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Besök oss Leksand Norsgatan 27E,  
Mora Köpmannagatan 3 B, Orsa Dalagatan 1 
och Rättvik vid järnvägsstationen.

 BOKA BILJETTER OCH BOENDE PÅ SILJAN.SE

Fler evenemang på siljan.se
SILJAN.SE TEL 0248-79 72 00

CAMPING - DEN PERFEKTA UTSIKTEN  Tällberg, 4/7–3/8

MALENA ERNMAN En klassisk helafton, Dalhalla 12–13/7

KALLE MORAEUS Allsång. Orsa camping 21/7, 28/7

SåNGFEST - TOKFURSTEN Vattnäs konsertlada, Mora 12–19/7

ETT SATANS SPEKTAKEL Bonäs bygdegård, 27/6–6/7

Presenterar sommarens nyheter

Äventyrsminigolf - Pirat & Dalatema
Minidisco & Familjeshow, månd-fred

För mer info 0247-138 00. www.leksandresort.se

LEKSAND RESORT
Leksand Strand & Leksand Sommarland

LEKSAND RESORT
Zipline - 310 m lång - 20 m hög - 60 kmh

30 års

jubileum

1984 - 2014

Ta båten till oss, nya stora bryggor!

Sveriges

häftigaste

combo!

Aktiviteter från 

morgon till

kväll.

camping & resort
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Tack för den här säsongen!
SÄSONGEN 2013/14 ÄR SLUT. När vi ser tillbaka så andas den 
glädje, känslor, engagemang och ett enormt hårt slit, hos såväl 
spelarna som personalen i organisationen. Det har varit en säsong 
där det handlat mycket om att anpassa klubben och organisationen 
från Hockeyallsvenskan till SHL. Sportsligt blev säsongen vad vi alla 
hade hoppas på, vi spelar kvar i SHL även nästa säsong. Trots den 
tuffa uppgiften visade laget upp en enorm moral och kämpaglöd 
och det var de som tog laget till en fin sjundeplats i tabellen efter 55 
omgångar.  Dessutom gjorde våra damer en historisk säsong och 
tog sig för första gången till en semifinal. Vi ska inte heller glömma 
våra J20-killar. De gav Brynäs tre tuffa matcher i kvartsfinalen och 
var riktigt nära att ta sig till finalspel. 

MEN DET ÄR INTE BARA på junior- och seniornivå det har varit full 
rulle under säsongen. Även på ungdomssidan har man tränat, kämpat och spelat matcher. Sam-
manlagt har 200 barn fördelat på nio lag varit igång. Till det kommer drygt 40 barn som varit med 
i Tre Kronors hockeyskola. Det här har blivit möjligt genom 60 engagerade ungdomsledare. Även 
återväxten på domarsidan ser ut att fungera, föreningen har utbildat 25 föreningsdomare den här 
säsongen. Ytterligare glädjeämnen är att vår hockeyskola återkommer i sommar och att vi under 
säsongen kunnat inviga vår tredje isyta, Drömmarnas Arena. 

DRÖMMARNAS ARENA ÄR ett exempel på den handlingskraft och den styrka som finns i och 
runt vår förening. Och vi är enormt stolta över det engagemang du och många med dig, har och 
har haft, under den gångna säsongen. Man kan inte annat än imponeras över att medlemsantalet 
ständigt stiger, publiksnittet ökar och att vi haft en fantastisk försäljning i souvenirbutiken. Sam-
mantaget vittnar det om vilket stort intresse som finns ute i landet för Leksands IF.

NU SER VI MED TILLFÖRSIKT fram mot en ny säsong i SHL. Det blir en säsong som kommer 
bli både utmanande och tuff. Med hjärta, hårt arbete och ditt stöd i ryggen är jag helt övertygad 
om att vi tillsammans går en mycket ljus framtid till mötes. Vi går mot visionen att vinna ett SM-
guld före 2019!

JAG VILL DÄRFÖR ATT DU är ute i god tid och förnyar ditt medlemskap i Leksands IF. Vi 
behöver dig för att fortsätta bygga föreningen stark för framtiden.

Med vänlig hälsning
Roger Åström, Tf Klubbdirektör Leksands IF

Ansvarig utgivare Roger Åström
Redaktör Elisabet Wahl   
Skribenter Katharina Dalmalm, Liselotte Fridh, Hugo Gärtner, 
Per Källgren, Elisabet Wahl, Niklas Niva Sjökvist. 
Foto Daniel Eriksson, Lars Ingels, Caroline Siik, Per Källgren, 
Anders Erkgärds - actionbilden.se  
Illustration Peter Back 
Layout Lina Rörvall Form & Design
Korrekturläsning Katharina Dalmalm, Hulda Pettersson, Ingegerd Wahl. 

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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Plockat 

Beröm 1
När SHL:s grundserie var slut-
spelad frågade C More ett stort 
antal spelare vilket lag som har 
den bästa hemmapubliken. 
Glädjande nog svarade 30 
procent, alltså nästan var tredje 
spelare, att det är publiken i 
Tegera arena som är bäst. På 
andra plats kom Frölunda med 
22 procent och på tredje Skel-
lefteå med 18 procent.

Beröm 2
Även gästande fans verkar trivas i 
Tegera. ”Trevliga Leksand! Från fans 
till säkerhetspersonal. Aldrig har vi 
blivit bemötta så bra som här uppe. 
Inte ens i Växjö” skrev till exempel 
Växjös tifogrupp Psycho Circus 
på Twitter efter ett besök i mars. 
Även HV71-supporten Niklas Bladh 
kommer gärna hit igen: ”Besöka 
Leksand igen med bästa bemötan-
det och bortastå i SHL!” var hans 
budskap till sina Twitter-följare. 

19 
Så många leksingar har varit 
på landslagsuppdrag den här 

säsongen. Föreningen har varit 
representerad både på dam- och 

herrsidan och man har kunnat 
hitta leksingar i juniorturneringar, 

på OS och i Tre Kronor. 

Blåvit hockeygala
För andra året i rad arrangerade C More en hockeygala efter avslutad  
säsong. Och tillställningen fick verkligen en blåvit prägel. Hela fyra priser 
gick till Leksandsspelare. 

Årets Bäste Back Patrik Hersley 
Årets MVP Oscar Alsenfelt 
Anders Burström Trophy Gabriel Karlsson 
Årets Glädjespridare Cecilia Östberg 

Vi från Leksingen säger stort grattis till alla fyra pristagarna.  
Jacob de la Rose var även nominerad som årets bästa junior, men  
det blev Alexander Wennberg från Frölunda som fick det priset. 

Det är inte bara spelarna i Leksand som fått pris denna vår. Efter varje säsong delar Ishockeyjournalisternas Kamrat-
förening ut ett pris till årets pressvärd. Den här gången har föreningen enats om att allra bäst service får man av Lars 
”Nubben” Andersson i Tegera arena. Det är faktiskt andra gången han får den utmärkelsen, även säsongen 1995/96 fick 
han detta fina pris. Juryns motivering låter så här: ”Ingen detalj är för liten för ”Nubben”. Han är enormt noggrann med att 
varje medieperson som besöker Tegera arena i Leksand ska känna sig välkommen och få hjälp med allt som behövs.”

”Nubben” blev årets pressvärd

Nu när säsongen är över går det att avslöja en del hemligheter. 
Som att Jens Bergenström egentligen inte är Jens Bergenström på 
lagfotot. Han befann sig nämligen på BB där hans andra barn kom till 
världen. Kroppen tillhör istället Filip Forsberg som glatt klädde på sig 
matchtröjan med nummer 32 och poserade med laget. Jensas huvud 
monterades sedan in digitalt i efterhand. 
  – Han hade kopierat min stil exakt, så jag tycker att han skötte sig 
jättebra, säger #32. 

Forsberg = Bergenström?

Expressens hockeyskribent Mattias Ek om 
den blåvita hemma- och bortapubliken. 

”Publiksnittet i SHL ökar igen. 
Tack för det, Leksand!”

THL avgjord
Nu har vi fått en vinnare av THL! Om 
du inte hört talas om den ligan är 
det inte så konstigt, det är nämligen 
en förkortning av Terrassen Hockey 
League.  Varje säsong utspelar sig en 
prestigeladdad resultattävling bland 
terrassbordsägarna när det är hemma-
match. Reglerna är enkla: flest antal rätt 
tippade matcher vinner äran, en pokal 
och en signerad tröja från säsongens 
lag. Vinnare blev SEB, Terrassbord 7, 
på bilden representerad av Michael 
Hägle.

Det är inte bara i spelartrupperna 
det dykt upp nya ansikten, även på 
kansliet har det skett en del värv-
ningar. Det är Pernilla Allvin som ska 
ha hand om biljetter, Anna Djäken 
som stärker upp ekonomisidan och 
Elin Broman som blir ny marknads-
koordinator.

Ny personal 
på kansliet
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6 
Med så många poängs 

marginal satte Leksand nytt 
rekord för bästa nykomlingar i 

SHL. De blåvita samlade till slut 
ihop 83 poäng, vilket är sex  

poäng bättre än vad Växjö fick 
ihop säsongen 2011/12. 

Så här snyggt kan man inre-
da ett barnrum. Ägare av det 
här rummet heter Victor Blixt 
och bor i Hudiksvall. Det är 
Victors pappa Mattias som 
målat LIF-märket på väggen. 
Bra jobbat tycker vi!

Sex frågor...
...till souveniransvarige Lars 
Andersson om säsongens 
försäljning.

Hur har försäljningen gått i år? 
– Det har varit ett fantastiskt bra år där 

vi slagit rekord. Vi har ökat med minst 25 
procent. Det är nästan så att vår butik är 
lite för liten. Det trodde man ju aldrig när 
vi byggde den.

Vad beror ökningen på? 
– Det är nog flera faktorer som sam-

verkat. Att vi gick upp i SHL, något som 
folk längtat efter i många år. Och att det 
gått bra sportsligt. Sen har vi valt att ta 
in mindre kvantiteter av vissa saker och 
då kunnat erbjuda något nytt till nästan 
varje match. Det är svårt att säga vad 
som betytt mest. 

Vilka saker har sålt bäst?
– Matchtröjorna. Vi har sålt över 5000 

stycken.

Vilket namn har varit populärast att 
trycka på tröjan?

– Många vill ha egna namn, men av 
spelarna är det vanligt med landslag-
spelarna Johan Ryno, Oscar Alsenfelt, 
Patrik Hersley och så Jens Bergenström, 
Mr Leksand.

Vilka nyheter kommer framöver?
– Det kommer flera nyheter och jag 

kan avslöja att onepiecen gör come 
back i november. Sen kommer vägg-
klockan tillbaka. Den har varit populär 
tidigare. Bland sommarens produkter blir 
det bland annat funktionskläder och flera 
nya huvtröjor. Och redan nu finns ett nytt 
påslakanset och fotbollar i shopen. 

Till vem ska man skicka förslag  
på nya souvenirer? 

– Kontakta gärna mig via mail på  
lars.andersson@leksandsif.se. Det är  
kul när folk hör av sig med nya förslag 
även om vi inte kan ordna allt.

Text Katharina Dalmalm

JOHAN WITEHALL SPELADE i Leksand i två 
omgångar. Första gången var sejouren ettårig, 
1997–98. Sedan spelade han utomlands ett 
tag, men kom tillbaka och blev blåvit under två 
säsonger mellan 2003 och 2005. I dag har han 
lagt skridskorna på hyllan och den kontakt han 
har med hockeyn är genom sitt uppdrag som 
knattetränare, men minns tiden som leksing 
med glädje.
  – Det skönaste minnet är när vi tog oss tillba-
ka till elitserien. Vi åkte ur, men gick upp direkt 
igen. Det var väldigt härligt.

Har du någon kontakt med någon i laget?
  – Inte jättemycket. Ibland stöter jag på Jensa 
Bergenström och när barnen har varit på hock-
eyskola har jag träffat Janne Huokko också. 
Jag är också god vän med Lars Andersson i 
Starshop så honom träffar jag ibland. 

SÄSONGEN 2005/06 började Johan spela i Frölunda och även om det gick ryk-
ten om en tredje sväng i Leksand så var det aldrig nära.
  – Nej, men det var inte på grund av att jag inte ville, utan det var för att vi flyttade 
hem till Göteborg. Vi hade tidigt sagt att vi skulle flytta hem när barnen skulle börja 
skolan. Vi hade varit ute några år och det kändes lagom att dra sig hem.

GENOM ÅREN har han följt Leksand och blev glad när laget tog steget upp i 
högsta divisionen igen.
  – Det är roligt att det gått så bra. Jag var lite nervös där i början, det har ju gått 
mycket upp och ner. Men sedan när laget var på säker mark kändes det bra.

Vad hände sedan...

Aftonbladets hockeyskribent 
Mats Wennerholm i en av många 
berömmande texter om Leksand. 

”Ett lag där alla 
jobbar för varandra 
och ger 100 procent 
i varje byte.”

Rum med 
rätta färgerna
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Ny personal 
på kansliet
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Sportchef Salo har ordet
Leksingen träffar sportchef Tommy 
Salo en solig vårdag utanför Tegera 
arena för att prata om den gångna 
säsongen och målsättningar inför den 
kommande. 
  – Vi ska bli bättre på alla positioner, 
förklarar sportchefen med ett leende 
på läpparna.

KRUTRÖKEN EFTER DEN AVSLUTADE 
säsongen har lagt sig, stora delar av silly season 
är avklarad och det nya lagbygget har redan ställt 
in siktet mot en säsong med hög målsättning. 
Men mer om det lite senare. Inledningsvis får Salo 
sammanfatta året som gått.

– Jag tycker att vi gjorde det otroligt bra. Vi 
var nykomlingar, men tog mycket poäng och 
förlorade bara tre matcher i rad som mest. Oscar 
Alsenfelt var otroligt stabil och gav oss chansen 
att vinna varje match och Patrik Hersley gjorde 
många viktiga mål. Jag är även nöjd med att vi lät 
många juniorer få chansen och att Johan Ryno 
gjorde sin bästa säsong så här långt. 

Var du orolig någon gång under säsongen?
– Nej, faktiskt inte. Det blev aldrig någon egent-

lig kris utan vi kunde jobba på i lugn och ro. Det 
behövdes ju inte fyllas på med så många spelare 
utan vi kunde lyfta upp juniorer som Mattias Nils-
son, Simon Erlandsson, Martin Grönberg. 

DET HAR VARIT LÅG omsättning av spelare 
några säsonger och nu ser det ut att bli lite mer. 
Salo menar att laget nu kanske kommer in i en 
period nu där det byts ut lite mer spelare. Dels 
har några lämnat och några plockats bort. Men 
ska laget ta steg uppåt i tabellen så måste det 
fyllas på med lite nytt.

HAN BERÄTTAR VIDARE att han är nöjd med 
sin nya spelarbudget som är högre än förra sä-
songen. Då var det lite tight med pengarna, vilket 
begränsade handlingsutrymmet. 

– När det gäller rekryteringsarbetet så har jag 
en plan för sex månader och framåt. Jag försöker 
se många matcher och försöker se spelarna vi 
är intresserade av så mycket det går. Ofta är det 
agenten man först har kontakt med och man får 
en massa namn på spelare som har utgående 
kontrakt under säsongen. Jack Connolly var en 
sådan och honom gillade jag sedan tidigare. Fast 
då ville jag se brorsan Chris också och prata med 
honom eftersom de ville spela tillsammans. 

Hur tänker du nu kring det pågående lagbygget, 
femma för femma?

– Förra vintern hade vi bra box- och powerplay, 
men gjorde inte så mycket mål i fem mot fem.
Nu försöker vi få in fyra femmor som ska produ-
cera, så vi ska bli mindre beroende av några få 
spelare samtidigt som vi vill ha en stabil defensiv. 
Vi har fortfarande kvar en gnuggarfemma, men i 
vinter borde de tre första femmorna kunna göra 
lite mer mål än förra säsongen. 

NÄR LEKSINGEN BER Tommy Salo beskriva en 
vanlig dag på jobbet får vi svaret att det skiljer sig 
väldigt mycket. Men en sak är säker: sportchefs-
jobbet är ingen nio till fem-syssla, utan det är lika 
mycket som händer och ska göras på kvällar och 
helger. 

– En dag kan telefonen ringa hela dagen och en 
annan är det lite lugnare. Under sommaren är jag 
inte så mycket kring laget utan tittar bara till det 
så det flyter på. Under vintern tittar jag på mycket 
träningar och ser matcher. Just nu är det mycket 
förberedelser med bokning av resor och tränings-
matcher. Nästa vinter är det ungefär tio flygresor 
som ska lösas till exempel. Allt ska rulla på. 

Text Per Källgren

Vad (förutom lönen) är det som framhålls när 
du ska erbjuda en spelare en plats i Leksand?

– Framför allt att vi har de bästa fansen i hela 
Sverige och att det är kul att spela både hemma 
och borta. Sen är det att de får bo i en fin by och 
en vacker miljö. 

INNAN VI SKILJS ÅT låter Salo hälsa följande till 
alla oss som följer laget.

– Jag ser fram emot nästa säsong. Vi har fått 
bra träningsmatcher och vi får en starkare trupp. 
Det ska bli spännande att se vad vi kan uträtta 
och om vi kan ta ytterligare ett kliv och spela 
slutspel. Väl där kan vad som helst hända.

Namn Roger Åström
Ålder 49 år. 
Familj Gift och två barn, två tjejer som 
ska fylla 11 och 14.
Egen hockeykarriär Inget att prata om. 
Frågar du min far åkte jag nog mest 
skridskor på lädret, men jag har sprungit 
och orienterat en hel del. Det har blivit 
några maraton. Jag håller fortfarande en 
hygglig motionsnivå. 
Största hockeyidol Dan Söderström 
eller någon som spelade med honom. 
Det är de årgångarna jag minns bäst. 

Roger – tillförordnad klubbdirektör
Det pågår just nu en rekrytering av en 
ny klubbdirektör till Leksands IF. Fram 
till dess är det Roger Åström som styr 
skutan. 
  – Vi räknar med att den nye klubb-
direktören ska vara på plats efter 
sommaren, säger han. 

 
DET VAR I SLUTET AV MARS som det stod 
klart att Anders Doverskog slutade som klubb-
direktör för Leksands IF. Något nytt namn på 
posten fanns inte klart, så istället tog ekonomi-
ansvarige Roger Åström tillfälligt över jobbet.
  – Jag fick ett samtal från styrelsen där de kom 
med en förfrågan. Sedan hade jag ett möte med 
Anders också där han informerade om att han 
skulle sluta. 

Tvekade du?
  – Nej, det gjorde jag inte. Jag fick ju lite betänke-
tid och så försökte jag lyfta blicken och se hur vi 
ska lösa detta. Det är inte jag som ska göra allt 
arbete, utan vi ska göra det tillsammans. När jag 
kände att jag hade bra stöd i styrelsen var det ett 
ganska enkelt beslut. 

Vilka är dina viktigaste egenskaper?
  – Jag tror jag är ganska öppen, rak och mål-
medveten. Tjurig är kanske ett dumt ord, men jag 
är ganska envis av mig. 
 

DET HÖRS TYDLIGT när man pratar med 
Roger Åström att han har rötterna längre norrut 
än Dalarna. Han är född i Östersund och kom till 
Leksand för snart sex år sedan. Han började på 
Leksands IF förra året som ekonomiansvarig. När 
han inte sitter på kansliet är det mycket jakt som 
gäller.
  – Just nu är det mest älg. Sedan är jag jakt-
provsdomare också och har varit i både Norge 
och Finland och dömt. 
Men för tillfället är det av naturliga skäl mycket 
arbete och många timmar på kontoret som fyller 
hans tid. För att mäkta med både jobbet med 
ekonomin och uppdraget som klubbdirektör har 
man tagit in extra hjälp för att hinna med allt.
  – Vi anställer fler både på försäljningen och på 
ekonomisidan för att hinna med. Det är bara det 
där som ramlar mellan stolarna man blir ihågkom-
men för.
Just kring försäljningen och marknadssidan har 
det varit en hel del diskussioner. Roger tycker 
dock man ligger bra till och att han kom till ett 
uppdrag där man låg långt fram.
  – Det var redan mycket bokat och mycket är 
på gång. I år blir det enklare att jobba eftersom 
vi inte håller på med Nybygget. Det gav ett slags 
hack i skivan förra säsongen eftersom folk redan 
hade gett pengar. Det var svårt att genomföra 
ordinarie försäljning då. 

Hur ser rekryteringsprocessen ut?
  – Det finns ett tänk att vi ska kunna presentera 
ett namn på årsmötet, men det kommer nog att Text Elisabet Wahl

dröja innan personen är på plats. Min tidshorisont 
är att jag blir här sex–sju månader. Det är viktigare 
att det blir rätt än att vi ska ha bråttom. 

Vilken är den största utmaningen just nu?
  – Att vi alla ska se framåt och enas om att vi ska 
göra arbetet tillsammans. Vi har jobbat hårt och 
tufft hela säsongen och folk är lite slitna. Sedan 
kom det här med Anders, vilket var tufft och 
det gör att folk fick det jobbigt ett tag. Det är en 
utmaning så klart, men vi får inte tappa tempo 
eftersom det här är den mest intensiva tiden på 
året för oss. Men vi har löst saker tillsammans 
förut, och det ska vi göra nu också.

6 | Leksingen 
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SÄSONGSBILJETTERNA ÄR NU släpp-
ta och det har blivit en del prishöjningar. 
Exakta priser hittar ni på leksandsif.se. En av 
anledningarna till prishöjningen är att det den 
här säsongen blir 28 hemmamatcher, jämfört 
med förra säsongens 27. En annan förändring 
är att arbetet med ”aktiv sittplats”. Alla som är 
medlemmar i supporterföreningen Superstars 
får 25 procents rabatt på säsongsbiljetter på 
sektionerna A1 och A13.
När lösbiljetterna till matcherna släpps är 
ännu inte helt klart, utan det bestäms gemen-
samt inom SHL. Men troligast är att det blir 
två eller tre veckor innan säsongen drar igång.

DET BLIR EN INTENSIV start på säsongen 
när SHL väl drar igång. Pucken släpps för 
första gången 11 september och då gästar 
Färjestad Tegera arena. Sedan följer två heta 
bortamatcher: först mot Brynäs 13 september 
och sedan mot Djurgården 17 september. Det 
kompletta spelschemat hittar du på sidan 24. 

Säsongen som gått
 – och den som kommer

Inför nästa 
säsong

Nu är det sommarlov för samtliga lag i Leksands IF. Vi tittade lite närmare 
på föreningens två representationslag och tar siffrorna till hjälp för att se 
hur säsongen har varit. 

Leksands största förlust kom mot Skellefteå 
den 1 mars. Det blev 7–0 till Skellefteå. 
Leksands klaraste seger kom några dagar 
senare. Den 6 mars vann laget med 3–0 över 
Frölunda. Den målrikaste matchen den här 
säsongen kom i den allra sista matchen den 
8 mars mot Växjö. Den slutade 6–4 till Leksand.

Patrik Hersley hade mest speltid den här 
säsongen. Han hade ett snitt på 23.25 minuter 
per match. Det motsvarade drygt 19 timmar 
totalt den här säsongen.

Leksand hade ett publiksnitt på 6574 personer 
på hemmaplan. På bortaplan var siffran 6902 
personer i snitt. Det populäraste laget i Tegera 
arena var Brynäs. Publiksnittet för deras tre 
matcher här var 7557 personer.

Leksand hade totalt 19 uddamålsvinster varav 
14 var under ordinarie tid.

Iveta Koka var bästa målskytt i Leksands 
damlag. Totalt blev det 16 mål för henne.

Leksands damlag toppade ligan i fair play. 
De hade ett snitt på 9,64 utvisningsminuter 
per match.

Alla hemmamatcher filmas av minst sex ka-
meror. Vissa mer bevakade matcher kan det 
dock vara upp till 16 kameror igång samtidigt. 

Lör 2 aug 15.00
Färjestads BK – Leksands IF
Arvika
Fre 8 aug 19.00 
Leksands IF–Västerås
Tegera arena
Tor 14 aug 19.00 
Rögle BK–Leksands IF 
Ängelholm
Lör 16 aug 19.00
Frölunda– Leksands IF 
Göteborg
Tor 21 aug 19.00 
Leksands IF–Mora IK
Tegera arena
Lör 23 aug 16.00 
Mora IK–Leksands IF 
Älvdalen
Tis 2 sep 19.00 
Leksands IF–Brynäs IF 
Tegera arena
Tor 4 sep 19.00 
Leksands IF– Örebro 
Tegera arena
Lör 6 sep (tid ej klar) 
Leksands IF–Mora IK
Tegera arena

Med reservation för ändringar. 

Boka genast in följande datum i din 
almanacka. Det är nämligen då Leksand 
träningsspelar inför säsongsstarten.

Text Hugo Gärtner

 
Sammanlagt var

10
matcher utsålda 
i Tegera arena.  

19,6 
är medelålder i

Leksands damlag

Mer än

50
journalister fanns  

på plats i 
premiären mellan 
Leksand-Brynäs 

Populärast efter matcherna har Oscar Alsenfelt varit – han har 
gjort allra flest intervjuer efter slutsignal den här säsongen.

Text Elisabet Wahl

Leksingen | 7
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Mössa
170:-

T-shirt
fr. 179:-

Damhood
599:-

Mössa
170:-

shop.leksandsif.se

Kläder

Damtop
199:-

T-shirt 
Marin Sköld

fr. 179:-

Matchtröja
199:-

Body blåvit
199:-

...och för de allra minsta

T-shirt
Svart Sköld

199:-

T-shirt 
Vit Leksand

199:-

AUDIO VIDEO • Rättvik
Storgatan 21 • Rättvik • 0248-106 66

TV Luxor LED22EL
DVB-T mottagare, inbyggd
DVD, 12V kabel medföljer.

Ord. 2299:-

Vid uppvisande av annons 

1999:- 

Anslut dig till Vision 2019 genom 
autogiro eller engångsinsättning. 

Öka möjligheten för Leksands IF att  
etablera sig i SHL och nå visionen  

SM-Guld 2019. 
 

Läs mer om hur du ansluter och om  
Vision 2019 på vår hemsida!

leksandsif.se
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För tredje året i rad sammanfattar Jens 
Bergenström säsongen som gått. Den 
här gången bjuder han på några sköna 
inblickar från lagets vardag. Varför gjor-
de man ett extra busstopp i Mariestad? 
Och vem är den enda som får kliva på 
klubbmärket inne i omklädningsrum-
met? 

Hej igen. Nu har det gått ännu en säsong och vad 
ska vi säga om den? Vad tycker ni? Jag tycker 
att det var en succé i full paritet med säsongen 
2012/13, även om slutet var roligare då. Denna 
säsong var vi nykomlingar, vi skulle komma tia 
elva eller tolva, så var den allmänna expertupp-
fattningen. Men genom ett lagspel där alla gav 
allt för klubbmärket så löste sig det där på ett fint 
sätt. Vi var inte i närheten av att falla ner i helve-
tesserien som stavas kvalserien.
Här är några av de mest minnesvärda incidenter-
na från året:

  1. Brolinincidenten
Det finns en regel, det finns en gyllene regel som 
återfinns i alla omklädningsrum. Regeln består av 
en liten del, men ack ack så svår att förstå för ut-
omstående. Regeln lyder: GÅ INTE PÅ KLUBB-
MÄRKET! Detta heliga märke som återfinns på 
golvet i varje respektabelt omklädningsrum.
Otaligt är antalet människor, framför allt reportrar 
som inte respekterat denna regel och helt sonika 
vandrat fram och tillbaka över klubbmärket. 
Reaktionen från oss spelare och ledare är alltid 
densamma: ett stort skrävlande öronbedövande 
buande.
Nu till huvudämnet, Brolinincidenten. Det var en 
lördagsmatch, minns inte vilken, men det var en 
av de fantastiska lördagsmatcherna när vi vunnit 
efter dramatik (hände ibland under säsongen). 
Alla var överlyckliga över att vi vunnit, över vår 
situation och allt det där. In i omklädningsrummet 
kommer ett gäng glada leksingar som verkar ha 
haft väldigt roligt under matchen. Det var familjen 
Årjes, det var Olle Öst, det var Pär Nuder och så 
var det min och mångas stora idol inom fotbollen: 
legenden och Leksandssupporten Tomas Brolin. 
Denna grupp av profiler förskingras ut i lokalen, 
men rätt fram, rakt emot klubbmärket går vår 
hjälte, Tomas Brolin. Viss panik bland oss som 
kan huvudregeln uppstod i lokalen precis som 
alltid när någon är på väg att vandra rakt över 
klubbmärket. Tomas kommer närmare och när-
mare. Ett enormt buande uppstår i lokalen. Men 
just när han ska sätta första foten i klubbmärket 
så händer något som för alltid kommer att skaka 
vår grundregel. Tomas gör sin målgest. Den mål-
gest som vi alla lärde oss att älska. Den som bar 
oss en hel sommar 1994. Han gör piruetten! Allt 
ljud byts, från ett högt buande till ett lyckorusan-
de jubel. Vår hjälte från 94 gjorde piruetten på 
Leksandsmärket och från och med den magiska 
stunden så heter regeln i Leksands omklädnings-
rum: gå aldrig på klubbmärket om du inte är 
Tomas Brolin och gör piruetten.

  2. Skellefteåvinsten
Som ni minns så slog vi Skellefteå, svenska mäs-
tarna på bortaplan. Det var en match som kanske 
var den enskilt roligaste att vinna. Vi gjorde ett 
avstamp och visade att vi verkligen är ett lag att 
räkna med. 
Men det var inte själva segern i sig som var 
märklig, utan det var Skellefteås sätt att uppföra 
sig efter matchen. Den vanliga proceduren efter 
match är avtackning mot ett gäng, som om de 
har vunnit är glada och om de har förlorat är 
arga och förbannade. Då sägs det ingenting. 

Men denna gång var det annorlunda. När vi hade 
vunnit mot Skellefteå så vid avtackningen så var 
de glada. 
De uppförde sig som att de var glada för vår se-
ger. Målvakten Henrik Karlsson skojade med mig 
och undrade hur sjutton jag fick in 1–2-pucken. I 
grund och botten så tror jag att det bottnade i de-
ras självförtroende. Det var som att de sa ”grattis 
ni vann i dag, men vi kommer vinna nästa match”. 
Jag är säker på att deras avslappnade stil är en 
av anledningarna till deras enorma framgångar 
de senaste två åren. Det är något för oss att ta 
lärdom av.

  3. Extrastoppet
Micke Johansson lyckades få till ett extra buss-
stopp i Mariestad på vägen ner till Göteborg. 
Anledningen? Han hade aldrig bajsat på en buss-
toalett och tänkte inte göra det nu heller.

  4. Snåljåpen
Den numera pensionerade lagkaptenen Gabriel 
Karlsson lyckades även detta år smita ifrån att 
bjuda fikagruppen längst bak i bussen på fika. 
Grattis Gabbe! till att ha spelat en hel karriär utan 
att betala fika men att bli bjuden själv varje resa. 
Hörde jag Ove Sundberg från Ryno?

  5. Hämnden
Jag avslöjade mitt practical joke med Fredrik 
Händemark för den samlade världspressen på 
Dalarnas Tidningar. Jag hade skojat med honom 
genom att lägga ut annonser på Blocket. Jag vet 
inte om hämnden var från honom, men en träning 
åkte jag runt med ögon som inte gick att se med. 
Någon hade smetat tigerbalsam på insidan av 
hjälmen, som rann ned i ögonen när jag blev svet-
tig. Jag har en starkt misstänkt.

  6. Sömntutan
Ryan Russels förmåga att sova saknar motstycke 
i Leksands IF:s historia. Den mannen gör inget 
annat än att sova och blockera slagskott.

  7. Modelejonet
Joel Gistedt är den bäst klädde hockeyspelaren 
någonsin i Leksand. Råkar man ha något plagg 
som liknar Joels då vet man att man är helt rätt 
på det. Joel får ett regnplagg att se ut som en 
balkostym.

  8. Flickidolen
Instagram slog igenom i laget även bland de äld-
re. Men mest hjärtan i kommentarerna fick ändå 
den blonde Arvikapöjken Jacob de la Rose

  9. Debuten
Fredrik Forsberg var nog mycket nervös inför sin 
första a-lagsträning. Så nervös att han glömde att 
ta av sig skridskoskydden innan han gick ut på 
isen. Platt fall är ett lindrigt ord.

  10. Vaxburken 
Säsongens följetong i omklädningsrummet hand-
lar om en vaxburk. Efter varje träning var flera 
spelare mycket noga med hur håret föll, bland 
annat Tobias Forsberg och Jacke Blomqvist. 
Problemet var att när än Johan Bonde ställde ut 
vax så var det försvunnet efter bara någon dag. 
Ser ni en hockeyspelare som står och säljer vax 
utmed vägarna i sommar, ring Tobias Forsberg. 
Han är arg. Till och med när en liten repanordning 
gjordes för att bevara vaxburken lyckades föröva-
ren lura till sig vaxet.
 
Det var allt för mig. Nu kör vi stenhård sommar-
träning för att ta nya steg nästa säsong. 

Väl mött i Tegera arena eller i någon annan SHL-
hall i vinter!

KRÖNIKAN

DEN MANNEN GÖR INGET ANNAT ÄN 
ATT SOVA OCH BLOCKERA SLAGSKOTT.
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Visa upp denna annons hos Max i 
Borlänge eller Falun, så får du 
10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 2014/2015. Gäller ej
Maxbox eller Minimål och kan ej kom-
bineras med andra erbjudanden. 
Välkomna!

10 kr
rabatt

Borlänge, Riksväg 70  Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!

 Vi stödjer lokal idrott
Leksands Ridklubb är en av flera idrottsklubbar 
i vår bygd som vi är med och sponsrar. Klubben 
har även fått bidrag från Insatser för bygden 
för ny utebelysning på hoppbanan.

Vi vill vara med och ta ansvar för bygdens 
utveckling. Det här är ett av våra sätt.

Läs mer om Insatser för bygden på vår webb.
www.leksandssparbank.se/insatserforbygden
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Två av säsongens nyförvärv är masar. En av dem är Viktor Mårtens-
son som nu drar på sig leksandströjan för andra gången i karriären.
  – Jag kände inga tveksamheter när Tommy Salo ringde, säger han 
till Leksingen.

 
DET ÄR SVÅRT TÄNKA SIG ett mer laddat nyförvärv än Viktor Mårtensson. Han har 
nästan svårt att sitta still i stolen när han berättar hur mycket han ser fram emot den kom-
mande säsongen. 
  – Jag är så sjukt laddad. Sjukt taggad, helt enkelt! Jag tänker på det hela tiden – att jag 
ska vara beredd när det börjar. 
För det här att börja spela i Leksand är ett stort steg på flera sätt. Han har aldrig spelat i 
SHL förut, utan tillbringat de senaste fyra säsongerna i allsvenska Västerås. Och det är nog 
många som känner igen honom därifrån: både som tuff tacklare och något av en filmstjär-
na. Inför flera möten mellan Leksand och Västerås höjde Viktor temperaturen genom 
retfulla filmer. I en av de mest spridda går han loss ordentligt på en hög knäckebröd.
  – Det var inte min idé, men jag tycker sådant där är roligt. Så när jag fick frågan ställde 
jag upp direkt. Och vill de spela in liknande i Leksand är jag med utan tvekan, säger han.
Hockeykarriären började dock inte i Västerås, utan i Borlänge hockey. Och det märks att 
det här med Leksand är något extra. Viktor Mårtensson berättar att matcherna mot storla-
get Leksand var något speciellt när han var yngre och att både familj och vänner är väldigt 
glada över den nya lagtillhörigheten.
  – Fast jag blev rätt förvånad när Salo ringde. Även om jag tänkt att det vore stort att spela 
i Leksand, så har jag inte pratat med honom tidigare. Det var jättestort när han ringde, så 
det fanns inga tveksamheter.
Men det är faktiskt andra gången i karriären han drar på sig den blåvita tröjan. Han började 
hockeygymnasiet här en gång i tiden.
  – Men jag flyttade hem vid jul ungefär. Jag var nog inte riktigt mogen att bo hemifrån, jag 
skötte inte sömnen och läxorna, berättar han.
Ska man kort sammanfatta vad vi har att vänta oss av Borlängesonen blir det nog ett ord: 
tacklingar. Gärna många och hårda.
  – Jag försöker spela rivigt och tufft och tacklas väldigt mycket. Det är väl i princip så jag 
är som spelare. 

Så vad är hemligheten bakom en bra tackling?
  – Att man ska ha balans och fart. Speed kills som de brukar säga. Det gäller att sikta så 
mycket på mitten av kroppen det går.

Vilken är den bästa tacklingen du delat ut?
  – Jag kan inte plocka ut någon speciell, men de som träffar helt rätt minns man verkligen, 
säger han och ser nöjd ut.

En back med fysiken som främsta kännetecken. Ungefär så kan man 
beskriva Robin Jacobsson som värvats från Brynäs.  
  – Jag ser gärna till att smälla på där ute på isen och allra helst på 
de som inte vill ha smällar, säger han till Leksingen. 

FÖRSÄSONGSTRÄNINGEN ÄR I FULL GÅNG och Leksingen passar på att träffa Robin 
Jacobsson mellan förmiddagens styrketräning och eftermiddagens innebandy. Han är en 
av många nya spelare i truppen. Så varför blev det Leksand just för honom?
  – De visade tidigt sitt intresse. Både Appelgren och Salo har tydligen haft koll på mig 
under ett längre tag. Leksand känns som en bra möjlighet i min utveckling.
När Robin Jacobsson ska beskriva sig själv som spelare anar man att han är den där 
typen som man verkligen gillar att ha i sitt eget lag, men avskyr när man möter.
  – Hockey är ju en känslosport, så jag gillar när det är grinigt ute på isen. Jag kanske inte 
är en retsticka när det gäller att snacka, men jag gillar att smälla på. Och jag smäller gärna 
på dem som inte vill ha smällar, säger han och ser ganska förtjust ut. 
En annan sak han lyfter fram är fysiken och kroppsstyrkan. Det är två saker som han ser 
som sina främsta kännetecken och något han ska utnyttja ute på isen.
  – Fysiken ska vara mitt adelsmärke. Det är viktigt för mig att vara starkast där ute. 
Det är ganska svårt att placera Robin Jacobssons dialekt och det visar sig att han har 
flyttat runt mycket. Men även för någon som är uppvuxen på Gotland och i Stockholm är 
det omöjligt att inte vara medveten om rivaliteten mellan Leksand och Brynäs. Och det lite 
halvförbjudna att gå mellan de två klubbarna som han just gjort. 
  – Det är klart det är speciellt att gå till det andra derbygänget, det vet jag ju. Men för mig 
personligen ska det bli jättekul att möta Brynäs igen, att spela mot de gamla polarna. De 
matcherna är verkligen speciella med allt runtomkring. 

Hur tyckte du att det var att möta Leksand förra säsongen?
  – Ett ganska svårspelat lag. Man hade ett väldigt uppoffrande spel där alla täckte skott 
och laget var tajt. Hamnade man i underläge mot Leksand, då var det tufft att komma igen. 

Så vilken match ser du mest fram emot?
  – Det måste ändå vara premiären. Jag vill att det ska vara pucksläpp så snart som  
möjligt. Jag längtar redan!

En titt på lagbygget

Robin 
JACOBSSON

55

27Viktor 
MÅRTENSSON
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MÅLVAKTER
69  Oscar Alsenfelt 
41  Joel Gistedt

BACKAR
4  Robin Gartner  

 Ny från Örebro
5  Tobias Ekberg 

 Sommarkontrakt, junior
7  Johan Svedberg
17  Simon Erlandsson 
24  Jonas Frögren 

 Ny från Skellefteå AIK
29  Joonas Rönnberg
51  Kevin Kapstad
55  Robin Jacobsson

 Ny från Brynäs

FORWARDS
9  Eric Himelfarb 

 Ny från Linköping
12  Fredrik Forsberg
19  Tobias Forsberg
20  Ryan Russell
22  Martin Grönberg
23  Pär Edblom
27  Viktor Mårtensson 

 Ny från Västerås
32  Jens Bergenström
40  Tomi Sallinen

 Ny från Espoo
61  Johan Ryno
63  Fredrik Händemark
71  Chris Connolly 

 Ny från Iserlohn Roosters DEL
85  Toni Kähkönen 

 Ny från Kärpät 
89  Jack Connolly 

 Ny från Färjestad
96  Fabian Brunnström

TRÄNARE
Coach: Andreas Appelgren
Ass Coach: Johan Rosén
Ass Coach: Mats Bäcklin

Lagbygget 
just nu
En hel del nya namn att lära sig. Och ett 
stort gäng nya tröjnummer. Så här ser 
Leksands IF:s trupp ut just nu.
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Målet för Leksands juniorverksamhet 
är att slussa upp så många spelare till 
a-laget som möjligt. För att jobbet ska 
bli systematiskt har man skapat den 
blåvita tråden.
  – Tanken är att alla i föreningen ska 
jobba enligt den här modellen, säger 
junioransvarige Per Bäcklin.

 
SEDAN SÄSONGEN 2005–2006 har Leksands 
IF haft som mål för sin juniorverksamhet att fler 
talanger ska vara redo att ta klivet upp till a-laget. 
I början gick det lite trögt, men våren 2010 kom 
beskedet att föreningen var på rätt väg. Då tog 
det blåvita J20-laget hem ett SM-guld.
  – Vi vann med uddamålet mot ett mycket mer 
namnkunnigt Brynäs. Det kändes helt fantastiskt, 
säger Per Bäcklin.  
Sedan dess har utvecklingen fortsatt och på fyra 
säsonger har ungefär 30 juniorer fått dra på sig 
den blåvita tröjan i seriesammanhang med a-la-
get. På ett sätt kan man säga att juniorutveckling-
en nästan lyckats lite för bra.
  – Vi tappade vinnarandan i J20-laget lite efter-
som så många spelare som vann guldet gick till 
a-laget. Men samtidigt är det ju målet att slussa 
spelare uppåt. 
Vad är det då man konkret har gjort sedan 
2006?  Per Bäcklin förklarar att det inte handlar 
så mycket om att förändra saker, utan att hela 

Den blåvita tråden
J18/J20

tiden utveckla föreningens koncept som leds av 
fystränare Tommy Fredriksson.
  – Till exempel har vi utvecklat fysträningen 
mycket. Våra juniorer är oerhört bra tränade och 
de som kommer utifrån ligger ofta lite efter. Vi har 
inte som mål att träna mest, utan att träna bäst. 
Den blåvita tråden är under ständig utveckling 
och målet längre fram är att det också ska finnas 
en gemensam linje i hur de olika lagen spelar. 
  – Då blir det mycket lättare att ta klivet upp från 
U16 till juniorlagen och från juniorlagen till a-laget, 
förklarar Per Bäcklin. 

LÄRDOMARNA UNDER de här åren är flera. 
Bland annat att det är väldigt svårt att bedöma 
vem eller vilka av juniorspelarna som faktiskt blir 
elitspelare. Det är inte alls säkert att det är den 
största talangen i J18-laget som kommer längst. 
Därför är det viktigt att alla spelare så länge som 
möjligt får chans att utvecklas genom spel och 
träning på samma villkor. 
  – Naturligtvis smalnar den vägen av genom 
juniorlagen upp mot a-laget, men det är viktigt att 
alla får samma chans i början.
Den blåvita tråden har även påverkat hur man 
tänker kring seriematcher. Målet är så klart fortfa-
rande att vinna varje match, men samtidigt är det 
också viktigt att så många spelare som möjligt 
ska vara med och bidra till segrarna. Därför får 
i princip alla spelare träna både boxplay och 
powerplay under J18-åren och man toppar bara 
laget när det verkligen behövs.

Text Elisabet Wahl

Säsongen som gick
För J18 slutade säsongen tidigare än 
man hade hoppats. Laget slutade på 
åttonde plats i J18 Allsvenskan Södra, 
den serie man spelade i efter jul. Det 
räckte tyvärr inte till slutspel. 
För J20 däremot gick det bättre och 
laget tog sig längre än man gjort på 
flera säsonger. Efter en fin vår tog laget 
sig till slutspel där man först fick möta 
Rögle i åttondelsfinal. Där blev det 
först en seger i sudden och sedan en 
klar hemmavinst för de blåvita. Men i 
kvartsfinalen mot Brynäs tog det stopp 
i den tredje och avgörande matchen. 
Brynäs vann med uddamålet och där-
med var säsongen över. 

  – Sedan spetsas pyramiden när de kommer till 
J20. Där kan det bli lite mer rollbetonade uppgif-
ter man får. Men målet är att ingen ska sorteras 
bort innan han har fått en rejäl chans att visa vad 
han kan. 

”Vi har inte som mål 
att träna mest, utan 
att träna bäst.”

Lagbygget 
just nu
En hel del nya namn att lära sig. Och ett 
stort gäng nya tröjnummer. Så här ser 
Leksands IF:s trupp ut just nu.
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Text Elisabet Wahl

Han hoppade in några gånger redan 
förra säsongen. Men numera är Jens 
Nielsen huvudtränare för damlaget.
 – Jag vill att vi ska försöka hålla 
mer puck och spela lite mer teknisk 
hockey, säger han om sina framtids-
visioner. 

 
I TVÅ SÄSONGER har Christer Siik tränat Lek-
sands damlag. Men i mars blev han assisterande 
sportchef för att avlasta Tommy Salo med arbete 
kring herrarnas a-lag. Därför behövdes en ny 
tränare för damlaget. Och efter några veckor stod 
det klart: det blir tidigare måltjuven Jens Nielsen 
som tar över laget.
 – Vi hade ett bra snack och hittade en lösning: 
jag tränar damlaget och samtidigt har jag kvar en 
del av mitt vaktmästarjobb. Det blev fler plus än 
minus så då tackade jag ja.
Jens Nielsen känner laget väl. Dels är han som 
vaktmästare nästan alltid i hallen och träffar därför 
laget flera gånger i veckan och dels har han hop-
pat in som tränare några gånger förra säsongen 
när Christer Siik var på utbildning. När det gäller 
tränarbiten har han redan en del erfarenhet i 
bagaget: han har tränat Häradsbygden i division 
2 och har även haft hand om ett pojklag.
 – Jag tycker jag är bra på att få ihop lag och att 
utveckla spelare till att bli bättre. Jag har också en 
bra blick för spelet under matcherna och ser vad 
som krävs för att vinna matcher.

Damlaget har fått ny tränare
Vad kan du om damhockeyn som sådan?
 – Inte jättemycket egentligen, men jag har som 
sagt redan ganska bra koll på laget. Och jag för-
söker väl egentligen inte tänka på något speciellt 
sätt bara för att det är tjejer, utan jag kör på sam-
ma sätt. Det är samma sport och ska egentligen 
inte vara någon skillnad. 

NÄR DEN HÄR INTERVJUN görs är laget mitt 
uppe i försäsongsträningen. Fram till skolorna 
slutade körde man en gång om dagen, sedan 
ökades dosen till två pass varje dag. Damerna 
följer samma schema som herrarna: man går på 
semester 27 juni och återsamlas i slutet av juli 
efter fyra veckors semester.
 – Men under semestern har de individuella 
program med sig som de måste köra. Så vi göra 
nya tester för att se hur de har skött sig. (Här 
saknas ord)

Vad har hänt i laget sedan semifinalförlusten 
mot Modo?
 – Jag har haft individuella samtal med alla, inte 
bara i a-laget, utan även med de i juniorlaget. Vi 
har inte hunnit få in några nyförvärv ännu, men 
det vi vet är att det kommer tio nya tjejer födda 
98 in på hockeygymnasiet. Sedan är det några 
spelare som inte har bestämt sig hur det blir 
nästa säsong, men det ser ut som de allra flesta 
fortsätter. 
Om Jens Nielsen får som han vill får vi se ett 
mer puckförande och mer tekniskt Leksand när 
riksserien drar igång i september.

”Det är samma sport 
och ska egentligen inte 
vara någon skillnad. ”

Säsongen som gick
Den gångna säsongen blev damla-
gets bästa hittills. För första gången 
tog sig laget längre än till kvartsfinal. 
Semifinalplatsen säkrades genom två 
nervpirrande straffvinster över regerande 
mästarna AIK. I Semifinalen vägde dock 
de blåvita för lätt mot Modo som vann i 
två raka segrar.

En annan höjdpunkt under säsongen 
var det publikrekordförsök som gjordes i 
första kvartsfinalen mot AIK. Något nytt 
svenskt rekord blev det inte, men de 
1213 som kom var den största publi-
ken på en dammatch i Tegera arena 
någonsin. 

 – Vi ska också försöka vara lite smartare i olika 
situationer och inte göra av med för mycket kraft 
när det andra laget har pucken. Jag vill att vi ska 
spela ganska offensivt. Det finns saker att förbätt-
ra i laget och jag vill försöka utveckla dem lite mer. 

Damlaget
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Det ska vara roligt att spela hockey! Gabriel 
”Gabbe” Karlsson hoppas att det är det han 
ska lära juniorerna i höst. 
  – Vi har ju alla börjat spela hockey för att det  
är så jäkla kul! 

I APRIL KOM BESKEDET att Leksands populära lagkapten 
Gabbe Karlsson bestämt sig för att sluta med hockeyn. Men 
det blir ändå en fortsättning i klubben i och med att han går 
in som assisterande tränare för J20. 
  – Det var nog många som blev förvånade, men det här 
var inget förhastat beslut. Jag har känt ett tag att mållinjen 
närmar sig, säger Gabbe. 
Efter sista matchen mot HV71 i play in-spelet visste han att 
det kanske skulle bli sista matchen i Leksandströjan. 
  – Ju äldre du blir, desto mer krävs av dig under försäsongs- 
träningen. Och kroppen har börjat säga ifrån. Det känns bra 
att få vara kvar i föreningen och hjälpa till att lotsa fram unga 
spelare till framgång.
Gabbe växte upp i Borlänge och började spela hockey i 
Sellnäs i Björnligan. Pappa Roland fick köpa tre par skridskor 
innan sonen kunde åka ordentligt.
  – Jag åkte på lädret åt fel håll, det såg ut som om jag hade 
en tunna mellan benen när jag åkte. 

EFTER UNGDOMSSPEL i HC Dobel (nuvarande Borlänge 
HF) var det dags att välja hockeygymnasium. 
  – De flesta ville till Örnsköldsvik eftersom deras gymnasium 
hade bäst rykte då. Men konkurrensen var mördande där. 
Jag hade bland annat fått tävla mot bröderna Sedin.
 Istället blev det Jönköping och juniorspel i HV71 med ett 
JSM-guld som facit. Efter en kort sejour i finländska Ässät 
var det dags för första matchen i Leksand.
  – Som uppvuxen i Dalarna var det skithäftigt att komma dit.
Tyvärr blev inte avslutningen på säsongen vad Gabbe hopp-
ats på. Laget åkte ur elitserien för första gången på över 
femtio år. 
  – Det var en pärs att vara med om. Men det var också då 
jag först förstod hur mycket klubben betyder för alla runt om 
den, för kanslipersonal, supportrar och spelare. Och där bör-
jade ett frö gro att jag ville vara med och spela upp Leksand 
någon gång i framtiden.
Gabbe ville fortsätta utvecklas och valde att inte följa med 
Leksand till Hockeyallsvenskan. Istället blev det spel i 
Södertälje i elitserien i fem år. Sedan blev det flytt tillbaka till 
Leksand. 
  – Det blev två ganska bra år, men inte heller då lyckades vi 
gå upp utan vi föll på målsnöret. 2008 funderade jag faktiskt 
på att lägga av med elithockeyn och istället flytta till Danmark 
och spela där. Men det blev Skellefteå och en bra säsong.

EFTERSOM FAMILJEN Karlsson ville närmare släkten i 
Dalarna blev det flytt till Timrå och där fick Gabbe en chans 
till en större roll som lagkapten. 
Leksands sportchef Tommy Salo ringde inför säsongen 
2011/2012 och ville att Borlängesonen skulle komma hem.

Tack för allt 
Gabbe!

  – Han frågade om jag var sugen på spel i Leksand. Jag 
kände att jag nu var redo att bidra ordentligt. Och så relatio-
nen med Leksands supportrar. Jag kände att nu är det fan 
dags! Nu ska Leksand upp!
Påskafton 2013 blev en dag fylld av glädje och tårar. För 
Leksand hade efter en turbulent säsong lyckats med att 
äntligen ta sig tillbaka till elitserien.  
  – Jag har aldrig upplevt något sånt här förut. Att laget, 
föreningen och alla supportrar gick ihop och jobbade tillsam-
mans. Alla hade verkligen varit med och bidragit. Den glädjen 
jag såg i allas ögon kommer jag bära med mig hela livet. 

GABBE BERÄTTAR ATT HAN kunnat sluta spela då. Att 
cirkeln var sluten, men att det lockade att vara med och 
etablera Leksand i högsta ligan. 
  – Det har varit en härlig tid. Med en tränare (Andreas 
Appelgren) som får varje spelare att känna att han bidrar lika 
mycket till laget oavsett roll eller speltid. Han är bra på att få 
ihop grupper. Och jag är oerhört stolt över att få ha spelat 
med det här laget. Det är en fantastisk grupp människor. Jag 
har kanske inte spelat MIN bästa hockey, men laget har varit 
bäst och det är viktigast.

Pulsen runt matcherna hör till det Gabbe kommer sakna 
mest med hockeyn. Sommarträningen är det lättare att 
undvara, precis som media.
  – Att stå och förklara sig efter en förlust. Det ingår i jobbet, 
men jag kommer inte att sakna det. Däremot är det viktigt 
att supportrarna får lära känna laget bakom kulisserna. Jag 
försöker tänka på hur jag själv skulle vilja bli bemött. Därför är 
det viktigt att skriva autografer till barn även efter en förlust. 
Det är viktigt för sporten eftersom du är en förebild, särskilt 
för barnen.

Till sist, vill du hälsa något till alla leksingar? 
  – Jag kan knappast hitta några fler superlativ för att beskri-
va er supportrar, men jag hoppas att ni redan vet hur viktiga 
ni är för klubben!
 

Text Katharina Dalmalm

”Jag kände att 
nu är det fan 
dags! Nu ska 
Leksand upp!”

• 604 SHL-matcher 
• 178 matcher i Hockeyallsvenskan
• 318 i Leksandströjan
• TV-pucksguld med Dalarna
• JSM-guld med HV71

Drömfemma 
Micke Karlberg, Jensa Nielsen och 
jag med Patrik Hersley och Janne Huokko 
som backar och Oscar Alsenfelt i mål.  
Johan Ryno och Ed Belfour som bubblare.

Gabbes
karriär
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Om några veckor gör Leksands IF:s 
hockeyskola comeback. Och det 
ser ut att bli riktigt fullt under de fem 
veckorna.
  – Just nu finns det några lediga 
platser, men det är inte många, säger 
Peter Bohlin som ansvarar för skolan.

Nu är det inte långt kvar till LIF-kryss-
ningen. Om du inte fått plats ännu så 
finns det fortfarande en liten chans.
  – De hytter som inte bokats av före-
tagare och partners släpps till försälj-
ning 1 juli, säger marknadsansvarige 
Mikael Norman.

DEN 23 JUNI FYLLS Tegera arena och LRF-hal-
len av ivriga elever. Det är den första av fem 
hockeyskoleveckor som drar igång. 
Peter Bohlin som är den som håller i trådarna är 
nöjd med anmälningsläget.
  – Det har rullat på bra hela tiden. Just nu är det 
i princip fullt förutom i en tjejgrupp vecka 26 och i 

DET RÅDER INGA TVIVEL om att den blåvita 
kryssningen 28–29 augusti är mycket populär. 
Trycket efter hyttplatser är fortfarande stort. 
Tidigare var det sagt att obokade företagshytter 
skulle släppas till försäljning i maj, men så har det 
inte blivit.
  – Det är fortfarande sådant bra tryck på före-
tagsbokningarna att vi inte vågar släppa tillbaka 
dem ännu. Men 1 juli hamnar de hytterna som 

en av grupperna vecka 30, säger han.
I skrivande stund finns det inga exakta scheman 
spikade för de olika veckorna, men Peter Bohlin 
kan ändå utlova både bra verksamhet på isen där 
alla får chansen att lära sig mer. 
  – Alla instruktörer vi har med är erfarna ung-
doms- och juniortränare. Vi kommer också ha ett 
gäng spelare från både herrarnas och damernas 
a-lag med, men vem som kommer vilken vecka är 
inte riktigt klart ännu.

DET FINNS MÅNGA hockeyskolor runt om i 
landet och en trend är att många nischar sig. 
Men Peter Bohlin berättar att i leksand har man 
tänkt lite tvärtom. Här ska alla trivas och det gäller 
inte minst den del av familjen som inte ska gå på 
hockeyskolan.

inte har bokats i det vanliga systemet, säger 
Mikael Norman. 

DET MESTA ÄR SIG LIKT sedan tidigare kryss-
ningar: det blir en spelarpresentation: det blir mu-
sik och dans, föreläsningar, intervjuer och en rad 
företag kommer att presentera sig på LIF-Expo. 
Men några nyheter har skett sedan sist.
  – Delar av Cinderella är nyrenoverade, till exem-
pel är nattklubben helt ny och fräsch. LIF-Expo 
blir inte nere på bildäck, utan kommer att bli på 
däck 7. Det tror kommer bli bra, med fler besöka-
re även dag två. 
Några artistnamn är redan släppta: bland annat 
kommer Nisse Andersson, Johan Eriksson från 
Partypolarna, Stiko Per Larsson och leksands-
bandet Lindbärs att spela. Som huvudnummer 
i nattklubben kommer AnnSofie & Niklas med 
proffsorkestern, att underhålla. Det kommer näs-

Dags för hockeyskola

Snart kastar vi loss!

  – Det är några som kommer utan familj, men de 
allra flesta har föräldrar och syskon med sig. Vi 
har försökt göra vår hockeyskola till en kanon-
vecka för alla som kommer hit, inte bara det barn 
som är här för hockeyns skull.
 

tan bli som en krogshow med garanterat högtryck 
i lokalen. Fler namn är på väg, men än så länge är 
Mikael Norman förtegen om vilka det blir.
  – Det är delvis ett nytt koncept i år där några 
namnkunniga musiker sätter ihop ett program. 
Men jag kan lova att det kommer att bli bra, riktigt 
bra.

Till sist, vad får man inte missa om det här är 
den första kryssningen man är med på?
  – Spelarpresentationen så klart! Den är riktigt 
häftig. Och den kan bli extra intressant i år efter-
som det är många nya spelare. Intervjuerna som 
Patrik Skoglund håller med spelare, ledare och 
andra kända personer tycker jag inte heller att 
man ska missa. Sedan är det naturligtvis jättetrev-
ligt att besöka LIF-Expo och träffa alla företagare. 

Är du intresserad av en av de platser som  
fortfarande finns kvar på hockeyskolan? Besök 
www.hockeyskolan.se/hockeyskolansommar 
och läs mer.

Text Elisabet Wahl

Text Elisabet Wahl
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– MASEN SOM VÄNDER HEM
Jonas Frögren

20 | Leksingen 

Text Katharina Dalmalm

Namn Jonas Frögren  Ålder 33 år | 1980-08-28  Längd 187 cm  Vikt 100 kg  Moderklubb Ludvika HC
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Backen Jonas Frögren jäm-
förs med Mattias Timander 
och ses redan nu som en av 
säsongens största värvningar. 
Men det är ingen diva som 
kommer till Leksand, utan 
Jonas tror att det är för att han 
är mas som det varit mycket 
uppmärksamhet. 
  – Jag är ingen stjärna, men 
jag ska spela med stort hjärta!

JONAS FRÖGREN, 33 ÅR, är född 
och uppvuxen i en by, Gonäs, utanför 
Ludvika. Han flyttade som femtonår-
ing till Karlstad och hockeygymnasiet 
där.  
  – Jag hade haft Harald Lückner som 
tränare i Fiskens hockeyskola och 
Harald lockade mig till hockeygymna-
siet i Karlstad. 
Sedan blev det 11 säsonger i Fär-
jestadströjan innan Jonas flyttade 
utomlands till NHL (Toronto).
  – Jo, det är väl lite ovanligt, men 
kul, att jag var relativt gammal när jag 
flyttade över till NHL. Men jag antar att 
de i Toronto tyckte att jag gjorde ett 
bra VM i Quebec 2008. 
Hittills har det blivit över 60 Tre Kro-
normatcher för den defensive backen. 
Senast kommer Jonas från Skellefteå 
AIK, där han hade en fin säsong som 
avslutades med SM-guld.

Varför blev det då Leksand? 
  – Det är en pojkdröm som går i upp-
fyllelse att bli leksing. Som mas är det 
särskilt hedrande. Det känns som att 
jag får spela, inte bara för Leksand, 
utan för hela Dalarna. 

Vad blir din roll i Leksand? 
  – Jag är ingen poängmaskin, men 
jag vill tillföra bra defensiv och lite tuff-
het. Och förhoppningsvis har jag skaf-
fat lite rutin genom åren som jag kan 
bidra med. Annars kommer jag göra 
som resten av laget och ge järnet.
Leksands sportchef Tommy Salo 
är inne på samma linje när han ska 
beskriva Jonas.. 

  – Jonas är en härlig kille med stor 
pondus. Som är en Timander-typ och 
lite pappa till laget. Jag försökte få ho-
nom till oss i Leksand redan förra året, 
så jag är jätteglad att få hit honom nu.
Jonas är kompis med Leksands förre 
lagkapten Gabbe Karlsson. De träf-
fade på varandra i olika hockeysam-
manhang från tidig ålder.
  – Vi har känt varandra sen knatteti-
den. Och han har varit på mig i två år 
nu att jag borde flytta hit. Så det ska 
bli skönt att slippa tjatet, säger Jonas 
och skrattar. 

JONAS HAR HAFT tröja nummer 24 
sedan han började spela juniorhockey 
i Karlstad för arton år sedan. 
  – Jag fick det numret av materiala-
ren där, så det är inget jag själv valt. 
Och sen har det bara varit tur att jag 
kunnat behålla 24 i landslaget, KHL 
och NHL. 
Jonas är noga med att påpeka att 
han gärna bytt nummer nu när det var 
upptaget. 
  – Händemark får gärna behålla det.
Nu blir det inget problem eftersom 
Fredrik skickat en videohälsning till 
Jonas via leksandsif.se. Något som 
vår nye back blev glad och nästan lite 
rörd över.
  – Det var jävligt fint av honom. Han 
hade verkligen inte behövt ge upp sitt 
tröjnummer. Och det har jag sagt till 
honom, men då svarade han att ”han 
haft tröjan i tre år och att jag haft den 
hela min karriär”. 

ETT PAR DAGAR INNAN Jonas 
skrev på kontraktet med Leksand, 
var han på besök i Tegera arena för 
att träffa lagkompisarna och se mer 
av arenan. Det tog bara 40 minuter 
så var ”det hemliga besöket” ute på 
nätet.
  – Mamma frågade faktiskt på mor-
gonen om jag inte skulle ta hennes 
bil. Vi skrattade lite åt att min bil inte 
är så diskret. Det står ju Frögren över 
hela motorhuven. Så jag får skylla mig 
själv. Men jag tänkte att jag bara skul-
le parkera vid arenan en stund och att 
ingen skulle hinna se den där. Så här 

i efterhand är det bara kul, säger han 
lite generat.

Vad gör du när du inte spelar hockey? 
  – Jag är väldigt motorintresserad. 
Jag har en Harley-Davidson och två 
crossmaskiner. Min första MC fick jag 
som fyraåring och intresset har hållit i 
sig sen dess. Jag tittar inte mycket på 
sport utan jag tycker att det är roligare 
att pyssla med huset och att vara i 
garaget och greja.

JONAS SER FRAM EMOT att lära 
känna sina nya lagkamrater och han 
gillar det han sett hittills.
  – Jag tycker att vi har ett spännande 
lag och målet är att vi ska spela mer 
offensivt i år. Men det ska fortfarande 
vara lika svårt att göra mål på oss 
som förra året.  
Jonas ser fram emot att jobba med 
Andreas Appelgren och de andra i 
tränarstaben.
  – Vi verkar ha samma syn på spel-
system och det mesta runt hockeyn. 
De är bra människor och ger verkligen 
ett sympatiskt intryck. Och så står de 
upp för laget på ett bra sätt.

LEKSAND FÖRSTA seriematch 
blir mot Färjestad den 11 septem-
ber i Tegera Arena. Jonas har mött 
sitt tidigare lag med Skellefteå, och 
menar att det fortfarande känns lite 
mer att möta dem än andra lag. Att 
Färjestad alltid kommer ha en speciell 
plats i hjärtat och att det inte bara går 
att glömma elva år av fina minnen. 
Jonas trivdes bra i Skellefteå också 
och ser fram emot att möta dem, men 
säsongspremiären mot FBK lockar 
lite extra. Inte bara för mötet med sitt 
forna lag men också för att få spela i 
Leksandströjan.
  – Jag tror aldrig att jag varit så här 
laddad inför en säsong!
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Handsprit – en hjälp för laget
Sedan säsongen 2012/13 har CCS 
Healthcare samarbetat med Lek-
sands IF. Bland annat genom att förse 
a-lagets spelartrupp med handsprit. 
Målet är minskad sjukfrånvaro vilket 
i sin tur ger minskade kostnader och 
bättre prestationer hos och av LIF. 
  – Som spelare är man livrädd för att 
åka på en infektion då det kan förstö-
ra väldigt mycket, säger Jens Bergen-
ström.

DEN ÄR NÄSTAN omöjlig att missa: portalen 
som föreställer en uppblåsbar hand. Sedan slutet 
av säsongen 2012/13 är det den som spelarna 
gör entré genom inför matcherna. Handen sym-
boliserar varumärket High Five som också funnits 
på andra ställen i Tegera arena – bland annat som 
stationer för handsprit. 
Bakom High Five står Borlängeföretaget CCS 
Healthcare. För två år sedan köpte de märket 
Dax, som under 30 år arbetat med att bland 
annat leverera handsprit till sjukvården. Med 
High Five har steget att göra handspriten till en 
mer intressant produkt tagits. Målet är att väcka 
nyfikenhet och uppmärksamhet samt sänka sjuk-
frånvaro och därmed medföljande sjukvårdskost-
nader i landet – och då även för Leksands IF. 
  – Idén och visionen är att göra Sverige friskare. 
Vi har därför bland annat hjälpt till med utbildning i 
förskolorna i Leksand, säger Christer Plars, affärs-
utvecklare hos CCS Healthcare.
Han berättar vidare att samarbetet med Leksands 
IF lett till att handspriten numera blivit en naturlig 
del av vardagen för spelarna. 
  – De har haft väldigt hög närvaro i truppen och 
det är ju som så; att är man frisk så kan man 
prestera på isen. 

ÄVEN DET MEDICINSKA teamet inom Lek-
sands IF betonar vikten av att arbeta förebyggan-
de mot infektioner. Till exempel har man arbetat 
hårt med att få spelarna att använda handsprit 
ofta och vid utsatta situationer, exempelvis vid 
mat eller direkt efter ansträngning, då risken för 
att kroppen tar åt sig infektioner är större.
Och där är handspriten en god hjälp.  
  – För oss handlade det mycket om att arbeta 
med att få in det i ett helhetsperspektiv, vi job-
bade kontinuerligt med det, säger Per ”Pliggen” 
Andersson som under säsongen 2012/13 hade 
delat ansvar med Annelie Birkeholm kring de 
medicinska frågorna i Leksands IF. 
Enligt honom är det ”så vetenskapligt belagt som 
det kan bli” att handsprit minskar infektioner och 
därför är det av största vikt att en elitförening som 
Leksands IF inte slarvar med användandet. Sär-
skilt då infektioner får mycket större påverkan hos 
elitidrottsmän än hos en vanlig Svensson, då de 
enklare märker av det vid höga belastningar och 
det vidare kan påverka både hälsa och prestation. 
  – Tänk dig en hemresa i en buss från en borta-
match, där har en infektion en optimal grogrund 
att växa vidare på. För utmaningen är inte att 
få spelarna att veta att det är bra att använda 
handsprit, utan det är att få in i system när och 
hur man ska använda det. 
 
SAMARBETET MELLAN Leksands IF och High 
Five är alltså något klart positivt, men trots det har 
man hört klagomål i supporterkretsar angående 
den beryktade portalen som spelarna gör entré 
genom. 
Christer Plars förklarar att man från deras sida 
såg ett värde i en exponering på ett annorlunda 
sätt, och att CCS Healthcare som företag samt 
även Leksands IF vill ta nya grepp och våga göra 
nya saker. Angående utseendet hänger det ihop 
med samma grafiska manér som produkten har.

  – När vi var matchvärd i arenan pratade jag 
med många underbara, dedikerade supportrar. 
Vissa frågade om inte portalen kunde vara blåvit 
istället. Men jag tror att om man får information 
om helheten så ökar förståelsen. Och jag hoppas 
att man förstår den kopplingen som supporter, 
att det är ett kommersiellt budskap som även 
Leksands IF drar nytta av. 

Bergenström: ”det är så mycket enklare nu” 
Under säsongen 12/13 var LIF otroligt förskonade 
från infektioner och man hade få frånvaroda-
gar bland spelarna. Detta trots att det gick två 
influensor samtidigt, något som enligt Pliggen 
Andersson är väldigt ovanligt. 
En anledning till detta kan definitivt ha varit 
Pliggen och Annelies systematiska arbete med 
att få spelarna att förstå vikten av samt använda 
handspriten. En som kan intyga att arbetet gett 
effekt är spelaren Jens Bergenström, som upp-
lever att det känns som att infektionerna i laget 
har blivit färre, och att det inte blivit lika utbrett de 
gånger en exempelvis magsjuka slagit till.  
  – Man utsätts för mycket bakterier som hock-
eyspelare och man är ju livrädd för att åka på en 
infektion, då det kan förstöra väldigt mycket. 

Hur mycket tänker ni på er handhygien i dag?
  – Det har blivit mycket noggrannare mot hur det 
var förut, då man körde mer det gamla vanliga 
med tvål och vatten. Det är så mycket enklare nu 
när handspriten finns till hands, det har blivit en 
så naturlig del av det och det är så enkelt, så det 
sköts på bra bland oss spelare.

Kan man säga att handspriten var ett ”hemligt 
vapen” när vi tog oss tillbaka till Elitserien?
  – Hehe ja, det är i alla fall väldigt viktigt kan man 
säga. Det var och är en liten del av en större 
helhet, avslutar Jens Bergenström.

Text Niklas Niva Sjökvist
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www.leksandsif.se/biljett 
Hemköp förbutiken Leksand 
Siljan Turism 0248-79 72 00 www.siljan.se
Visit Södra Dalarna 0771-62 62 62 www.visitsodradalarna.se leksandsif.se

Biljetter köper du här:

Med reservation för ändringar i spelschemat.

Tor 11/9  kl.19.00  
Färjestad
Lör 20/9  kl.16.00 
Skellefteå 

Tor 25/9  kl.19.00  
Luleå 

Lör 4/10 kl.18.30  
Örebro
Tor 9/10  kl.18.00  
HV71
Tor 16/10 kl.19.00 
Frölunda 

Tor 23/10  kl.19.00 
Växjö
Tis 28/10 kl.19.00 
Brynäs
Lör 1/11  kl.18.30  
Linköping
Lör 15/11 kl.16.00 
Modo
Tis 18/11 kl.19.00 
Djurgården
Lör 22/11 kl.16.00 
HV71 
Fre 28/11 kl.19.00 
Örebro
Tor 4/12 kl.19.00 
Skellefteå 

Tor 11/12  kl.19.00 
Luleå
Lör 13/12  kl.16.00 
Frölunda
Tis 30/12 kl.19.00 
Färjestad 

Tor 8/1 kl.19.00 
Linköping
Lör 17/1 kl.16.00 
Modo
Lör 24/1 kl.18.30 
Brynäs
Tis 27/1  kl.19.00 
Djurgården
Lör 31/1 kl.18.30 
Växjö
Tis 10/2 kl.19.00 
Färjestad
Lör 14/2  kl.16.00 
Luleå
Fre 20/2  kl.19.00 
Örebro
Ons 25/3 kl.19.00 
Skellefteå
Lör 28/2  kl.18.30 
Frölunda
Tis 3/3  kl.19.00 
HV71

Hemmamatcher 2014-2015
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NÄR JAG VÄXTE UPP tränade och tävlade jag 
och många andra med Leksands IF:s klubbmärke 
på tröjan oavsett sport – för min del skidåkning, 
orientering, fotboll och friidrott. Damlag i ishockey 
kom först efter att jag flyttat iväg, men med skol-
laget tog vi två DM-guld i ishockey i LIF-tröjan. 
(På äldre dar har jag dock fuskat i nån ishock-
eymatch med matchtröjan på riktigt.) Det jag vill 
säga med detta är att för mig står Leksands IF 
för mer än ishockey. För mig står föreningen för 
kamratskap, kamp, svett och tårar – tårar både 
av smärta och av glädje. 

JAG HAR ÄVEN EN särskilt relation till den 
här tidningen – Leksingen. På 80-talet gjorde 
mina föräldrar, Bosse och Dagny Martinsson, 
tillsammans med Jonas Bergqvist, tidningen i 
källaren hemma hos oss. Jonas var i början av 
sin fantastiska karriär och jag knäckte extra som 
skribent i tidningen i mina tidiga tonår. Tror inte jag 
fick något betalt dock… Ulrika Liljeberg (c)

Kommunalråd Leksands kommun

Gästkrönikören
NUMER, SOM LEKSANDS KOMMUNALRÅD, 
är jag starkt medveten om att Leksands IF:s 
hockeylag sprider glädje och stolthet i Leksand, 
i Dalarna, ja i hela Sverige (kanske förutom vid 
Siljans norra strand). Det efterlängtade avance-
manget förra säsongen var dessutom välbehövligt 
på många sätt, bland annat för föreningens eko-
nomi. Men det skapar dessutom större engage-
mang och energi i bygden, gör oss mer attraktiva 
som boende- och besöksort och ger dessutom 
jobb åt många – både på och utanför isen.
Något av det mest värdefulla med Leksands IF 
är den låga tröskeln in i den gemenskap som 
ishockeyn skapar. Det räcker att du sätter på dig 
en leksandströja, en keps eller en halsduk och går 
på en match så välkomnas du utan frågor in i en 
varm gemenskap. Ingen frågar hur länge du hejat 
på laget eller om dina skäl till att vara supporter. 
Det är få, om ens någon, verksamhet som kan 
tävla med detta. Den möjligheten till glädje och 
gemenskap är ovärderlig för en kommun och för 
oss som bor här.

SA JAG FÖRRESTEN att jag redan har skrivit in 
höstens matcher i almanackan? Men innan vi ses 
i arenan i höst hoppas jag att ni alla får en riktigt 
skön sommar med lagom mycket försäsongsträ-
ning.

”DEN MÖJLIGHETEN TILL GLÄDJE OCH 
GEMENSKAP ÄR OVÄRDERLIG FÖR EN 
KOMMUN OCH FÖR OSS SOM BOR HÄR.”

Panelen
Fem frågor 
– tre profiler 
svarar

Annelie Birkeholm, Lagläkare herrlaget

Fredrik Händemark
Forward herrlaget

Amanda Bäckebo
Back i damlaget Backlegendar

Tomas Jonsson

Vilken var säsongens 
skönaste seger?

– Örebro borta då vi säkrade nytt 
SHL-kontrakt. 

– När vi vann mot AIK borta i för-
längningen och gick till semifinal.  

– Alla segrar är lika sköna, det är 
poängen som räknas så det spelar 
ingen roll vilka man vinner mot.

Hur botar du hockey- 
abstinensen under 
sommaren?

– Det är alltid roligast att vara på is, 
men jag har ingen abstinens. 

– Inga problem, man har blivit äldre 
och njuter av sommaren.

– Jag tittar mycket på NHL på TV.
Favoritlaget är Detroit. 

Hur skulle du vara som 
domare?

– Jag skulle inte blåsa av för myck-
et utan låta spelet rulla på. 

– Troligtvis en som börjar skälla på 
spelarna när de ifrågasätter mina 
domslut. 

– Inget vidare. Har en känsla av att 
jag inte alls skulle göra ett bra jobb. 

Vad tycker du om silly 
season? 

– Roligt! Intressant att se nivån 
inom både andra lag och sitt eget. 

– Alltid lika spännande och alla  
spekulationer vilka som ska värva  
nya spelare och vilka som inte får  
nya kontrakt.

– Spännande att se var spelare tar 
vägen. 

Vem har utvecklats 
mest under säsongen?

– Ilze Bicevska. Hennes fart och 
teknik har förbättrats mycket under 
säsongen.  

– Svår fråga eftersom många har 
gjort en bra säsong, men jag säger 
Jacob de la Rose. 

– Johan Ryno. Han tog flera kliv 
framåt under säsongen och har  
visat att han är en spelare som  
håller för SHL.

...och så här svarade hon på frågan: Vem har utvecklats mest under säsongen?

– Patrik Hersley. På det personliga planet har han utvecklats till en elitidrottare. Han lyssnar och tar till sig. 
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”Det var de mest 
fantastiska ögonblicken 
i min hockeykarriär”

Musikalisk. När Julia Åberg inte spelar hockey eller pluggar spelar hon gärna gitarr.
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Hemma hos 

I årets slutspel gick Leksands damlag 
länge än vad de någonsin gjort tidiga-
re. En starkt bidragande orsak till det 
var Julia Åberg och hennes fenome-
nala målvaktsspel.
Leksingen hälsade på hemma hos 
henne och pratade framtid, hockey 
och hur det är att flytta hemifrån när 
man är 15 år. 
DET FÖRSTA SOM SLÅR MIG är att lägen-
heten är imponerande välstädad. Det är lätt att 
tänka att om man fyller dagarna med skola och 
hockey kanske städning och fix hemma hamnar 
långt ner i prioritetsordningen. Men så är det inte 
för Julia Åberg, damlagets målvakt. 
  – Jag gillar att ha ordning helt enkelt. Då vet 
man var sakerna finns, förklarar hon. 

Vad skulle du säga att du har för inredningsstil?
  – Det är nog lite gott och blandat. Man kanske 
kan beskriva det som en blandning av farmors 
gamla trasmattor, lite Newport Bay-stil och några 
hockeymasker. 
Hockeymaskerna är små miniatyrer som hennes 
föräldrar köpt på en resa i USA och bär bland 
annat New York Rangers klubbmärke. Det finns 
andra ledtrådar som antyder att det bor en hock-
eyspelare här.
Löpsedlar på väggarna från herrlagets senaste 
VM-guld och på en krok hänger en tung medalj i 
brons från en VM-turnering med U18-landslaget. 
Det syns också att här bor det en snart nybakad 
student. På bordet ligger en stor hög med böck-
er, bland annat en tjock lärobok i historia.
  – Ibland känns det som jag bara är här hemma 
och sover. Det är mest plugg och hockey, förkla-
rar hon.

Så du har inte haft några fester här?
  – Jo, några. Både med laget och med klassen. 
Till exempel hade vi en Halloween-maskerad här 
med laget. Det var riktigt kul!
I sommar firar hon och lägenheten tre år ihop. 
Hon flyttade till Leksand för att börja på hock-
eygymnasiet. Ett stort steg för en 15-åring med 
föräldrarna kvar i Stockholm.
  – Jag lärde mig verkligen att uppskatta det för-
äldrarna gjorde för mig. Och jag mognade snabbt 
som person och blev mer disciplinerad. Men det 
tycker jag var bra.

Kommer dina föräldrar ofta hit och hälsar på?
  – Ja, i början kom de upp med matlådor, jag 
hade hela frysen full. Jag får en del mat fortfaran-
de och det ger lite hemmakänsla med pappas 
mat. Min favorit är hans enchiladas med kyckling 
i. Jag gillar verkligen mexikansk mat. 
Så hur hamnade hon här egentligen? Som så 
många andra elitidrottare höll hon på med många 
andra sporter och var duktig i de flesta. Till ex-
empel spelade hon fotboll med AIK så länge det 
gick. Men till slut blev hon tvungen att välja.
  – Ja, det blev väl inte så glada, de hade ingen 
mer målvakt just då. Men jag har alltid sagt att 
hockeyn går först, så det var egentligen inget 
svårt val. Men jag sprang på deras lagledare för 
ett tag sedan och han sa att jag är välkommen 
tillbaka när jag vill, så det var lite kul att höra!
Tittar man tillbaka på den här säsongen är det 
omöjligt att inte ta upp kvartsfinalsegern mot 
regerande mästarna AIK. Till historien hör att 
Leksands damlag åkt ur i kvartsfinalen i samtliga 
fyra slutspel laget tagit sig till och att då ställas 
mot regerande mästarna, ingen lätt uppgift med 
andra ord.
Men laget spelade sin kanske bästa hockey den 
säsongen och vann i två raka matcher.

  – Jag kan inte låta bli att le när jag tänker på 
de där matcherna. Det var de mest fantastiska 
ögonblicken i min hockeykarriär det vi gjorde 
tillsammans. Vi hade alla odds emot oss. Ingen 
trodde att vi skulle ta AIK så den segern är det 
största jag varit med om.
Det ska sägas direkt att Julia var en mycket 
bidragande orsak till segern. Hon storspelade och 
var iskall i de straffläggningar som avgjorde de 
båda kvartsfinalerna.
  – Jag har lite svårt att prata om mig själv, men 
jag tycker att jag spelade ganska lugnt och 
samlat. Jag hade en bra magkänsla och laget 
framför mig gjorde sitt jobb väldigt bra. Jag fick 
kanske 40–50 skott mot mig, men det var nästan 
bara ytterlägen. Och då ska jag inte släppa in fler 
mål heller. 
Det är inte bara leksingarna som uppskattar 
Julias insatser i målet. Hon har också spelat flera 
U18-turneringar. Drömmen längre fram är så klart 
Damkronorna. Men själv anser hon ha sig en bra 
bit kvar innan hon på allvar kan konkurrera om en 
plats där.
  – Jag behöver bli snabbare och få mer rutin så 
att jag i varje läge vet exakt vilken som är den 
bästa räddningen. Mitt mål är att kunna rädda 
med stora marginaler och inte behöva fläka ut 
mig och göra häftiga tv-räddningar. Jag vill inte 
spela snyggt, jag vill spela smart. 
När Julia går ut skolan nu i juni väntar en ny tillva-
ro. Hon har bestämt sig för att stanna i leksand 
ett tag till och inte flytta till USA och gå på college. 
Det kom ett erbjudande om det, men det lockar 
inte ännu. Däremot är hon på jakt efter ett jobb.
  – Jag kan göra vad som helst faktiskt. Så är det 
någon som har ett jobb där man jobbar dagtid 
och inte heltid så får de gärna höra av sig!

Farmorsminne. Mattan på golvet kommer från farmor. 

Masker. De små målvaktsmaskerna har Julia fått av sina föräldrar. 

Text Elisabet Wahl

Julia Åberg
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Han är kämpen som aldrig ger upp 
och som gärna slänger sig in där 
tumultet är som värst. Tobias Forsberg 
har blivit mångas favorit med sin hän-
givna inställning. 
Här svarar han på 90 frågor om allt 
från första kärleken och höstens 
riksdagsval, till vem i laget som skulle 
passa bäst som klackledare. 

90 frågor till 

”Det finns 
inget bättre 
ställe att bo 
på när man 
vill spela 
hockey.”

Tobias Forsberg19

1. Vad är klockan nu?
– 13.09

2. Var är vi?
– I Tegera Arena

3. Vad gjorde du innan du kom hit?
– Satt på en cykel och gjorde ett vo2-test. 

4. Vad var det första du tänkte på imorse när du 
vaknade?

– I dag är det test! Det är alltid en speciell käns-
la, oavsett vilken ålder man är i. 

5. Ditt fullständiga namn?
– Tobias Hans Forsberg.

6. Född var och när?
– I Piteå 5 april 1988. 

7. Längd och vikt?
– 185 cm och 86 kilo. 

8. Familj?
– Mamma, pappa, två systrar, en bror och 

flickvän. 

9. Bästa kompis?
– Min mormor. Hon är min största idol och 

bästa kompis. 

10. Vem är din favoritsläkting?
– Mormor och Christer Fuglesang. (Tobias 

är släkt med den välkände astronauten på sin 
pappas sida). 

11. Hur gammal var du när du flyttade hemi-
från?

– 16 år, när jag började på hockeygymnasiet i 
Örnsköldsvik. 

12. Din första bil?
– En Nissan Micra som jag köpte för 2000 kro-

nor av min mormor. Jag minns att kamremmen 
gick av mitt på E4:an, haha. 

13. Vad kör du för bil nu?
– Saab 9-3. 

14. Din första kärlek?
– Jag var tio år och det var en tjej jag brukade 

se på rasterna, men jag vågade aldrig gå fram. 

15. Det bästa med Piteå?
– Att familjen är där. Det är även fint på som-

maren, men just att få träffa nära och kära är det 
bästa. 

16. Det sämsta med Piteå?
– Att det är så långt bort. 

17. Det bästa med att bo i Leksand?
– Det finns inget bättre ställe att bo på när man 

vill spela hockey. Sen trivs jag också nära vatten. 

18. Hur många pratar hockey med dig om du  
går på Ica?

– Det är några stycken, men det är bara kul. 

19. Förebild inom hockeyn?
– Brorsan (Johan Forsberg i Luleå, red anm.) 

Man blir ju styrd av syskon och vill göra som de 
gör. Hade han spelat golf hade jag också spelat 
golf. 

20. Tror du på Gud?
– Ja. 

21. Vad är det värsta du vet?
– Stora folkmassor. Men det gäller inte på isen, 

haha. 

22. Vad är livskvalitet för dig?
– Ganska små saker. Som att vara med folk 

man gillar. 

23. Tänker du rösta i riksdagsvalet i höst?
– Ja. 

24. Vad brinner du för?
– Framgång. 

25. Din favoriträtt?
– Känner att jag måste svara palt där. 

26. Favoritdryck?
– Proteindryck. 

27. Hur många kalorier äter du per dag?
– Ungefär 5000. 
28. Har du någon gång under din uppväxt tänkt 

tanken att lägga av med hockeyn?
– Nej. 

29. Höll du på med andra idrotter under upp-
växten?

– Fotboll och bandy. 

30. Varför valde du ishockeyn?
– Jag hade mest talang för det. 

31. Favoritprogram på tv?
– Jag ser många serier på tv. Och mycket film! 

Just nu är jag inne på fjärde vändan av ”Sopran-
os”. ”Game of Thrones” följer jag också nu. 

32. Favoritartist?
– Bruce Springsteen. 

33. Vad får dig att skratta?
– När det inte är menat att det ska vara kul, sån 

humor. 

34. Beskriv din klädstil?
– Jag försöker hänga med i svängarna. Ibland 

tar jag till egna knep för att sticka ut. Man kan 
väl säga att konkurrensen inte är så hård i laget 
bland mjukisbyxor och huvtröjor, haha. 

35. Bästa spelaren du spelat med?
– Peter Forsberg. Det var i Modo när han kom 

hem igen. 

36. Bästa spelare du mött?
– Bobby Ryan. 

37. Vad är din relation till Bobby Ryan  
egentligen?

– Han trodde nog inte det fanns något trash talk 
i Sverige, så jag visade honom. Tror han är lite 
rädd för svenskar efter det, haha. 

38. Senast lästa bok?
– 90talet.se av Niclas Wikström. 

39. När grät du senast?
– När vi förlorade sista matchen mot HV. 
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Text Liselotte Fridh  

40. Vem skulle du vilja vara för en dag?
– Obama. 

41. Vem i laget umgås du mest med?
– Oscar (Alsenfelt red anm.)

42. Vem i laget skulle du välja som bestman?
– Benny Boquist, vår assisterande materialare. 

43. Bästa arenan i Sverige?
– Tegera. Det tyckte jag även innan jag började 

spela i Leksand. 

44. Sämsta arenan?
– Hovet. 

45. Det bästa med att spela i Leksands IF?
– Fansen och engagemanget hos alla som 

jobbar i och kring föreningen. 

46. Om du inte var hockeyspelare, vad gjorde 
du då?

– Då var jag filmproducent. 

47. Är du gladast i laget?
– Nej. Solstrålen i laget är Tommy Fredriksson 

(lagets fystränare red anm.)

48. Vilken ramsa från klacken gillar du bäst?
– Krigare, krigare. 

49. Vilken är din värsta hockeyskada?
– Jag har opererat bägge axlarna då de gått ur 

led. 

50. Har du googlat dig själv?
– Ja. 

51. Vilken fråga är jobbigast att svara på i en 
intervju?

– Att prata om sig själv. 

52. Hur mycket hockeysnack är det runt julbor-
det hos familjen Forsberg?

– Väldigt lite. 

53. Har du någonsin smygtränat på att skriva 
din autograf?

– Nej, men jag borde… 

54. Vilket lag i hockeyallsvenskan unnar du en 
SHL–plats?

– Jag vill ha fler lag från norr. 

55. Vilket SHL–lag skulle du inte sakna om de 
försvann från serien?

– Brynäs. 

56. Har du någon tatuering?
– Nej. 

57. Vilket mål är du mest stolt över att ha gjort?
– Ett viktigt mål i JVM –07 då vi vann över Kana-

da i gruppspelet. Jag gjorde det avgörande 4–3 
målet med sju sekunder kvar. 

58. Vad är det största du upplevt i  
hockeykarriären?

– När vi gick upp med Leksand, utan tvekan. 

59. Trä eller komposit?
– Komposit. 

60. Beskriv sommarträningen med tre ord!
– Blod, svett och skratt. 

61. Vem är starkast fysiskt i laget?
– Rönnberg och Mårtensson. 

62. Vem är starkast mentalt?
– Oscar. 

63. Vem peppar i omklädningsrummet när alla 
hänger med huvudet?

– Det är olika. Alla tar ansvar, men kaptenen tar 
lite extra ansvar. 

64. Bästa tränaren du haft för din egen 

utveckling?
– Anders Melinder som jag hade på hock-

eygymnasiet under tre år. 

65. Ditt bästa råd till ungdomar som vill spela 
på elitnivå?

– Att inte glömma bort att njuta av det man gör. 
Var glad över småsaker. 

66. Vad skulle du sakna mest om du var 
tvungen att sluta med hockeyn?

– Att få gå in på isen och stämningen som är i 
en fullsatt arena. 

67. Vem delar du rum med på bortaresor?
– Tom Linder för det mesta. 

68. Ritualer?
– Har alltid hjälmen på mig när jag åker av efter 

värmning. Har en hel del i omklädningsrummet, 
men de behåller jag för mig själv. 

69. Varför tröjnummer 19?
– Det följer med sen jag var barn. 

70. Din relation till domare?
– Den var väl inte så bra under juniortiden. Nu 

tycker jag alla är bra, proffsiga. 

71. Favoritlag i NHL?
– Philadelphia. Har nyss varit där och hälsat på 

Raffl. 

72. NHL–spel på Xbox eller en bra bok?
– Xbox!

73. Har du någon roll i omklädningsrummet?
– Nej. 

74. Vad får man absolut inte göra i ett  
omklädningsrum?

– Gå på klubbmärket. 

75. Vilka egenskaper utmärker en bra  
lagkapten?

– Han ska stå upp för sina lagkamrater, både på 
och utanför isen. 

76. Vem tar Gabbes roll nu som lagets komiker 
tror du?

– Ja du, vi kan ställa dit en sopborste som kan 
ta hans roll. 

77. Hur rolig var han egentligen på en skala 
1–10?

– Enligt han själv 10, enligt mig 1. Men jag ger 
honom en trea för att han ändå försökte. 

78. Vem i laget skulle passa bäst som 
klackledare?

– Svebba (Johan Svedberg red anm.) Det är bra 
tryck i hans röst och när han skriker, då lyssnar 
man. 

79. Klackens roll för laget?
– Det må vara klyschigt, men det är sant: klack-

en är lagets sjätte utespelare. Sen är det ju så att 
känslor smittar av sig. 

80. Om du var supporter, skulle vi då hitta dig 
på sittplats eller i klacken?

– Jag skulle nog börja på sitt, men jag har svårt 
att sitta still så jag hamnar nog i klacken. 

81. Beskriv dig själv som hockeyspelare!
– Åker mycket skridskor, försöker skapa känslor 

och lägga puckar på mål. 

82. Din egen målsättning inför kommande 
säsong?

– Jag har höga målsättningar! Säsongen kom-
mer bli händelserik, både för mig och laget. 

83. Drömvärvning till Leksands IF?
– Bobby Ryan. 

84. Vem i laget kan du se som framtida tränare?
– Gabbe. Och så blev det. 

85. Fem månader kvar till säsongsstart.  
Hur motiverar man sig för träningen under 
sommarhalvåret?

– Det är ganska lätt. Det går inte att fuska 
och man har igen varenda minut på cykeln när 
säsongen drar igång. 

86. Att offra tid och svara på nästan 100 frågor, 
är det medaljens baksida?

– Absolut inte! Jag lever ett riktigt bra liv. 

87. Vem i laget skulle du vilja ställa 100 frågor 
till?

– Viktor Mårtensson. 

88. Den här intervjuns klurigaste fråga?
– Hur jag är som hockeyspelare. 

89. Vad ska du göra nu?
Träna. Det är fortsättning på testerna. 

90. Vad är klockan nu?
– 14.16



30 | Leksingen 

Att välja rätt mäklarföretag är början till 
en bra affär – vänd er med förtroende 

till oss, 41 år i branschen

Bostads Guiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.




Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

Vi har villor, fritidshus, bostadsrätter, tomter eller hela gårdar 

med uthus och ängar – mycket att välja bland.

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2013 •  Nr  2

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor



DET ÄR NÅGOT VISST med anfallspar. Två spe-
lare som kompletterar varandra och ibland verkar 
hitta varandra var helst de än är på isen. Ibland är 
det nästan som magi. 
Två som verkligen visste var de hade varandra var 
Mats Åhlberg och Dan Söderström. På 70-talet 
stod duon för många mål i Leksandströjan.
  – Jag var den mer offensiva och Danne var den 
defensiva. Vi hade pratat om att vi skulle spela så 
och så blev det, säger Mats Åhlberg.

Hur kunde ett typiskt Åhlberg/Söderström- 
mål se ut?
  – Han gick ner i egen zon och tog emot ett högt 
spel av Gunnar Andersson ungefär två meter 
nedanför blålinjen i vår zon. Så lockade han dit 
en back och vallade sedan ut pucken via sargen. 
Jag visste att han skulle spela så och var redan 
på väg framåt. På det sättet var vi sämst en mot 
en. Ofta kom jag fri eller nästan fri. Jag brukade 
skjuta i bortre hörnet.  

Två anfallspar från förr
Leksands IF har haft många vassa  
anfallspar framåt. I början av 2000- 
talet dominerade Jens Nielsen och 
Mikael Karlberg. På 70-talet hette den 
hetaste duon Mats Åhlberg och Dan 
Söderström. 
– Det var nog inte ofta vi gick po-
änglösa från en match, säger Mats 
Åhlberg. 

Mats Åhlberg.

Mikael Karlberg.

NÄR LEKSINGEN BER Mats Åhlberg plocka ut 
det viktigaste målet han och Danne Söderström 
gjorde ihop kontrar han med en hel match: SM-fi-
nalen 1973 mot Brynäs. 
  – Vi vann med 5–4 och vi gjorde alla mål. Jag 
tror jag gjorde två och Danne tre. 
Sin sista match tillsammans gjorde de båda i 
början av 80-talet. Sedan dess har de inte spelat 
ihop och det har faktiskt inte blivit någon mer 
hockey alls för Mats Åhlberg.
Men de gamla kumpanerna fortsatte ihop även 
efter att de hade slutat spela.
  – Vi jobbade ihop som tränare för J18 och 
sedan J20 under några år. Jag tror det var mellan 
1988 och 1992. 

Hur hade ni stått er i dagens hockey tror du?
  – Svårt att säga. Den typen av hockey vi spe-
lade finns inte längre, men hade vi fått vara med 
och träna som dagens spelare gör hade det nog 
blivit bra.  
Ett annat anfallspar som många minns med 
glädje är Mikael Karlberg och Jens Nielsen. 
De spelade inte ihop så ofta i början av sin tid i 
Leksand, men sedan Anders ”Masken” Carlsson 
lagt skriskorna på hyllan parades de två ihop allt 
oftare.
  – Vi hade bra spelförståelse båda två och kunde 
läsa spelet, säger Mikael Karlberg när han ska 
förklara duons framgångar.

Vilket var det viktigaste målet ni gjorde ihop?
  – Jamen, det måste ju vara målet i Globen, alltså 
Jensas mål. Jag passade fram till det, men han 
gjorde mål på något som egentligen inte ens var 

en målchans. Fram till att han gjorde mål hade vi 
varit rätt utspelade, så det var viktigt. 
För er som inte minns målet kan Leksingen försö-
ka sig på en beskrivning. Matchen i Globen var en 
kvalseriematch mot AIK i april 2002. Hemmalaget 
började allra bäst, men i mitten av andra perioden 
fick de blåvita ett powerplay. 

NÄR LEKSAND ETABLERADE sig i AIK:s zon 
hamnade pucken till slut hos Jens Nielsen som 
stod på den förlängda mållinjen till höger om 
AIK:s målvakt. Jens tittade upp på Challe som för 
att lägga ett pass. När målvakten då lämnar en 
ungefär en millimeter stor lucka skjuter Nielsen 
den mot och i mål istället. I princip hela Globen 
glädjeexploderade eftersom det nästan bara var 
leksingar på plats. 
  – Det händer fortfarande att folk vill prata om det 
där målet. Den var helt sjukt hela den där match-
en, i och med att den var så viktig. Det kändes 
som det bara var leksingar där. 
Det målet var dock inte särskilt typiskt för firma 
Karlberg/Nielsen. Deras mål handlade oftare om 
fart och lika snabba tankar som skridskor. 
  – Vi gjorde många mål på spelvändningar. Vi 
försökte spela med smartness och läsa spelet, vi 
var inte särskilt ofta ute i hörnen. Och vi fick spela 
mycket powerplay också. 
Karlberg och Nielsen är ju betydligt yngre än Sö-
derström och Åhlberg, men inte heller de spelar 
ihop längre. 
  – Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi hinner inte helt 
enkelt. Men vi träffas ju nästan varje dag ändå. 

NOSTALGI

Allt om
säsongens 
lag

Detta och mycket mer i nästa nummer!

Gästkrönikan

Tränarintervju

Text Elisabet Wahl




