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Leksands IF – en del av 
svensk ishockeys framtid
LEKSANDS IF HAR VARIT med länge i utvecklingen av svensk ishockey och fyller snart 100 år. 

VI BEDRIVER omfattande verksamhet för ungdomar, har elithockeygymnasium för juniorer och damlag i 

högsta nationella serien. Klubben fyller en central roll i hockey-Dalarna, tillsammans med alla lokala föreningar.

VÅR VERKSAMHET håller utan tvekan den kvalitét som kan förväntas och krävas för spel på högsta natio-

nella nivå, avseende organisation, arena, publik, intresse från media samt lokal och regional sponsormarknad.

 

LEKSANDS IF VILL FORTSÄTTA vårt arbete med att (gemensamt med övriga klubbar i Sverige) bygga 

svensk ishockey genom att utveckla nya talanger samt attrahera ny publik och hockeysupporters i vår region 

och övriga landet. 

KLUBBEN ÄR BEROENDE av att det finns en sportsligt rimlig möjlighet att nå landets högsta serienivå 

(idag SHL). Det är ingen tvekan om att dagens verksamhet möjliggörs och bygger på den förhoppningen. Om 

denna möjlighet skulle försvinna, så minskar också våra ekonomiska möjligheter att fortsätta vår verksamhet 

på dagens nivåer, då intäkter från publik, evenemang och sponsorer riskerar att successivt minska.

VI KOMMER INTE stillasittande se hur svensk ishockey går mot en riktning som på ekonomiska och sport- 

sliga grunder i princip helt stänger möjligheten för klubbar att kunna nå SHL underifrån, samt därmed 

omöjliggör vår (och andra klubbars) nuvarande verksamhet. Om detta ändå sker kommer vi att noggrant 

överväga andra alternativ och välja annan väg för att behålla möjligheten att fortsätta vår verksamhet i minst 

nuvarande (helst ökad) omfattning. 

FÖR ATT PLANERA vår framtid och kommunicera med alla våra intressenter (medlemmar, publik, sponsorer, 

kommuner, banker, alla engagerade i våra ungdomsverksamheter m.m.) har vi, tillsammans med flera klubbar, 

ställt frågan till Svenska Ishockeyförbundet vad som kommer att gälla i den närmsta framtiden, vad avser 

fördelning av ekonomiska resurser och modell för avancemang till SHL etc.

FRÅGAN ÄR avgörande för 

Leksands IF och svensk

hockeys framtid! 

Vad som än krävs 

– vi gör det tillsammans

Christer Plars 
VD/Klubbdirektör

Ledare
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Plockat 

”Vem är det som 
sätter priserna?”

Styrelsens Per-Ragnar Bergkvist konstaterade  
ett antal gånger under Leksand Live (25 oktober) 

att priserna på LIF-spelarna i tävlingen Lagbygget, 
enligt honom, var i saftigaste laget. Håller du med? 

Kolla in tävlingen på lagbygget.se/lif

300
Matcher hyllades Elin Lundberg 

och Sofia Engström för i samband 

med herrlagets hemmamatch mot 

AIK den 15 oktober. 

3
mål på 1 minut och 5 sekunder 

gjorde damlaget i hemmamatchen 

mot Linköping den 15 oktober. 

En match som leksingarna 

till slut vann med 4-3.

Nytt tränarpar
Från och med oktober tränas herrlaget av Leif Carlsson 

och Jens Nielsen. Duon fick bästa tänkbara start i båset, 

med inte mindre än 6 raka segrar!

Huvudtränaren Leif Carlsson, som ursprungligen kom-

mer från Ludvika, har under den aktiva spelarkarriären 

representerat klubbar som exempelvis Färjestad och 

Frölunda. Som tränare har han tagit två SM-guld med 

Färjestad.

På frågan om det var svårt att ställa om målet från SM-

guld till något helt annat, svarade han så här:  

 – Verkligen inte. Det här handlar om utveckling, och 

om att utveckla människor, spelare och lag. Att få jobba 

med människor som hela tiden vill utvecklas och bli 

bättre är det bästa som finns, och det känns jättebra att 

få vara med om den resan i Leksands IF.

Under oktober månad 

bytte damlaget ut sina 

ordinarie skridsko- 

snören mot rosa. 

Varje spelare som 

bytte till de rosa snör-

ena gav valfri donation 

(minst 25:-) för sina 

snören. Beloppet gick 

oavkortat till Rosa 

Bandet-insamlingen.

Härlig familjedag i Tegera
Lördagen den 4 november blev det fullsatt i Tegera arena för första gången den här säsongen! 

7 650 besökare fick se när herrlaget besegrade Björklöven efter straffar, och dessutom vara med 

när Europas största mediakub gjorde storstilad entré i Tegeras tak (mer om denna på sid. 24).

Det blev en fantastisk dag och kväll, som dessutom var en familjedag. Familjedagen arrangera-

des i samarbete med Lekextra, Leksand Resort och Fazer, och på schemat stod bland annat 

legobygge, ansiktsmålning och autografskrivning.

In memoriam
Under 2017 har två spelare gått bort som 

var med 1948 när Leksands IF för första 

gången avancerade och spelade i högsta 

serien: Pelle Jacobson, Örebro, född 1928, 

och Einar Jonsson, Leksand, född 1923. 

Pelle spelade nio säsonger i A-laget och 

var sedan Expressens riksredaktör i Örebro 

under tre decennier och följde därifrån alltid 

Leksands öden och äventyr. Einar spelade 

tretton säsonger i A-laget och var sedan 

under slutet av 1950-talet LIF:s juniortränare 

och satt i ishockeysektionens styrelse.

Kommande familjedagar: 28 januari och 24 februari.
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Vem minns inte Johan Svedberg? Den 
skäggige backen som på drygt fyra 
år i Leksandströjan spelade sig in i 
många leksingars hjärta. Han har nu 
flyttat tillbaka till Sundsvall och slutat 
spela. 
 – Det var ett stort steg att lägga av 
med hockeyn, säger han.

JOHAN KOM TILL Leksand från Björklöven hös-

ten 2010. Innan dess hade han hållit sig i Norrland 

och spelat för Timrå och framförallt Sundsvall. 

Tillsammans med Joonas Rönnberg bildade han i 

Leksand ett stabilt defensivt backpar att lita på när 

det blåste som mest. 

 – Vi hade bra kemi i boxplay. Vi visste exakt var 

vi hade varandra, berättar Johan som fortfarande 

har kontakt med sin finske backkollega.  Men 

Johan spelade också mycket med Patrik Hersley.

 – Han var min totala motsats. Patrik åkte och 

sköt på allt, medan jag inte hann träffa nånting, 

säger Johan med ett skratt.  

JOHAN MINNS ÅREN i Leksand med värme. 

Han och familjen trivdes bra och Johan berättar att 

det händer att han och frun Lisa pratar Leksands-

minnen vid köksbordet. Den bästa händelsen är 

den där marskvällen 2013 när Leksand äntligen var 

tillbaka i SHL efter sju svåra hockeyallsvenska år. 

 – Jag får fortfarande rysningar. Den matchen 

kommer finnas kvar länge i själen, berättar Johan. 

Han tycker att en välfylld Tegera hör till det bästa 

med Leksand.

JOHAN OCH FAMILJEN har också tunga minnen 

från tiden i Dalarna. 

 – Vi miste ett barn när vi bodde i Leksand. Jag 

var borta ett tag från hockeyn i samband med det 

och jag vet att många undrade varför, säger Johan 

allvarligt. Det märks att både de ljusa och de mör-

ka stunderna bidragit till att orten och klubben har 

en stor plats i paret Svedbergs hjärtan.

Är det någon särskild person i Leksand du 
saknar? 
 – Oj, det är flera. Men till exempel Jonas Skin-

nars på folkhögskolan och Tommy Fredriksson i 

gymmet, säger Johan och visst följer han fortfaran-

de hur det går för Leksand.

 – Inte slaviskt. Men på jobbet finns det folk som 

håller koll. Särskilt när det inte går så bra, säger 

Johan med ett snett leende.

 Jobbet ja…vad gör han nuförtiden? 
 – Jag är fastighetsskötare på ett lite mindre 

företag. Jag gör allt från att dränera till att serva 

inomhus, förklarar Johan som trivs jättebra. 

Det var inte en helt lätt övergång från att vara 

hockeyspelare till att bli ”vanlig” arbetare. Trettio-

sjuåringen tycker att det var ett stort steg. 

 – Att hitta tillbaka till vem man är som människa. 

Det är lätt att känna att man tappar identiteten när 

man inte längre är hockeyspelaren Johan Sved-

berg, säger han allvarligt.

 Och menar att flera andra spelare vittnar om 

samma problem. 

 – Jag visste inte vad jag skulle göra och jag 

mådde inte så bra. Men så kom det här jobbet upp. 

Brorsan är på samma ställe och alla utom en av 

killarna är idrottsmän så vi har mycket gemensamt.

Önskar du att du satsat på en utbildning när du 
spelade hockey? 
 – Både och. Jag är ingen teoretiker, utan vill 

hellre jobba praktiskt. Men det hade varit bra att 

arbeta några timmar vid sidan av hockeyn, säger 

Johan. 

Han tycker att fler spelare borde göra det.

 – Det finns många företag som söker idrottspro-

filer. De är vana vid att leverera och behövs där ute. 

Samtidigt förstår jag spelarna. Man vill ge 110 % till 

hockeyn eftersom man vet hur kort tid det varar.

JOHAN SPELAR LITE innebandy, men ingen 

hockey nu mera. Men han är hjälptränare åt äldste 

sonens hockeylag.

 – Han är född 2010 så det är första året nu som 

de kör som lag, säger han stolt och menar att 

energin från de unga spelarna verkligen kan pigga 

upp en dålig dag. 

Familjen har också fullt upp med husbygge i 

Sundsvall, förutom det viktigaste av allt. 

 – Vi har fått en liten grabb till. Han är ett drygt 

halvår nu.

ÄVEN OM DET kanske inte finns tid för att se 

någon match i Leksand just nu, vill Johan försöka 

se laget när de besöker Timrå nästa gång. 

 – Jag får ta med mig tröjan och stå där och 

skrika säger Johan och ler brett.

Han är fortfarande rörd över det mottagande han 

fick i sin första match tillbaka i Tegera. 

 – Jag var där med Sundsvall och vi förlorade 

stort. Så blev jag inkallad på isen och fansen hylla-

de mig. Det kommer jag aldrig glömma. Jag brukar 

ta upp och berätta det ibland eftersom det nog 

aldrig skulle hända i en annan klubb, säger Johan.

Han minns också när Sundsvall var i Borlänge och 

kvalade. 

 – Då kom några Leksandsfans med en present 

till mig efteråt. Så nåt avtryck har jag väl gjort, 

avslutar Johan. 

Vad hände sedan...

Text Katharina Dalmalm
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Handla på hemmaplan
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Limsjöänget 3 • 0247-79 76 00

Hantverkaregatan 5B • 0247-129 70
Stationsgatan 6A • Leksand • 0247-151 28

Siljansnäs
0247-22038

Leksand
0247-15155

SiljanSnäS EltjänSt

MAGASIN

– en plats för upplevelser och njutning!

Varmt välkomna önskar Linda & Anders med personal!

Boende på hotellet med helpension eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h.
Välrenomerad restaurang och vinkällare

Skidspåren utanför entrén samt närhet till fjället
Relax med badtunna och bastu

Läs mer på www.lovasgarden.se 
eller sök oss på 0253-290 29, 
info@lovasgarden.se

Välkomna till Grövelsjön och Lövåsgården

Grövelsjöfjällen
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Jon Knuts

1. Att få vara med släkt och familj.
2. Senap.

3. Min första hockeyhjälm. 
En björnliganhjälm med rött galler.

4. Kalle och Långbens husvagnssemester.
5. Bertov. Det känns som att han skulle 

kunna göra lite oväntade grejer som barnen 
skulle uppskatta.

6. Tobbe Forsberg. Allt skulle upplevas 
stressigt. Man hör på lång väg när 

Tobbe är på väg med sina ivrigt 
stressande steg.

FORWARD HERRLAGET

1. Att baka något gott.
2. Sylta!

3. Mitt första fiskespö.
4. Ferdinand.

5. David Otter. Jag tror att han 
skulle vara spännande för barnen.

6. Oliver Larsen. Dialekten kanske…

Philip Norberg
FORWARD, J20

1. Julmaten är det viktigaste på julen.
2. Om jag hade fått frågan för två år 
sedan hade jag svarat sill, men nu 

tycker jag att det är en höjdare.
3. Någon av hockeygrejerna jag fick 

när jag var mindre.
4. Den rutiga färgen, helt klart, 

blir lika fascinerad varje år.
5. Wilma Johansson. Bara tanken på henne 

i en tomtedräkt får mig att skratta.
6. Alva Johnsson, hon skulle bara börja 

skratta åt sig själv. Och så hade troligtvis
tomtebyxorna varit för korta.

BACK, DAMLAGET

Ida Press

Nils Åman

1. Kolla på Kalle Anka 
klockan 15.00

2. Sillen tror jag.
3. Hockeygrejer

4. Kalle och hans vänner
 i husvagnen.

5. Anton Lundmark, 
han är alltid glad.

6. Vet faktiskt inte…

FORWARD, J18

1. Att få äta all julmat och kolla på filmen 
”Tomten är far till alla barnen”.

2. Lutfisken.
3. Jag fick en träklubba av morsan 

och farsan när jag var 10 år.
4. När Kalle, Långben och Musse Pigg 

åker med husvagnen.
5. David Åslin skulle passa bra, 

med sin påhittighet.
6. Skedung får det lite svårt som 

tomte med sin lilla skäggväxt.  

BACK, HERRLAGETMattias Nilsson
Maja Nyhlén-Persson

1. Förr var det att vi samlades 
några hockeyfamiljer och körde en 

match på julaftons morgon, men nu är 
det mer att familj och släkt bara samlas.

2. Är inte så förtjust i sill.
3. Den var svår, men en biljett till en Håkan 

Hellström-spelning ligger högt på listan.
4. När Kalle och gänget åker husvagn.

5. Om man tänker på hur en tomte 
ska se ut så blir det absolut Ale!

6. Oj, jag vet inte… 
Men Ida Nikula hade 

nog börjat garva, haha

BACK, DAMLAGET

1) Din viktigaste jultradition?

2) Äckligast på julbordet?

3) Vilken julklapp har du blivit mest glad för? 

4) Favoriten på Kalle Ankas Jul?

5) Vem i laget skulle passa bäst som tomte?

6) Vem i laget skulle vara sämst som tomte? 

Julfrågor
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HUVUD-
REP

Julkoll med Tex

"Det finns väldigt mycket 
på julbordet som inte 
skulle behöva vara där" 

8 | Leksingen 
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"Jag minns 
när jag fick 
min första 
målvakts-
hjälm." 

Han tycker egentligen inte att det här 
med traditioner är jätteviktigt, men jul- 
firandet hemma hos farfar i Lammhult  
vill han inte missa. 
 – Det är något speciellt, verkligen. Vi 
har gjort det så länge jag kan minnas, 
och det är verkligen en höjdpunkt att 
få komma hem och umgås med familj, 
släkt och vänner, säger målvakten Tex  
Williamsson. 

OCH FIRANDET HEMMA hos farfar i Lammhult 

lockar fler än bara Tex.

 – Vi brukar vara allt mellan 10-40 personer, så 

det brukar vara fullt hus kan man väl säga. Ett år 

vet jag att man inte ens kunde se granen för att det 

var så packat med folk, haha. Men det är mysigt, 

jag är ju van med det och det hör liksom till. Och 

speciellt nu på senare år, när jag inte har möjlighet 

att vara hemma så mycket, har julen blivit ett bra 

tillfälle att träffas. Det är mysigt, menar Tex, som 

med sig på firandet bland annat har lillasyster Tova 

och lillebror Todd. 

 – Och pappa då, sen brukar det bli så att vi firar 

med mamma dagen innan. Det brukar bli dubbla 

jular helt enkelt, haha. 

Ditt första julminne?
 – Oj, jag vet faktiskt inte, men jag minns en jul 

när vi var sådär mycket folk och man verkligen 

simmade bland paket. Det var ett helt berg framför 

granen, berättar Tex och skrattar. 

När han tänker tillbaka på sin bästa julklapp, faller 

valet självklart på något hockeyrelaterat. 

 – Jag minns när jag fick min första målvakts-

hjälm. Jag fyller år den 1 januari, så hjälmen fick 

jag i kombinerad julklapp och present. Jag blev 

riktigt stolt minns jag.   

Vad står på önskelistan i år?
 – Jag tycker att det är svårt att önska sig saker 

nu för tiden. Det låter väl som en klyscha, men 

det viktigaste nu är ju att få träffas. Men jag har en 

resa inbokad efter säsongen, så något jag skulle 

behöva är i alla fall ett par nya badshorts.

NÄR DET GÄLLER julmaten är inte Tex jätteimpo-

nerad över smakupplevelsen. 

 – Alltså det är gott, men det finns väldigt mycket 

på julbordet som inte skulle behöva vara där ock-

så. Det jag äter är väl i princip köttbullar, prinskorv 

och ägg. Och nån julmust kanske. Vi har ju ofta 

match tätt inpå, så istället för julölen får man ta en 

julmust, det funkar bra det med. 

Skulle du kunna köpa pizza på julafton?
 – Om vi hade fått julmat hos mamma innan så, 

varför inte. Jag är inte så jättebunden till traditioner, 

men lite julmat någon av dagarna vill man nog 

ändå ha. 

Men du är inte den som drar inte igång ett stort 
julbak hemma på Leksand Strand?
 – Nja, det har jag svårt att tro. Min tjej är i och för 

sig väldigt intresserad, och duktig, när det gäller 

både bakning och matlagning. Vi gjorde faktiskt 

lussekatter i början av november, men det var väl 

mest på hennes initiativ om man säger så, haha. 

Vilka i laget skulle få styra upp julbordet till dig och 
din släkt?
 – Åslin känns som ett bra val. Han är ganska bra 

på att fixa saker, så även om han inte skulle kunna 

laga maten själv, så skulle ha se till att någon an-

nan gjorde. Han och Tobbe Forsberg funkar ju bra 

ihop, så kanske de skulle få till nåt bra tillsammans.

Vem skulle du inte riktigt lita på?
 – Jag vet inte riktigt hur mat-traditionerna ser ut 

i Kanada, så Alex Friesen skulle ju vara en chans-

ning…

Bästa julkalendern genom tiderna?
 – Sunes jul kanske, där fanns det härliga karak-

tärer som håller än i dag. 

På tal om Sune, vem är lagets Rudolf?
 – Det måste nog bli Jonas Levén. Han går alltid 

runt och är glad och tror att han kan lösa allt. Sen 

hur det går, det är en annan sak, haha. 

Ditt bästa julklappstips?
 – En Leksandströja skulle väl alla bli glada för?

Och avslutningsvis, det vi alla vill ha svar på: Är din 
pappa fortfarande brynäsare?
 – … Lite halvt… haha. Men än så länge spelar vi 

ju i olika divisioner, så nu är det rätt lugnt. Det blir 

värre nästa säsong!

Tex hittar julstämningen med en 

mugg alkoholfri Leksandsglögg i 

loungelogen i Tegera arena.. 
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Något blåvitt

För leverans innan jul - beställ senast den 18 december

Mugg, 2-pack
229:-

för alla tillfällen

Kalsong, 2-pack
Vuxen 249:-

Barn 199:-Kreditkortsetui
299:-

599:- 699:-499:-
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Vi önskar 
alla våra fans
en lysande jul!
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hockeyskolan.se                      

Den perfekta julklappen?
Omkring 620 elever deltog i Leksands Hockeyskola 2017, och hade enligt många den ”bästa veckan  
någonsin.” Nu blickar vi framåt mot sommarens upplaga, dit anmälningarna har strömmat in 
sedan länge. 

Leksands Hockeyskola 2018 kommer att bjuda på fullspäckade hockeyveckor, med isträningar, 
fysträningar, teori och övriga aktiviteter. Vi kommer också, precis som vanligt, att gästas av väl-
kända hockeyprofiler, som exempelvis Filip Forsberg och Eddie Läck. Några av nyheterna till detta 
år är också att vi kommer att arrangera en juniorvecka samt en tjejvecka. 

   
       
Alla som bokar en plats på Leksands  
Hockeyskola 2018, före den 18/12 2017,  
får 20% rabatt i vår webbshop! 
 
Läs mer och anmäl dig på hockeyskolan.se
Välkommen!
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Hemma hos Jesper Ollas

12 | Leksingen 

GIFTE SIG I SOMRAS 

– Det var verkligen en helt fantastisk dag, på alla sätt, 

säger Jesper och Johanna om det bröllop som ägde 

rum i somras.

Var det någon av er som friade, eller bestämde ni mer  

tillsammans att ni skulle gifta er?

 – Vi bestämde ihop, säger Johanna, men möts av en 

förvånad äkta man. 

 – Va? Hur kan du ens säga det?

 – Haha, ja just ja, du friade ju för längesen, i Paris. 

 – Precis, jag vill gärna att det kommer med här, haha. 
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I ett rött hus på Åkerö bor Jesper och 
Johanna Ollas tillsammans med bar-
nen Ebbe, 3 år, och Max 1.5. Familjen 
trivs jättebra med både hus och läge, 
även om första mötet med huset var 
lite speciellt.
 – Jesper vågade inte visa mig det 
här huset först, han visade grannhuset, 
säger Johanna och skrattar. 

FÖR HUR GICK DET egentligen till när Jesper 

och Johanna köpte huset? Vad fastnade paret för?

 – Ja, Jesper, vad fastnade vi för…? 

 – Haha, ja alltså, vi hade ju pratat om hus och 

så innan, men att det blev just det här huset ligger 

väl kanske mest på mig…. Jag åkte hit och tittade 

en dag och fick ett pris som jag verkligen var nöjd 

med, så jag sa ja direkt. 

 – Ja, och när han skulle visa mig huset, visade 

han som sagt grannhuset först och sa; så här kan 

vårt hus också komma att se ut. 

Och hur såg det ut från början?
 – Det var ett ruckel! Eller nej, kanske inte ett 

ruckel, men det var väldigt mycket som behövde 

göras, framförallt invändigt, menar Johanna. 

 – Men Jesper och hans pappa har gjort ett jätte-

jobb och bytt ut nästan allt här inne. Vi har också 

gjort en utbyggnad i hallen och byggt en altan, så 

nu är vi verkligen jättenöjda. Vi trivs jättebra. 

Och du, Jesper, är alltså riktigt händig? 
 – Nja, ganska i alla fall, en del saker har man väl 

lärt sig. Jag tycker att det är väldigt roligt att hålla 

på i alla fall.

 

EFTER ATT PARET köpt huset 2009, hann de 

bo där i drygt två år innan flytten till Gävle, där de 

hyrde en lägenhet. Under åren i Brynäs hyrde de ut 

huset i Leksand. 

 – Vi hade väl egentligen hela tiden en plan eller 

önskan om att återvända hit någon gång. Vi trivs 

väldigt bra i Leksand båda två, säger Johanna, 

som ursprungligen kommer från Borlänge. 

 – Leksand är perfekt, speciellt nu när man har 

barn. Nära till naturen, mycket sport och fritid, och 

många barnfamiljer i närheten. Det känns som en 

jättebra miljö att växa upp i. 

Var det här huset er första gemensamma bostad? 
 – Nej, vi bodde i en lägenhet i Limhagen först, 

jag tror vi flyttade in 2006, berättar Jesper. 

 – Nästan alla i laget bodde ju där ute på den 

tiden. Jag vet att bland andra Johan Hägglund, 

Morten Green och Marcus Weinstock bodde där. Vi 

bodde där i ungefär tre år innan vi flyttade till huset.

Beskriv er inredningsstil?
 – Vi gillar väl båda lite lantlig stil, eller sånt som 

passar huset helt enkelt. Sen kanske du skulle 

vilja göra ett spelrum med en massa begagnade 

hockeytröjor på väggarna, men där känner jag… 

nej!, säger Johanna och skrattar.

 – Det hade varit fint… Men förutom det så kom-

mer vi väldigt bra överens, när det gäller det mesta 

faktiskt. Ser man till inredningen vill jag gärna vara 

med och bestämma grovgrejerna, men detaljerna 

sköter mest Johanna. 

Finns det något i hemmet som den ena älskar och 
den andra… inte älskar?
 – Vi har ju en sån där tuppljusstake som jag 

tycker är väldigt fin, men av någon anledning så 

försvinner den nästan direkt när man har tagit fram 

den, säger Jesper menande, innan han tillägger: 

 – Och det roligaste är att du låtsas som att du 

har glömt att du har tagit bort den varje gång. 

”Jaha, ställde jag den där?”, haha. 

 – Ja, ja, men nu har vi den ju framme?

 – Ja, efter ganska mycket påtryckningar av både 

mig och mamma så står den i alla fall i ett fönster 

nu. I tvättstugan… 

NÄR DET GÄLLER sysslor i hemmet berättar paret 

att Johanna sköter det mesta när det gäller tvätt 

och städning, medan Jesper lagar nästan all mat. 

 – Det är inte så att vi har delat upp det, det har 

bara blivit så, och båda är nöjda med det, berättar 

Jesper, som i köket ofta får hjälp av äldste sonen 

Ebbe. 

Ebbes paradrätt är enligt egen uppgift blodpudding, 

men när Leksingen hälsar på bjuder han (turligt nog) 

istället på egengjorda chokladbollar.

Lillebror Max ägnar sig hellre åt att skrikandes 

springa över golvet med en hockeyklubba i handen. 

 – Haha, han leker att det är spelarentré. Det är 

ganska standard här hemma, berättar Jesper.  

VI SITTER PÅ nedervåningen, där kök, hall och 

vardagsrum sitter ihop i en öppen planlösning. 

 – Det är här vi hänger mest. I och med att det är 

så öppet, känns det aldrig instängt eller så. Vi lagar 

mat, leker, äter eller bara hänger. Det är jätteskönt.

Hur funkar livet med två småbarn?
 – Det är fantastiskt, så klart, och för oss funkar 

det jättebra, men visst kan det vara tufft också. 

Jag ska erkänna att jag trodde att det skulle vara 

mycket lättare med två barn än vad det är, säger 

Jesper, och får medhåll av Johanna.

 – Ja, för oss var det en mycket större omställ-

ning att gå från ett till två barn, än från noll till ett.  

Hur är det att vara hockeyspelare och pappa till två 
småbarn?
 – Det här med sömnen är ju svårt så klart, det 

är klart att det påverkar. Nu är det mycket bättre, 

men förra året var ganska tufft. Även om vi har 

gjort så att jag ska få sova nätterna före match, 

så har det ju varit svårt för mig att koppla av när 

jag hör att Johanna är uppe och krigar. Man vill ju 

hjälpa till. 

Och hur är det att vara mamma till två småbarn OCH 
samtidigt fru till en hockeyspelare?
 – Haha, ja du… Nej då, men visst kan väl det 

vara tufft ibland också, att ta mycket med barnen 

själv. Men vi har verkligen haft en fantastisk hjälp 

av bådas föräldrar. Jespers mamma är suverän, 

hon är här och hjälper oss väldigt mycket, så det 

är jättebra. Och sen tycker jag ju att det är fantas-

tiskt kul också, att Jesper håller på med hockeyn, 

det har jag alltid gjort. 

 – Ja, du har verkligen haft en grym inställning till 

hockeyn hela tiden, och alltid sett fördelarna, även 

om du själv tyvärr har fått ta ett steg åt sidan när 

det gäller din egen karriär. 

 – Jo, men samtidigt har det varit självklart 

också. Och det kommer ju komma en dag när du 

bestämmer dig för att lägga av också, och då blir 

det kanske ombytta roller. Sånt där jämnar ut sig, 

huvudsaken är att familjen är lycklig, och det är vi 

verkligen. 

Avslutningsvis, vem i laget skulle få fria händer att 
inreda ert hem?
 – Jag tror på Åslin, jag tror att han är en sån som 

bryr sig ganska mycket om hur det ser ut hemma, 

säger Jesper, medan Johannas val faller på Tobias 

Forsberg. 

 – Ja, men det är inte heller hel fel. De två ihop 

skulle nog lyckas riktigt bra. 

Och vem skulle stå sist på listan?
 – Alltså, jag har jäkligt svårt att tro att Wikman 

har nån koll på sånt här. Men, jag kan ha fel! 
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”Lite extra 
roligt i år”

Damlaget

14 | Leksingen 
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Madeleine Hall är mitt inne i sin sjunde 
säsong i Leksands IF, en säsong som 
ser ut att bli hennes bästa hittills. 
 – Det har gått bra faktiskt. Jag känner 
mig starkare än någonsin, sägen den 
spelskickliga 22-åringen från Karlstad. 

EN AV FÖRKLARINGARNA till formen tror hon 

ligger i den träning som tränaren Alexander Bröms 

införde redan förra säsongen. 

 – Vi har kört hårt, och Alex har redan från början 

sagt att han har en långsiktigt plan med träningen. 

Nu förstår jag verkligen vad han menar. Det känns 

att den träning som vi började med förra säsongen 

har gett resultat på riktigt nu. Det känns som att 

vi alla är starkare och orkar mer, och jag tycker att 

man kan se det på isen också, menar Madde, som 

för egen del har inlett säsongen riktigt lovande, 

såväl spel- som poängmässigt. 

 – Det har känts väldigt bra som sagt, och en ytt- 

erligare orsak till det kanske är att jag i våras blev 

färdig med min utbildning, så att det har släppt 

en liten tyngd från axlarna. Det var ganska tufft att 

studera heltid vid sidan av hockeyn faktiskt, och 

jag är stolt över mig själv för att jag klarade det, 

menar Madde, som vid sidan av hockeysatsningen 

har studerat IT, projektledning och affärssystem. 

 – En väldigt bred utbildning, så förhoppningsvis 

hittar jag ett jobb inom detta framöver. Men just nu 

jobbar jag på Lekextra här i Leksand och satsar 

för fullt på hockeyn. Jag har alltid älskat att spela 

hockey, men det är nästan som att det känns lite 

extra roligt i år. 

Och assisterande lagkapten är du också?
 – Ja, precis, kanske det också har gjort att 

jag har lyft mig lite, jag blev jätteglad över att få 

förtroendet i alla fall. Men samtidigt har vi många 

informella ledare i laget också, så vi leder verkligen 

laget tillsammans, hela gruppen, menar Madde, 

som hyllar gruppen flera gånger under intervjun.  

 – Vi har jobbat mycket med gruppdynamiken, 

och även om stämningen alltid har varit väldigt bra, 

så känns den ändå lite extra bra nu. Alla i gruppen 

kommer till tals och vågar säga vad de tycker. Vi 

har extremt högt till tak och alla känner sig väldigt 

trygga och avslappnade, det känns jättebra helt 

enkelt.

 MADELEINE HALLS HOCKEYKARRIÄR inled-

des någon gång i 5-årsåldern. 

 – Jag har hållit på med lite olika sporter genom 

åren, men alltid gillat hockeyn väldigt mycket. Vi 

har ett stort sportintresse i familjen, berättar Mad-

de, vars storebror spelar hockey även han. 

 – Richard spelar i Hammarö och är väl ganska lik 

mig i sin spelstil, även om jag kanske dribblar lite 

mer, haha. 

 

Vem är bäst?
 – Ser man till nivån så är det ju jag, men… han 

är väldigt duktig Richard också, jag ser upp till 

honom på många sätt. 

Har du alltid varit lite av en talang inom ishockeyn?
 – Man vill ju vara ödmjuk, men ja… kanske lite, 

jag har haft det ganska lätt för mig. Men sen har 

jag ju stått och tragglat väldigt mycket själv också, 

med både puck och boll, menar Madde, vars stora 

förebild är självaste Zlatan. 

 – Han är så härlig! Jag gillar att han, med sin 

självsäkra stil och med glimten i ögat, kan leverera 

så bra som han gör. Han är absolut en förebild. 

Julkoll med Madde Hall

Bästa jultradition Jag och Richard hade 

som tradition förut att spela bandy på 

garageuppfarten på julafton, det var riktigt 

fint. Nu för tiden blir det väl mest att man 

äter mat, kollar tv och umgås med familjen, 

ganska standard. 

Önskelista Nu när man är lite äldre önskar 

man sig inget speciellt, mer än att få vara 

med familjen. Mamma och pappa är mina 

största fans, och det är alltid fint att få 

hänga lite med dem.

Och på tal om julklappar, vilka

klappar från ditt jobb vill du ge till

Denise Reuterström – Hon skulle få ett 

Fia med knuff. Hon har haft sån grym otur 

med skador att hon inte kan ha mer otur 

nu.  Hon skulle sopa banan med alla i det 

där spelet.

Iveta Koka – Ett mjukisdjur som hon kan 

ha och sova med på alla bussresor.

Ida Nikula – Ett brandmans-set, så att hon 

kan klä ut sig och öva lite i väntan på att nå 

sitt drömyrke.

Elin Lundberg – Hon och Emma Lind 

skulle få en kaffeservis eller låtsas-fikabitar. 

De fikar ju och dricker kaffe jämt de där två. 

Vi har en servis med Frozen och den skulle 

ju passa bra, de är ju lite av prinsessor, haha. 

Alexander Bröms – En stressboll!

Christer Sjöberg – Jag skulle väldigt gärna 

vilja se honom åka pulka, så det får nog bli 

en sån.

*Julklapparna ovan och många till finns på 

Lekextra i Leksand. Kolla in Lekextra 

Leksands facebooksida för att hålla dig upp-

daterad kring aktuella kampanjer inför jul.
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AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN

Rörfirma

Bostadsguiden 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.

Se våra objekt på internet: hemnet.se, blocket.se, bovision.se och ericthors.se

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

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

förtroende till oss, 44 år i branschen
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 – Jag har väl nästan alltid tyckt att 
alla andra spelare är skickligare än 
vad jag är… Min styrka är väl mer att 
jag jobbar hårt och är jobbig att möta, 
men tydligen kan man komma ganska 
långt på det också, haha.  
Det säger den 18-årige J20-forwarden 
Erik Aterius, som denna säsong har 
blivit lite av en favorit även hos A-lags-
publiken. 

ERIK, SOM KOMMER FRÅN Borås, började 

spela hockey i hemstaden som 7-åring. 

 – Då hade jag tjatat på mamma och pappa gan-

ska länge, men de tyckte att det var för dyrt och 

att det tog för mycket tid. Men när min storasyster

fick börja kunde de inte säga nej till mig längre, 

menar Erik, som snart gick i sin systers fotspår på 

ännu ett sätt. 

 – Linnea flyttade till Leksand för att gå på hockey- 

gymnasiet, och jag bestämde mig helt enkelt för 

att flytta efter. 

Vilket i sig kanske inte är så anmärkningsvärt, men 

till saken hör att Erik vid denna tid var 13 år ung. 

 – Jag kände att jag inte riktigt kunde satsa fullt ut 

på hockeyn i Borås, så jag ville ge mig själv bättre 

förutsättningar. Jag pratade väldigt mycket med 

mamma och pappa om det, och vi kom fram till 

att det var bättre för mig att flytta till Leksand och 

Linnea, än att pendla till Göteborg varje dag. Jag 

har verkligen mina föräldrar att tacka för att de gav 

mig chansen.

Men du själv tvekade aldrig att flytta hemifrån som 
13-åring?
 – Nej. Just då tyckte jag ju att jag var hur mogen 

som helst, men när jag ser tillbaka på det nu så var 

det ju lite sjukt faktiskt. Men ändå, det gick bra, och 

jag har verkligen aldrig ångrat mig, menar Erik, vars 

familj senare flyttade efter och nu bor i Leksand.

I LEKSAND och Leksands IF tog Erik Aterius 

hockeykarriär fart på riktigt. Säsongen 2014/2015 

innebar någon form av tidigt genombrott, då 

han representerade såväl U16 som J18 hemma 

i Leksand, men även fick chansen i det svenska 

U16-landslaget. 

 – Det var verkligen helt ofattbart, jag trodde 

aldrig att jag skulle komma med där, så det var en 

väldigt konstig känsla. Det kom liksom från ingen-

stans kändes det som. Jag insåg väl då att man 

kan komma väldigt långt genom att jobba hårt. 

UNDER DE SENASTE säsongerna har Erik Ate-

rius representerat såväl U17- som U18-landslaget 

och samtidigt gjort väldigt bra ifrån sig i förening-

ens J18- och J20-lag. På meritlistan har han bland 

annat hunnit samla på sig ett U16-brons samt två 

J18-silver.

Inför den här säsongen fick Erik chansen att träna 

med A-laget. 

 – Jättekul så klart. Jag vill självklart spela så 

mycket som möjligt, på en så hög nivå som 

möjligt, men jag försöker att inte tänka på det så 

mycket. Jag fokuserar på att göra mitt jobb varje 

dag och sen är det upp till andra att bestämma var 

jag ska spela, menar Erik, som körde sommarfy-

sen med A-laget.

Därefter blev det spel i några träningsmatcher, där 

han med sin tuffa spelstil direkt såg till att bli en 

favorit hos Leksandspubliken. Under hösten fick 

han göra hockeyallsvensk debut, och blev målskytt 

i sin andra seriematch i A-lagströjan. 

Du verkar inte vara typen som tvekar att gå in i en 
närkamp direkt?
 – Nej, det kan jag väl inte säga, men det är väl 

det som är min roll också, att vara jobbig både 

fysiskt och psykiskt. Jag är ganska bra på att 

använda kroppen, och tvekar aldrig, jag bara kör.

Och hur är det med snacket?
 – Jag kan väl inte neka till att jag brukar snacka 

ganska mycket på isen… Både om jag själv blir 

arg, och om jag kanske behöver reta upp någon 

annan. Mamma och pappa brukar fråga efteråt 

vad det var jag sa egentligen, men jag brukar hålla 

det för mig själv. Det är nog bäst.

Erik Aterius: ”Jag bara kör”
J20
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Jakob Stöffling bytte Falu IF mot Leksands IF 
inför säsongen 2016/2017. I år är han lagkapten 
i föreningens J18-lag och mitt inne i sin andra 
säsong i föreningen. 
 – Om vi fortsätter att jobba tillsammans som 
ett lag så kommer vi att ta oss långt, säger den 
skridskoskicklige backen. 

JAKOB FLYTTADE TILL Leksand i samband med att han 

kom in på hockeygymnasiet, och tycker att han fick en bra 

start i föreningen. 

 – Att få spela för Leksand har väl alltid varit lite av en dröm, 

så det kändes jättekul när jag fick veta att jag kom in här. Min 

första säsong i föreningen gick bra tycker jag. Vi vann mycket 

och tog oss till slutspel. Sen åkte vi visserligen ut i kvartsfinalen 

mot Modo, men samtidigt, Modo var det lag som vann guldet 

till slut, så man kanske inte kan säga så mycket om det.

ÅRETS SÄSONG startade dock betydligt tyngre.

 – Vi förlorade ganska mycket i början, och fick inte alls spelet 

att stämma. Vi kom inte alls upp i nivå och hade problem att 

hålla kvalitet och fokus över 60 minuter. Kanske berodde det 

på att vi inte riktigt hade hunnit spela ihop oss som lag, efter-

som vi har haft många nya spelare utifrån den här säsongen, 

menar Jakob, men tillägger att det inte har varit några problem 

att få ihop själva gruppen. 

 – Vi hänger med varandra hela tiden, inte bara i arenan. Om 

jag har en ledig dag så är ju det jag gör helst att hitta på något 

med några i laget.

Vad brukar ni göra då?
 – I går var vi faktiskt på Leksands Folkhögskola och lagade 

mat tillsammans. Målvakterna och vi backar fick laga råstekt 

potatis, schnitzel och bea som vi bjöd forwards på.

Vem var bäst i köket?
 – Viktor Rönnqvist faktiskt. Han var duktig på att vispa bea 

och styrde upp det hela till slut. Imponerande.

Och vilken är lagets styrka på isen?
 – När vi jobbar ihop och alla ger allt är vi riktigt bra, gruppen 

är vår styrka, menar Jakob, som denna säsong utsetts till 

gruppens kapten.

 – Väldigt roligt så klart, sånt blir man glad av. Men vad det 

beror på? Jag vet inte, kanske för att jag är social och för att 

jag alltid sätter gruppen före mig själv. Att jag alltid försöker ge 

allt på både isen och i gymmet. 

Ditt personliga mål med säsongen?
 – Att ta laget så långt som möjligt.

”Sätter alltid 
laget först”

J18

Är roligast Axel Tillaeus. Han säger roliga saker och frågar väldigt roliga frågor också.

Smartast Oscar Matheson. Norsk och smart. Riktigt skarp är han.

Alltid är sen Leon Larsson har varit sen några gånger faktiskt, så han får den.

Alltid är först på plats Nils Åman Han sitter där och ugglar oavsett hur tidig man själv är. 

Hörs mest i omklädningsrummet Alla hörs faktiskt, det finns ingen som sticker ut.

Blir årets skyttekung Gabriel Olsson. Han har varit riktigt vass på kassen i år.

Jakob Stöffling om vem i laget som

"Att få spela för 
Leksand har väl 
alltid varit lite 
av en dröm"
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STOLT STJÄRNSPONSOR

JULKLAPPSTIPS

fr.  600 kr
Ord.  pr is  900 kr

SÄSONGSKORT

NU SLÄPPER VI FÖRKÖPET AV
SÄSONGSKORTEN 2018!

JULKLAPPSTIPS

Ord.  pr is  900 kr

SÄSONGSKORT
JULKLAPPSTIPS

fr.  600 kr
Ord.  pr is  900 kr

SÄSONGSKORT

LÄS MER PÅ LEKSANDSOMMARLAND.SE

Visit Dalarna

• Evenemang i juletid •

Boka på visitdalarna.se tfn 0771–62 62 62 eller på din närmaste turistbyrå

24/11–9/12 Holly Jolly 
Christmas

 Klockargården Hotell, Tällberg  Sollerö Kyrka  Mora Kyrka  Siljansnäs Kyrka

27/12 Vinterkonsert – 
Mikael Nord Andersson & 
Petra Kvännå m fl

29/12 Musik i vintertid 
– Robert Wells & Sofia 
Källgren

2/1 Nyårskonsert –  
Olle Persson & Lena 
Willemark
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I oktober drog träningarna igång för 
föreningens nystartade flicklag.
 – Vi har haft jätteroligt. Tjejerna är 
jätteduktiga, säger Josefine Berlin, 
som tillsammans med Tove Smids är 
tränare för laget.

JOSEFINE OCH TOVE spelar själva i föreningens 

damjuniorlag, och ägnar sig alltså sedan okto-

ber även åt att hjälpa till att ta fram nya tänkbara 

damspelare.  

 – Man kan säga att det här laget är till för spelare 

som befinner sig mellan Tre Kronors Hockeyskola 

och vårt division 1-lag. Det har främst varit tjejer 

mellan 6-12 år här, och vi kör två till tre pass i 

veckan. Tjejerna tycker att det är jättekul, och vill 

verkligen lära sig mer hela tiden.

JOSEFINE TILLÄGGER att det finns plats för fler 

tjejer i gruppen, och att det bara är att komma och 

kika om man känner sig nyfiken.

 – Vi har lite olika träningsdagar och tider från 

vecka till vecka, men om man kollar på istids- 

schemat på föreningens hemsida så håller man sig 

uppdaterad. Vi delar träningstid med U12. 

Varför ska man börja spela hockey?
 – För att det är kul! Och för sammanhållningen 

och möjligheten att träffa nya människor. Hockey 

är ju det roligaste som finns. 

Krav på utrustning för att få vara med och spela: 

Hjälm, handskar, skridskor, klubba och halsskydd.

Flicklaget i full gång
Ungdom

Från och med december heter Lek-
sands IF:s nya ungdomsansvarige 
Jan-Erik Modigs.
Modigs är bördig från Leksand, men 
kommer närmast från flertalet uppdrag 
för Smålands Ishockeyförbund, rollen 
som ungdomsansvarig i Växjö Lakers, 
samt uppdraget som a-lagstränare för 
Alvesta SK.

INOM SMÅLANDSISHOCKEYN har Modigs 

bland annat varit utbildningsansvarig i distriktet, 

samt agerat distriktsinstruktör för kurser inom 

såväl barn- och ungdomshockey, som junior- och 

seniorhockey. Inom Växjö Lakers jobbade Modigs 

som ungdomsansvarig i föreningen mellan 2012-

2016. Under hösten har han tränat herrarnas a-lag 

i Alvesta SK i HockeyTvåan Södra B. 

För Svenska Ishockeyförbundets räkning har Mo-

digs varit ansvarig för flertalet utvecklingscamper 

för både pojkar och flickor. 

Utöver de tidigare nämnda uppdragen har Modigs 

vid två tidsperioder varit ordförande i Vimmerby 

Hockey, där han även vid olika tidpunkter varit 

tränare för föreningens lag, från yngsta barn upp till 

seniornivå. 

ROLLEN SOM ungdomsansvarig i Leksands IF är 

en viktig del i Vision 2019, där en av stötte- 

pelarna är att skapa Sveriges bästa hockeymiljö 

för ungdomar. I dagsläget spelar cirka 350 barn 

och ungdomar ishockey i Leksands IF:s regi, från 

Tre Kronors Hockeyskola för de yngsta upp till U16 

samt flicklag. Utöver kvällsverksamheten deltar 

cirka 50 ungdomar i den så kallade Idrottsprofilen i 

samarbete med kommunens högstadieskolor.

Ny ungdomsansvarig i föreningen

20 | Leksingen 



Leksingen | 21

Vinterskönt!

För leverans innan jul - beställ senast den 18 december

199 kr/st

299:-

Babymössa
149 kr/st

199 kr/st

Fler mössor och halsdukar:
shop.leksandsif.se
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”Min pappa har varit leksing i cirka 43 år, 
och hans intresse för klubben kommer 
aldrig att dö ut”. Så skrev Elin Skoglund 
när hon nominerade sin pappa Bengt 
till Supporterkollen i detta nummer av 
Leksingen. 
Själv säger pappa Bengt så här:  
 – När Leksand har vunnit en match går 
allt i det vardagliga livet mycket enkla-
re. Svårt att beskriva, men man känner 
någon sorts sann och äkta glädje!

BENGT, SOM KOMMER från Charlottenberg i 

Värmland, blev leksing någon gång vid 6, 7 års 

ålder.  

 – Och egentligen var det av en ren tillfällighet. 

Jag minns att jag fick se på tv när de visade finalen 

mellan Leksand och Brynäs 1973/1974. Jag 

fastnade direkt för de härligt vita tröjorna med blå 

stjärnor, och på den vägen är det, sen var man 

fast.

Ditt bästa LIF-minne?
 – Det måste ju vara när vi slog ut Modo och gick 

upp i SHL igen. Man gick bara runt i stugan och 

framför teven och visste inte vart man skulle ta 

vägen. Det var omöjligt att somna på kvällen och 

man befann sig som i ett lyckorus i många veckor 

framöver.

Jobbigaste LIF-minnet då?
 – Länge var det när Färjestad slog ut Leksand i 

semifinalen 96/97. Jag har många kompisar som 

håller på Färjestad, så man blev ju retad på jobbet 

och överallt… Men det absolut värsta var nog ändå 

 när det som inte kunde hända ändå hände 2000/ 

2001, när Leksand åkte ur SHL. Det dröjde flera 

månader innan man blev sig själv igen efter det.

Favoritleksing genom tiderna?
 – Oj, det finns många favoriter… Jonas Berg-

qvist, Jens Nielsen med flera till exempel. Men 

ska jag välja en så blir det Magnus Svensson. 

Skridskoskicklig som få, bra skott och spelsinne 

samt en tuff tacklare. Han hade ju precis allt som 

en ”star player” ska ha.

Vad tror du om årets säsong?
 – Säsongen började lite sådär, men jag tror de-

finitivt att man kommer att spela ihop sig mer och 

mer, och sluta topp 2 i HockeyAllsvenskan. Kvalet 

mot SHL-lagen blir tufft, men jag tror och hoppas 

att mitt kära Leksand fixar och tar tillbaka det som 

tillhör oss!

Vem blir lagets skyttekung denna säsong?
 – Jag tror på Oskar Lang. Han har speeden och 

tekniken, och jag hoppas att han blommor ut på 

riktigt i år. Dessutom är han ju värmlänning, precis 

som jag.

Bengt Skoglund
SUPPORTERKOLLEN

Känner du någon intressant leksing som 

skulle passa bra i ett reportage i komman-

de nummer av Leksingen? Skicka ett mejl 

till elin.broman@leksandsif.se

"Jag fastnade 
direkt för de 
härligt vita 
tröjorna med 
blå stjärnor"
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Bokas online på 
vastanhedetrafik.se

Linje 1:
Går till alla hemmamatcher

Linje 2:
Går till fre-lör-söndags matcher

Bussen går tillbaka 20 minuter efter matchens slut

TA BUSSEN 
TILL HOCKEYN
LEKSANDS IF HEMMAMATCHER PÅ

TEGERA ARENA

Retur 20 min efter matchen!

TURLISTA
Matchstart 15.15 16.00 18.30 19.00

Linje 1
Avesta bst 12.45 13.30 16.00 16.30

Hedem. OKQ8 13.05 13.50 16.20 16.50

Säter busstorg 13.25 14.10 16.40 17.10

Blg bst hpl A 13.45 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåg 14.00 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hlp 14.15 15.00 17.30 18.00

Linje 2 Fre-lör-sön matcher

Norberg bst 12.10 12.55 15.25 15.55

Fagersta Lidl 12.25 13.10 15.40 16.10

Söderbärke hpl 12.45 13.30 16.00 16.30

Smedjeb. OKQ8 13.00 13.45 16.15 16.45

Ludvika bst 13.15 14.00 16.30 17.00

Landforsen 13.20 14.05 16.35 17.05

Blg bst hpl A 13.45 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåg 14.00 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hpl 14.15 15.00 17.30 18.00

ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!
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Boka din biljett på leksandsif.se

 Vår nya mediakub hänger nu på plats i Tegera Arena och vi har tagit arenaupplevelsen till en helt ny nivå.  
Att gå på hockey hos oss skall vara något man vill göra varje gång Leksands IF spelar  

hemmamatch och vi prioriterar din upplevelse högt.  
 

Senaste nytt från lagledningen, repriser från tv-sändningen, spelarintervjuer i pauser, intervjuer med gäster 
och legendarer i pauserna, är bara några av punkterna vi har på körschemat varje match och allt serveras ut på 

en 160 kvardratmeter stor bildskärm i full HD-upplösning.
 

Hockey ÄR och skall ALLTID upplevas bäst live i Tegera Arena!

Ny mediakub i Tegera Arena!

DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR MUSIKALEN

MAGISK JULKLAPP FÖR HELA FAMILJEN!MAGISK JULKLAPP FÖR HELA FAMILJEN!

TEGERA ARENA, LEKSAND FRE 13 APR 18.00, 2018
Biljetter: ticketmaster.se 077-170 70 70 Leksands Turistbyrå 0771-62 62 62, visitdalarna.se, drosenorberg.se, aventyretaladdin.se

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG
KIM SULOCKI ,  CHARLIE  GRÖNVALL,  RENAIDA BRAUN,  STOR ENSEMBLE.  REGI  & MANUS:  ROBERT DRÖSE
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Borlänge, Riksväg 70 • Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!

Visa upp denna annons hos Max i Borlänge eller 
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 2017/2018. 
Gäller ej Maxbox eller Minimål och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. 

Välkomna!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt

MAGASIN

Ditt lokala annonsblad 
i Leksand. 

VECKA 8 2016

en känsla av att komma hem.

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

Boka dina möten hos oss,

Hjultorget Insjön

Köttbutiken i Insjön!

För ännu fl er erbjudandenwww.facebook.com/hemkophjultorget

ÖPPET
ALLA DAGAR KL 8-22

SALLADSBARENöppen varje dag● För Dig som vill ha 
ett nyttigare alternativ
● Du blandar själv Dinegen sallad.● Vägs i kassan.

 

V E C K A   7 ,     2016

Lövbiff
av nystyckade innanlår från ungnöt

Prisbomb!

Tjocka spjällav färska nystyckade Dala grisar

Kvarg
Lindahls, 150g

99:-/kg

Priserna gäller så långt lagret räcker dock längst fr.o.m. 15/2-21/2

/st

4995
/kg

Tjocka spjäll

/st

Kvarg

5:-Tunna skivorSkinka och hamburgerkött, Melkers, 160g

25:-
2 för

Prisbomb!

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

VECKA 7 2016

10 år

Blomsterfl’ärd 10 år

Torget 4 Leksand

0247-130 46

w

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

VECKA 6 2016

10-pack

TULPANER

49:-
eller 
30 st, 
99:-

Måndag-Fredag 9.30-18.00

Lördag 9.30-15.00. Söndag 11-15

Många
fina

erbjudanden
i

butiken

Alla

dag
14
feb

w

Skicka blommor

i helgen Vi kör ut

utan kostnad

(inom Leksand)

Kontakta Magnus Åker för mer information:
magnus.aker@bokstaven.se eller

070-746 56 91
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82 frågor till 

Olle Alsing
Han gillar att starta dagen med äggröra, 
hyllar sin egen klädstil, men är långt ifrån 
lika imponerad av det Fredrik Forsberg 
presterar bakom ratten.
Möt #34 Olle Alsing! 

1.  Hur mycket är klockan?
 – 8.18 

2.  Var befinner du dig?
 – Hemma på Leksand Strand. 

3.  Vad gjorde du precis innan jag ringde?
 – Tog en tugga äggröra. Det äter jag nästan  

varje morgon.  

4.  Hur många par skor äger du?
 – 14 kanske. 

5.  Vad är det fysiskt mest jobbiga du har  
 gjort i hela ditt liv?
 – Nåt coopertest kanske.  

6. Det psykiskt mest jobbiga?
 –  Ingen aning. 

7. Favoritlek som liten?
 – Burken, den är fin. Om jag var bra på den?  

Jag var bäst. 

8. Minns du ditt första hockeymål?
 – Nej, faktiskt inte. 

9. När tog du senast en selfie?
 – För ett par dagar sedan. 

10. Vad är det mest avancerade du har bakat?
 – Chokladbollar. 

11.  Vad står det i ditt senast skickade sms?
 – God natt. 

12.  Vem ringde du senast?
 – Min flickvän. 

13.  Favoritlag i NHL?
 – Är inte jätteintresserad, men måste jag välja  

något så skulle jag ta Chicago. 

14.  Hur lång tid tar det för dig att byta däck på bilen?
 – Oj… en månad? 

15.  Hur romantisk är du?
 – Inte så väldigt… min flickvän är bättre på 

sånt där. 

16.  Hur ofta städar du?
 – En gång i veckan. 

17.  Vad är det modigaste du har gjort?
 – Inget speciellt, än så länge… 

18.  Vilken är din lineup-låt?
 – Crack a bottle, med Eminem. Det är ett intro  

där med ”Ladies and gentlemen, the moment  

you´ve all been waiting for”. Tycker att den  

passar bra. 

19. Hur mycket pengar spenderar du på en vanlig  
 vecka?
 – Några tusenlappar kanske. Jag vet faktiskt 

inte, och tänker man efter så mår man väl bara 

dåligt. 

20. Vem i laget skulle få förtroendet att sköta din  
 ekonomi?
 – Jesper Ollas, han är kung på börsen. 

21.  Vem skulle absolut inte få det?
 – William Wikman, han är för snurrig. 

22. Favoritserie?
 – Power. Den handlar om en familjefar som har 

nattklubbar och säljer droger, som alla andra serier 

känns det som, men den är riktigt bra. 

23. Vilken Astrid Lindgren-figur gillar du mest?
 – Emil. 

24. Favoritplats i Tegera arena?
 – Bortre blå. 

25. Vad från Uppsala skulle du vilja placera  
 i Leksand?
 – Någon bra restaurang.  

26. Utbildning?
 – Jag skulle jättegärna plugga något framöver, 

men jag väntar lite med det. 

27.  Vem i laget har snyggast klädstil?
 – Jag. 

28. Vem tror att han har det?
 – Bertov, men han är en stark tvåa. 

29. Vad åt du till frukost?
 – Äggröran och nån macka. 

30. Beskriv dig som hockeyspelare med ett ord?
 – Fin. 

31. Dina tre bästa egenskaper?
 – Snäll, rolig och omtänksam. 

32. Din sämsta?
 – Jag kan vara lite taskig ibland. Det kanske 

inte hänger ihop med det jag svarade nyss, men 

några procent taskig är jag faktiskt också.  

33. Vad äter/dricker du i periodpauserna?
 – Lite kaffe. 

34. Vilken forward i laget skulle göra bäst ifrån sig  
 som back?
 – Fredrik Forsberg. Han jobbar bra överallt och 

är allmänt fin. 

35. Har du ljugit för en journalist någon gång?
 – Ja, någon gång när det har behövts.  

36. Topp 3, HockeyAllsvenskan 2017/2018?
 – Vi, Timrå, Björklöven. 

37. Vilket lag blir tabelljumbo?
 – Södertälje.

34
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38.  Är du en dålig förlorare?
 – Nej.  

39.  Vem i laget brukar du dela rum med?
 – Norén. Om han snarkar? Nej, men jag  

gör det. 

40.  Vem i laget är den bästa bilföraren?
 – Porsberger. 

41.  Den sämsta?
 – Fredrik Forsberg. Han känns riktigt ostabil vid 

ratten. 

42.  Vilket är ditt favoritljud?
 – Ingen aning. Kanske när man tar av kapsylen 

från en glasburk eller flaska. 

43.  Är du musikalisk?
 – Nej. Jag försökte lära mig att spela gitarr en 

gång, men man behövde ju träna så jäkla mycket 

så jag lade ner det. Jag tränar annat istället. 

44.  Hur långt har du sprungit som längst?
 – Nån mil. 

45.  Vem hörs mest i omklädningsrummet?
 – Anton Karlsson. 

46.  Har du sminkat dig någon gång?
 – Ja, någon gång när jag var barn och min 

syster ville sminka mig så fick man väl ställa upp.  

47.  Bästa practical joke du har utsatt någon för?
 – Någon av mina första träningar i Leksand 

åkte jag runt med en mugg på hjälmen hela 

träningen. Martin Karlsson hade tejpat fast den 

innan…. Det kändes ju inte så väldigt välkomnan-

de direkt, men de andra tyckte att det var skitkul, 

haha.  

48.  Roligaste sporten att titta på?
 – Fotboll, speciellt när Zlatan spelar. 

49.  Senast lästa bok?
 – Bingo Rimérs självbiografi.   

50.  Det bästa med Leksands IF?
 – Fansen. 

51.  Vilken dokusåpa skulle du helst vara med i?
 – Robinson.  

52.  Hur många timmars sömn behöver du som 
minst?
 – Jag behöver inte så jäkla mycket. Fem kan-

ske? Men jag funkar efter noll timmar också, bara 

jag får ta igen det nästa dag.  

53.  Vem i laget skulle klara sig längst på en öde ö?
 – Mattias Nilsson. Han kan det mesta. 

54.  Kortast?
 – Calle Själin, för där får han ju inga matlådor 

av morsan. Här hemma har han lådor i frysen så 

att han klarar sig till nästa jul. 

55.  Är du intresserad av politik?
 – Intresserad men inte insatt. 

56.  Vad jobbar du med om 20 år?
 – Finans kanske. 

57. Hur många julklappar köper du i år?
 – 7-8 stycken.  

58.  Brukar du känna av någon julstress?
 – Nej, det är lugnt. 

59.  Vad är det bästa med ishockeyn?
 – Lagsammanhållningen. 

60.  Mest talangfulla back som du har spelat med?
 – Oj, svårt… Men det måste nog ändå vara 

Calle Själin. 

61.  Hur många koppar kaffe dricker du per dag?
 – Hälften av Noréns 15 i alla fall. 

62.  När kom du senast för sent till någonting?
 – Jag kommer inte för sent. Det är de andra 

som är tidiga. 

63.  Vad gör du helst på en ledig helg?
 – Tar det väldigt lugnt och äter god mat. 

64.  Vad finns alltid i ditt kylskåp?
 – Mjölk och ägg. 

65.  Bästa resan hittills?
 – Marocko i somras.  

66.  När grät du senast?
 – Jag tror faktiskt att jag grät i sömnen i går 

kväll. Vad jag drömde? Att jag dog.  

67.  Dold talang?
 – Klarar Rubiks kub på en minut. 

68.  Vad är det mest miljövänliga du gör?
 – Pantar och sorterar glas. 

69.  När skäms du?
 – Jag vet inte… nån gång när man har ramlat 

eller så kanske.   

70.  Vad är det mest händiga du har gjort?
 – Har skruvat ihop ett altandäck hemma i 

Uppsala. 

71.  Är du teknisk?
 – Nej… 

72.  Vilka sitter du bredvid i omklädningsrummet?
 – Två sköna killar – Martin Karlsson och Jon 

Knuts. 

73.  Vad har du i dina fickor just nu?
 – En plånbok. 

74.  Lagets styrka denna säsong?
 – Vi är skickliga. 

75.  Vilken är den längsta text du har skrivit?
 – Tre, fyra A4 i nåt skolarbete någon gång. 

76.  Har du jobbat ideellt nån gång?
 – Nej, jag tror inte det.  

77.  Ditt första sommarjobb?
 – Som skytt på en hockeycamp, där jag fick 

stå och skjuta på målvakterna. 

78.  Hur gammal känner du dig?
 – Som jag är, 21. 

79.  Vem i laget skulle klara sig längst i Let´s Dance?
 – David Åslin. Han har takten i sig. 

80.  Vem skulle åka ut direkt?
 – Porsberger. Jag tror att han är ganska kass 

på att dansa faktiskt.  

81. Vad ska du göra när vi är klara med det här?
 – Åka till hallen. 

82.  Vad är klockan nu?
 – 8.44.

” Jag kommer 
inte för sent. 
Det är de andra 
som är tidiga.”
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Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

Ragnar Valin 070-207 60 56
Tobbe Valin 070-690 85 96

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till
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leksandsif.se                        

Upplev Europas största mediakub på plats i Tegera Arena! 
Med januaripaketet ser du fem matcher för 750:- 

  
5/1   12/1   20/1   24/1   28/1

Januaripaketet 
5 matcher för 750:-

Boka dina biljetter på lif.ebiljett.nu

5/1 12/1 20/1 24/1 28/1

Marknads- & säljkrönika
Europas största mediakub är på plats
I skrivande stund har vi haft två matcher i Tegera 

arena tillsammans med vår nya mediakub. Båda 

matcherna har förvisso varit lördagar och mot 

klassiskt motstånd (Björklöven och Modo), men 

vår analys efter att ha pratat med vår publik är att 

den nya mediakuben även dragit många besökare 

till arenan, som annars hade stannat hemma. 

Frågan om varför vi investerat i en ny mediakub i 

stället för att lägga pengarna på till exempel nya 

spelare har givetvis dykt upp. Svaret är lika enkelt 

som frågan kanske är självklar. För oss som 

arrangerar idrottsevenemang på elitnivå handlar 

det om att bjuda publiken på en upplevelse. 

Tv-sändningarna blir bättre och bättre och det 

gäller att inte ge upp hoppet om att få publiken till 

arenorna där upplevelsen ska vara som bäst. 

Mediakuben är dessutom en långsiktig invest- 

ering. Här har vi stora möjligheter att sälja 

exponering, ett jobb som sedan länge redan har 

påbörjats, samtidigt som vi kan visa intressanta 

repriser på matchen. Vi säljer förhoppningsvis 

också fler säsongskort och uppenbart är att 

publiken gillar det dom ser. Det gör att den här 

typen av investering är väldigt viktig. Dessutom 

sparar vi cirka 200 000 kr/år i bara energiförbruk-

ning. Eftersom vi har Sveriges bästa hockey- 

supportar så gäller det för oss att bjuda på en 

upplevelse när man kommer till Tegera arena. Jag 

hoppas att mediakuben kan bidra med det, förut-

om det förhoppningsvis vackra spelet på isen. 

Spela ishockey med ditt företag
För några veckor sedan arrangerade vi en före-

tagshockeymatch i arenan. Tre timmar innan det 

var nedsläpp mellan LIF och BIK Karlskoga, hade 

34 företagare knutit på sig skridskorna i omkläd-

ningsrummet och satt laddade för match. Det 

blev en underbar tillställning. Vår ansvarige för 

sponsorhockeyn Christer ”Prippen” Svedu hade 

hängt upp matchtröjorna i omklädningsrummen, 

frukt, dricka och kaffe var serverat. Speakerbåset 

var bemannat och domarna förberedde sig på 

sitt eget sätt. Att undertecknad tillhörde det förlo-

rande laget spelade mindre roll den här gången. 

Det var otroligt trevligt att träffa alla företagare 

och tillsammans äta och uppleva den ”riktiga 

matchen” på kvällen från våra matchloger. Är du 

också intresserad av att spela ishockey med ditt 

företag eller vänner? Kontakta oss på marknads-

avdelningen. Ni kommer inte bli besvikna. 

Vision 2019-matchen
Vill du som privatperson, eller som företagare, 

vara med och bidra till Vision 2019? Då har du 

ett utmärkt tillfälle att göra det när vi spelar hem-

ma mot Vita Hästen 29/12. Då kan du bidra med 

antingen 1 krona eller 50 öre per åskådare som 

kommer. För det får du bland annat ditt namn 

på vår hem –och Facebooksida. Glöm heller inte 

att bara värdet på de fyra biljetter som du också 

erhåller till matchen är värda 1200 kronor. 

Har ni några idéer, frågor eller synpunkter? Tveka 

inte att ta kontakt med oss på Leksands IF. Det 

är oftast enklare att föra en dialog på det viset. 

Med vänlig hälsning
Patric Skoglund
Marknadschef 
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Boll blev till puck
 – hockeyn i Leksand 80 år JUBILEUM

Text Lars Ingels

Bilden på telegrammet med den 
handskrivna svarstexten har tidigare 
aldrig publicerats. Den berättar om 
ett idrottshistoriskt ögonblick för precis 
80 år sedan när Leksands IF beslu-
tade att inte fortsätta spela i bandyns 
seriesystem.

SÄSONGEN 1936–37 hade Leksands IF slutat 
på sjätte plats bland åtta lag i bandyns division II 
nordvästra. Sedan 1930–31 hade Leksand spelat 
seriebandy, varav fem säsonger i division II. Det 
innebar att av cirka 500 bandyklubbar i Sverige 
i mitten av 1930-talet tillhörde LIF de ungefär tio 
bästa procenten. (Samtidigt fanns bara ett fem-
tiotal ishockeyklubbar, så bandyn var utan tvekan 
den stora vintersporten.)

FLERA AV 1930-TALETS vintrar hade varit  
dåliga och inför säsongen 1937–38 hade Bandy- 
förbundet tagit det lite märkliga beslutet att de 
nationella serierna skulle spelas som dubbelserier 

över två säsonger (alltså även över 1938–39) så 
att lagen skulle hinna mötas både hemma och 
borta. I division I skulle svenska mästare ändå ko-
ras bägge säsongerna. Division II skulle i samma 
veva minskas från 54 till enbart 24 lag. Bara de tre 
bästa fick fortsätta i division II och därför räckte 
inte Leksands sjätteplats till, utan man bereddes 
plats i division III.

MEN DE MÅNGA matcherna hade gjort att 
LIF:s bandysektions ekonomi var körd i botten. 
Både att hålla bandybanan i skick och att resa till 
bortamatcherna hade gjort att bandysektionens 
underskott efter säsongen var nästan 600 kronor. 
25-årige Gösta Mårtas, som 1937 var sektionens 
ordförande, fick i april i uppdrag att ventilera sa-
ken med bandyspelarna. Om Leksand skulle välja 
att spela vidare i division III så innebar det att man 
i princip anmälde sig till spel för de kommande 
två åren. Vi vet inte om detta faktum påverkade 
beslutet som LIF tog, men det kan ha gjort det. 

SOMMAREN GICK och i september skrev serie- 
administratören Dalarnas Fotbollförbund till LIF 
och ville ha ett omgående svar huruvida Leksand 
skulle delta i bandyns division III, där man nu 
placerats in i den norra serien tillsammans med 
Grycksbo IF, Edsbyns IF, Alfta G & IF, Wallviks IK  
(i nuvarande Söderhamns kommun) och Sand- 
vikens IF. Trots spel i en lägre division så skulle 
inte bortaresorna bli kortare…

MEN INGET SVAR lämnades och på kvällen den 
12 oktober 1937 fick LIF telegrammet från Dalar-
nas Fotbollförbund: ”Telegrafmeddela imorgon 
om Leksand önskar deltaga i de nationella bandy-
serierna”. Ett svar skrevs: ”På grund av ekonomis-
ka skäl nödgas vi avböja deltagande i bandyse-
rien. Lif.” Men några ord ströks så att telegrammet 
skulle bli kortare och billigare att skicka: ”Av 
ekonomiska skäl nödgas vi avböja. Lif.”

SERIEBANDYNS SAGA var därmed all i 
Leksands IF… Bara några dagar senare kom en 
förfrågan om att delta i en kurs i ishockey och den 
14 november bestämde LIF:s årsmöte att  
” ishockeyn i viss utsträckning upptages på före- 
ningens program”. Fortsättningsvis blev hockeyn 
alltså leksingarnas lagidrott vintertid. (Bandyför-
bundets försök med de märkliga tvåårsserierna 
slog inte så väl ut och man återgick 1939 igen till 
normala ettårsserier…)

Kuriosa
Den 16 januari 1938, samma dag som 
Leksands IF slog Mora IK med 11–0 i den 
allra första ishockeymatchen i Leksand, vann 
IFK Rättviks bandylag toppmötet hemma i 
division I norra över Bollnäs med 3–2 inför 
1600 åskådare. Fyra veckor senare, den 13 
februari 1938, spelade Rättvik sin första och 
hittills enda SM-final i bandy. Men inför en 
rekordpublik på över 15 000 åskådare på 
Stockholms Stadion var rättvikarna alltför 
nervösa och de mer rutinerade spelarna 
i värmländska Slottsbron vann med 5–2 
och bärgade 1938 års SM-guld. (Totalt har 
Rättvik gjort 17 säsonger i högsta serien. I 
dag spelar Rättvik fortfarande bandy och har 
en egen bandyhall.)



Vårnumret av Leksingen delas ut i mars!

Leksands IF:s Supporterklubb har som de flesta vet jobbat med  
och för Leksands IF sedan 1965. Från 2002 har vår satsning varit 
koncentrerad till att stödja Ungdomsverksamheten ekonomiskt, 
vilket medfört att vi lämnat ett ekonomsikt bidrag på över 2 miljoner 
kronor, allt för att stödja våra ungdomar och dess verksamhet.

Vårt ”synliga” arbete idag sker till största delen vid A-lagets 
hemmamatcher i Arena-Service (Infodisken) där vi svarar på 
allehanda frågor och handhar utdelning av matchprogram. 
Sedan 2 säsonger har vi även samlat in pengar till  
Damlaget vilket inbringat 68.000:- öronmärkt till dem.

Du som känner för att på något sätt vill vara med  
som en ideell del av LIF –kontakta oss under  
match och vi förmedlar gärna ditt önskemål.

Vill du bli medlem kan du anmäla dig på  
match hos oss.

Väl mött i Tegera Arena och God Jul och en 
önskan om ett nytt Fantastiskt År för LIF.

Leksands IF Supporterklubb

Gör som flera andra Leksandsfans har gjort!  Sök till RL-programmet 
vid Leksands gymnasium, en utbildning där du får en bred utbildning 
för olika yrken inom  hotell och turistanläggningar.
Vår utbildning är som ett vinnande lag! Under 25 år har vi tagit 25 
medaljer både på nationella och internationella tävlingar. 
Efter studenten kan du jobba inom besöksnäringen över hela världen.

Älskar du Leksands IF och vill se laget i ditt 
hjärta live mer än vad du kanske gör nu?

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om oss på www.leksand.se och skriv Gästis i sökrutan.

Supporterklubben



Matchtröjan 2017/2018

För leverans innan jul - beställ senast den 18 december

VUXEN
699:-

899:- (med tryck)

BARN
499:-

699:- (med tryck)

Finns även i blått!


