskt också spelat 
i A-laget. De kända LIF-profilerna Åke och Björn 
(”Lollo”) Lassas hade nämligen en mindre namn-
kunnig bror som också spelade i LIF på 40-talet: 
Nils Lassas. 

Sammanställningen här avser det som vi brukar 
kalla officiella A-lagssäsonger, det vill säga åtmins-
tone en nationell A-lagsmatch i serie-, slut- eller 
kvalspel. 

Bröderna Bertil och Roland Bond har också en 
äldre bror, Sven Bond, som var junior när han 
spelade en rad vänskapsmatcher med LIF under 
en turné i Alperna 1960. Han gjorde dock inte 
någon officiell A-lagsmatch i LIF enligt ovanståen-
de definition.

Som en liten fotnot i sammanhanget kan också 
nämnas Victor Rask (2009–11) som är bror till 
Fanny Rask som spelade med LIF:s damer i Riks-
serien (2010–11).

Åke Lassas (b), 1940–63
Nils Lassas (f), 1942–43, 47–48
Björn Lassas (f), 1945–61

Sven Jonsson (mv), 1937–39, 42–44, 49–56
Einar Jonsson (f), 1940–52, 53–54

Pelle Jacobson (f), 1943–52
Ole Jacobson (mv), 1961–66

Roland Bond (b), 1963–68, 69–76
Bertil Bond (f), 1965–68

Ingemar Lysén (f), 1946–47, 48–50, 51–61
Göran Lysén (f), 1956–67

Christer Abrahamsson (mv), 1964–74, 77–80
Thommy Abrahamsson (b), 1964–74, 77–80

Stefan Olsson (f), 1975–76
Håkan Olsson (f), 1979–81, 84–85

Niklas Eriksson (f), 1987–96, 97–05
Markus Eriksson (f), 1993–97

Nicklas Nordquist (b), 1993–99
Jonas Nordquist (f), 1999–02

Fredrik Jonsson (Ytfeldt) (f), 1996–98
David Jonsson (Ytfeldt) (b), 1997–00

Bengt Höglund (mv), 1998–00
Henric Höglund (f), 1998–00

Johan Rosén (f), 2002–05
Roger Rosén (f) 2004–05

Richard Pavlikovsky (b), 2003–04
Rastislav Pavlikovsky (f), 2003–04

Calle Steen (f), 2005–06
Oscar Steen (f), 2005–06

Niclas Andersén (b), 2005–07
Henric Andersén (f), 2008–12

Erik de la Rose (b), 2010–12
Jacob de la Rose (f), 2011–14

Alen Bibic (b), 2010–13
Almen Bibic (b), 2012–14

Filip Forsberg (f), 2010–13
Fredrik Forsberg (f), 2013–

Chris Connolly (f), 2014–
Jack Connolly (f), 2014–

Bröder i Leksands IF

Bröder. Bröderna Abrahamsson är det enda tvillingparet som har spelat i LIF. Hittills i alla fall. 

Text Lars Ingels

Filmtajm med Tobbe Forsberg

Detta och mycket mer i nästa nummer! 

Hemma hos   bröderna Connolly 90 frågor till
Tomi Sallinen

 
(Informatör och marknadsförare på Leksands IFs kansli 
1997–2006. ”Spol-Jansson var ismaskinsförare och jag 
var marknadsförare!” Lars har inte någon bror.)

NOSTALGI
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