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Vi reser oss igen när 
löpsedlarna flaxar och 
olyckskorparna kraxar
I SKRIVANDE STUND är vi mitt uppe i slutskedet av säsongen 2015/2016 - en  
säsong där vårt kära LIF har prövats hårt. Ingångsvärdena för säsongen i maj var då-
liga med osäkerhet kring val av ny styrelse och sportslig degradering från SHL vilket 
skapade ett stort ekonomiskt underskott såväl resultatmässigt som när det gäller 
likvida medel. Att sedan i november ligga sist i HockeyAllsvenskan gjorde inte läget 
bättre. Det uttalade tålamodet prövades och behovet av förändringar var nödvändigt.

VÅRT A-LAG HAR under den senare halvan av serien gått från klarhet till klarhet, 
vårt damlag har återigen visat att de tillhör landets bästa, och vår fantastiska ung-
doms- och juniorverksamhet fortsätter att leverera talangfulla spelare som många 
redan har fått (och tagit) chansen i landets näst högsta serie. Att se våra juniorer ta 
för sig i A-laget, och att samtidigt vara medveten om alla de lovande ungdomar som 
fyller på underifrån, gör att vi verkligen ser fram emot att följa framtidens Leksand, när 
vi tagit oss i mål för årets tuffa ekonomiska stålbad.

LIF HAR EN OTROLIGT spännande tid framför oss, och arbetet inför komman-
de säsong pågår redan för fullt. Sedan Leksands IF ramlade ur SHL har vi i princip 
lyckats halvera kostnaderna och detta gör att vi skapar förutsättningar att kommande 
säsong gå in med en budget som är i balans från start. Med detta som grund kom-
mer vi tillsammans att arbeta vidare mot Vision 2019, som sportsligt i korta drag går 
ut på att vi i Leksands IF till år 2019 ska:
- skapa Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar
- bli ledande inom svensk juniorhockey
- ha ett A-lag bland de åtta bästa i HockeyAllsvenskan, detta för att år 2019 vara  
mogna att ta steget upp i SHL.
- årligen vara ett topplag i Dam riksserien

DET ÄR ETT inspirerande, spännande och tufft uppdrag som ligger framför oss, och 
det kommer att krävas mycket av många för att vi ska uppnå vara mål. Jag anser att 
föreningens svaghet har varit bristen på kontinuitet. Jag vet samtidigt att vår styrka 
är det fantastiska stöd och engagemang som finns för klubben runt om i landet. 
LIF-natta, som arrangerades i Tegera arena i början av december, är ett lysande 
exempel på det. Derbyt i Globen en månad senare ett annat.

LEKSANDS IF ÄR beroende av dessa krafter, och om vi alla drar åt samma håll är 
jag övertygad om att vi har en väldigt rolig tid framför oss.

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans
Christer Plars T.F. VD/Klubbdirektör
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Plockat 

”Jag tänker: Va fan ...  
Jag prövar. Den går 
in och det var skönt 
som fan.”

Johan Porsberger till Dalarnas Tidningar 
efter mirakelvändningen hemma mot
 BIK Karlskoga i början av december. 

Porsberger som i matchens sista minut såg till 
att vända underläge 3-4 till seger med 5-4. 

3-0-seger i blåvitt Globen  
Den 9 januari var det återigen dags för Leksands IF att sätta Mora IK på plats inför ett nästintill 
fullsatt Globen. 12 525 personer, varav de allra flesta i blåvit klädsel, fick denna gång se leksingarna 
avgöra matchen med tre mål i den tredje perioden. Målskyttar: Tobias Ericsson, William Wikman 
och Brock Montpetit. 
Efter matchen levererade Moras klubbdirektör Peter Hermodsson ett citat i världsklass: 
”Leksand har Sveriges bästa hockeyfans, det är inget att göra åt utan att gilla läget”.

914 784
kronor, fick Leksands IF 

från 2015 års upplaga av 
Svenska Spels 

Gräsroten-satsning. 

JVM-brons till leksingar 
Det svenska U18-landslaget, med Leksands 
Kajsa Armborg, Wilma Johansson, Maja Nylén 
Persson, Ida Nikula och Emma Murén, spelade 
välförtjänt hem bronset under JVM i Kanada i 
mitten av januari. Sverige vann bronsmatchen 
mot Ryssland med 2-1 och Kajsa Armborg 
utsågs till matchens lirare. 
Under herrarnas JVM i Finland fick Sverige (med 
Leksandsforwarden Anton Karlsson i truppen) 
nöja sig med en fjärdeplats. Blågult förlorade 
bronsmatchen mot USA med 3-8.

En summa som innebar att Leksands IF blev den tveklöst mest populära ishockeyföreningen i landet.
  – Pengarna går oavkortat till ungdomsverksamheten i Leksands IF och bidrar till att vi kan investera i våra 
ungdomar – och inte att förglömma våra tjejer, sade Andreas Hedbom (ordförande, Leksands IF Ishockey) till 
Expressen efter utdelningen. TACK alla ni som har varit med och bidragit!
Läs mer på: www.leksandsif.se/ungdom-dam/grasroten

Ett riktigt krigarlag 
Om man skulle dela ut titeln ”föreningens hårdast 
kämpande lag” den här säsongen skulle damernas 
juniorlag ligga mycket bra till. Den här säsongen har 
nämligen varit en enda lång kamp för att över huvudta-
get få ihop ett lag att ställa på isen.
  – Jag har haft fyra ordinarie spelare i träning, sedan 
har vi fått låna in från höger och vänster, säger tränare 
Anders Eliasson. 
Inlånandet har för det mesta gått bra, men i två match-
er har laget fått ställa en utespelare i mål. En gång 
på grund av skada och en gång på grund av det helt 
enkelt inte fanns någon målvalt tillgänglig. 
Trots riktigt tuffa förutsättningar har laget vunnit en hel 
del matcher. 
  – Vi härdar ut och har det skoj den här säsongen. 
Några av spelarna har spelat med killag också för 
att få istid. Men nästa år blir det bättre, då kommer 
det komma in fler tjejer på hockeygymnasiet, säger 
Anders Eliasson.

Halsdukens dag 
I samband med hemmamatchen mot 
Sundsvall, den 29 december, hölls Halsdu-
kens Dag i Tegera arena. Såväl klack som 
tränare föregick med gott exempel, och på 
isen gjorde laget sitt – seger med 8-3!
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1977 kom en ung, lovande målvakt 
till Leksands juniorverksamhet. Ste-
fan Lunner var bara 14 år och duktig 
på både ishockey och fotboll.
  – När jag var 18 blev jag tvungen 
att fatta ett beslut och då blev det 
ishockeyn, berättar Stefan. 
Stefan debuterade i Elitserien redan 
som sextonåring. 
Första halvan av 80-talet var Stefan 
Leksands förstemålvakt med ett  
trettiotal matcher per säsong. 
  – Jag var på topp när jag var 21-22 
år, vilket är tidigt för att vara målvakt. 

ENDAST 25 ÅR UNG var Stefan tvungen att 

sluta med ishockeyn. 

  – Jag trasade sönder mitt knä. Jag hade 

brunnit för hockeyn och jag fick inte avsluta 

karriären som jag själv hade velat, säger Stefan 

som en trolig förklaring till varför han satsade på 

en tränarkarriär. 

Som tränare var det viktigt för Stefan med en 

tydlig filosofi. Den kan du läsa mer om på www.

performance-icehockey.com.

  – Jag var för hård mot mig själv när jag spela-

de. Tyckte att jag skulle ta alla puckar. 

Stefan menar att det är viktigt att huvudtränaren 

förstår målvaktens situation. Att laget bör skapa 

svåra lägen för motståndarens målvakt och 

enkla för den egna. 

Många landslag och SHL-klubbar har fått hjälp 

av Stefan.

  – Jag var bland de första i Sverige som an-

ställdes som målvaktstränare. Nu för tiden har 

varenda elitklubb en.

Stefan har även varit assisterande tränare i flera 

klubbar men även provat på att vara huvudträ-

nare en säsong.

  – LHC sparkade sin tränare och jag fick ta över. 

Det var en rolig men tuff situation.

Stefan har varit i NHL som assisterande tränare 

och hans senaste uppdrag var i CSKA Moskva. 

  – Efter KHL hade jag varit tränare i 23 år. Och 

skulle jag fortsätta ville jag bli huvudtränare. 

Istället blev det Volvo i Köping där jag är avdel-

ningschef. 

Vad är roligast med ditt ”civila” jobb? 
  – Att kunna påverka människor. Det påminner 

om idrotten. Att hitta utvecklings- och förbätt-

ringsmöjligheter. Och få individer att kugga ihop 

som ett lag.

Stefan berättar att han saknar hockeyn. 

  – Jag jobbar mycket kväll och då står Sport- 

radion på. Sen har jag sidouppdrag där jag till 

exempel hjälper lag i Danmark och Frankrike 

med utbildning för tränare. På så sätt får jag det 

bästa av båda världar.

Vad hände sedan...

Text Katharina Dalmalm  Foto Anna Lunner

LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

Vårfint!

Halsdukar 
179:-/styck

LIF-kepsar 
219:-/styck



6 | Leksingen 

I nästa nummer av Leksingen återkommer vi 

med rapporter om hur säsongen 2015/2016 

var för våra övriga lag, men i skrivande stund 

är läget detta: 

Dam - Riksserien
Leksand ligger femma efter 63 poäng på 34 

matcher. Detta efter 18 segrar, 6 kryss och 

10 förluster. Målskillnaden ligger i nuläget på 

112-72.

 

Dam J – Division 1
Leksand ligger trea efter 41 poäng på 19 

matcher, detta efter 13 segrar, 1 kryss och 5 

förluster. 

Målskillnad: 97-42.

 J20 - J20 SuperElit Norra + J20 SuperElit forts.
Leksand slutade sexa i J20 SuperElit Norra, 

efter 41 poäng på 27 matcher. I fortsättnings-

serien ligger leksingarna i nuläget fyra, efter 19 

poäng på 13 matcher. Målskillnad: 41-43. 

J18 – J18 Elit Västra + J18 Allsvenskan Södra
Leksand slutade trea i J18 Elit Västra, efter 51 

poäng på 22 matcher, samt den imponerande 

målskillnaden 116-42!

I skrivande stund ligger laget trea i Allsvenskan 

Södra, efter 29 poäng på 14 matcher.

 U16 Elit
Leksand ligger fyra efter 46 poäng på 27 match-

er, detta efter 14 segrar, 2 kryss och 11 förluster. 

Målskillnad: 151-112. 

Uppdaterat 18 februari 2016

Det har hänt en hel del i A-truppen sedan det 

gångna numret av Leksingen delades ut. Bland 

annat har Patrick White, Juuso Rajala och Tobias 

Ericsson lämnat, medan spelare som Anton Karls-

son, Johan Olofsson, Daniel Bertov och en rad 

egna juniorer har förstärkt.

Kjell Kruse och Tore Jobs har sagt upp sig. 

Christer Plars har gått in som tf VD/klubbdirektör, 

och istället för sportchef har Leksands IF nu ett 

sportråd bestående av Mikael Karlberg, Christer 

Siik och Fredrik Jax. 

Inte minst har tränarduon Sjur Robert Nilsen och 

Johan Rosén ersatts av trion Perra Johnsson, 

Magnus Svensson och Gereon Dahlgren, och i 

deras ledning har laget klättrat rejält i tabellen. 

I skrivande stund ligger Leksand på en fjärdeplats 

i tabellen, och en minst sagt spännande avslut-

ning på serien väntar. Men oavsett var laget slutar 

denna säsong kan man lugnt konstatera att det 

ser mycket lovande ut för framtiden!

En händelserik tid

Läget i övriga lag

Nya tränartrion Magnus Svensson, 
Perra Johnsson och Gereon Dahlgren
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Matchtröjan 
2015/2016! 

Vuxen, utan tryck 
699:-

Vuxen, med tryck 
899:-

Finns även i blått!

Barn, utan tryck 
499:-

Barn, med tryck 
699:-

CYKEL??  ELCYKEL!!
Racers, MTB, Hybrider, Citycyklar, Fatbikes, Elcyklar, Barn/Junior, m.m. 

Vi har även ett av Dalarnas bredaste utbud av elcyklar.

Cyklar och skidor för hela familjen
www.utesport.nu

Kom in och testa!

Rättvik • Siljansnäs
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En av Leksands IF:s huvudsponso-
rer, Leksands Sparbank, har varje år 
vinstutdelning. Till skillnad från en van-
lig bank delas deras vinst ut till olika 
projekt för att utveckla bygden, istället 
för till aktieägare. Under det gångna 
året hjälpte man bland annat Leksands 
Ridklubb med det nya ridhuset. 
Den målfarlige Leksandsforwarden 
Johan Porsberger tog mod till sig och 
gjorde ett studiebesök i ridhuset (och 
på hästryggen), och vi passade sam-
tidigt på att fråga hur det stod till med 
Porsbergers ekonomiska färdigheter. 
  – Jag är väl inte typen som sparar 
pengar direkt. Jag skulle gärna vilja, 
men jag är nog alldeles för slarvig som 
person, konstaterar succéförvärvet 
från Asplöven. 

JOHAN PORSBERGER BERÄTTAR att pengar 

aldrig har varit något han har ägnat särskilt många 

tankar. 

  – Jag kommer inte ihåg att jag sparade till något 

speciellt när jag var liten eller så, jag tror inte ens 

att jag fick veckopeng eller månadspeng. Det var 

nog mer att jag fick lite pengar då och då, till lite 

godis eller så, berättar han.

Hur gammal var du när du började tjäna dina egna 
pengar?
  – Ett ”riktigt” jobb har jag aldrig haft, och aldrig 

något sommarjobb eller så heller… Jag har aldrig 

jobbat i hela mitt liv, haha. Men första gången jag 

tjänade egna pengar måste ha varit när jag skrev 

ett juniorkontrakt med Luleå. Då var jag väl en 16-

17 år eller så. 

Hur bra koll har du på dina pengar idag?
  – Nja, det vet jag inte… inte så jättebra koll direkt. 

Det blir väl mest så att jag bara kör, och sen får 

man se i slutet av månaden hur mycket man har 

kvar. Om man nu har något kvar, säger Johan och 

skrattar. 

Det här med att spara verkar inte vara Johan Pors-

bergers grej, men han poängterar att han i alla fall 

har hyfsad koll på pensionssparandet. 

  – Jag tror att 6% av det jag tjänar automatiskt går 

till pensionen på något sätt, så det är väl bra. Sen 

är det väl klart att man försöker spara undan lite 

annat också, det ska ju vara bra har jag hört, men 

oftast blir det liksom att pengarna handlas upp. 

Det är klart att jag skulle vilja ha lite bättre koll på 

mina pengar, men jag tror nog att jag är ganska 

slarvig som person. Det får bli lite som det blir. 

Vad lägger du dina pengar på?
  – Ja du, lite allt möjligt. Jag äter ute varje lunch 

till exempel, men annars tror jag nog att jag lägger 

mest pengar på kläder och skor. 

Jag har hört rykten om att Robin Jacobsson är den 
som äger mest kläder i laget, men du kanske skuggar 
honom där?
  – Haha, ja, vi har nog ungefär lika mycket, men 

väldigt olika stil… 

Är det viktigt att tjäna mycket pengar?
  – Bra fråga, men det är väl klart att det är viktigt. 

Alla vill väl tjäna pengar? Oavsett vilket jobb man 

har tror jag inte att man tackar nej om man har 

chansen att tjäna mer, börjar Johan, men korrige-

rar sig snart:

  – Eller det är klart, just inom hockeyn är det ju 

faktiskt lite speciellt. Här får man väga in många 

saker runt omkring också, som till exempel i vilken 

klubb man har mest chans att utvecklas, och såna 

grejer. Pengar är ju trots allt inte allt. 

Vad är det dyraste du har köpt?
  – Oj… jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att jag 

äger så många dyra saker. Jag har inte lån på nå-

gonting heller… Men det dyraste… jag har faktiskt 

ingen aning. 

Så du är inte den som tycker att det är viktigt att se 
rik ut?
  – Nej, jag köper det jag vill ha och det jag har råd 

med, men bara för att jag vill ha det, inte för att jag 

vill visa upp någonting. Det är väl upp till var och 

en hur man vill göra, men det har aldrig varit min 

grej att försöka visa upp någon dyr yta så… Det 

finns ju folk som leker att de har mycket pengar, 

det har jag aldrig förstått mig på. 

Ditt sämsta köp?
  – Svårt att säga, men kanske nån dyr klocka som 

bara ligger där hemma utan att jag använder den. 

Vad är det snålaste du har gjort?
  – Man har väl tagit en springtaxi någon gång när 

man har haft dålig ekonomi och behövt utnyttja 

systemet lite.. 

Om du vann en miljon och var tvungen att skänka den 
någonstans, vart skulle den gå?
  – Jag vet inte, jag skulle nog i sånt fall använda 

pengarna till att själv åka till något krigsdrabbat 

ställe och hjälpa till på plats. Att skänka pengarna 

till någon organisation tycker jag är lite osäker, jag 

vill veta att pengarna kommer fram. 

Vem i laget skulle få förvalta dina pengar?
  – Ytterell. Han brukar säga åt mig att inte spela 

så mycket och såna grejer, det känns som att han 

har bra koll på pengar.

Vem skulle absolut INTE få förvalta dina pengar?
  – Janos Hari skulle aldrig få röra mina pengar! 

Han är lite som jag… gillar att bränna pengar. 

Snålast i laget?
  – Jag tror ingen är särskilt snål, men Ytterell är ju 

ekonomisk i alla fall. 

Mest generös?
  – Alltså, jag får nog svara Ytterell där med. Han 

brukar ofta bjuda på middag till exempel. 

Hur mycket pengar har du på kontot när du är 90 år?
  – Tänkte först säga noll, men det ser ju inte bra 

ut, haha. Vi säger väl en miljon då, det känns 

lagom i den åldern. 

Johan Porsberger 
EKONOMIKOLL MED

Leksands Sparbanks affärsidé (sparbanksidén) 

är att ge vinster tillbaka till bygden istället för att, 

som andra banker, ge pengarna till aktieägare. 

Under 2015 har Leksands Sparbank gett stöd 

till följande projekt: 

∙ Leksands Ridklubb - nytt ridhus, 480.000 kr

∙ Vikarbyns Byalag - ny kyrkbåt, 150.000 kr

∙ Alfvéngården - konsertverksamhet på  

Alfvéngården, 20.000 kr

∙ Dalarna Hjälper människor på flykt, 100.000 kr

∙ Stiftelsen Hildasholm - utveckling av  

Hildasholm som attraktivt besöksmål, 80.000 kr

∙ Helgbo badplats - upprustning och utveckling  

av badstranden, 100.000 kr

Utöver insatser för bygden har Leksands 

Sparbank sponsorsamarbeten med ett 60-tal 

ideella föreningar i bygden.

På www.leksandssparbank.se kan du själv 

ansöka om insatser för bygden.

”det känns som 
att han har bra 
koll på pengar” 
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”Rida? Haha! Jag är ju lite rädd för hästar faktiskt, och har nog 
aldrig ridit vad jag vet. Men det vore ju en kul grej… vi kör!” , 
sade Johan Porsberger inför besöket i Sparbankshippodromen.
Men väl på plats visade det sig snart att Johan och hästen 
Lasse kom riktigt bra överens. 
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Fynda!
   

    

MÖBELVARUHUSET
www.mobelvaruhuset.com •  0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand •  Mån-fre 8-17, lör 10-14

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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Över tusen betalande gäster fanns på plats på 
den omtalade och uppskattade LIF-natta, som 
ägde rum i Tegera arena den 5 december. 
Tillsammans med artister (som exempelvis 
Björn Skifs, Civil War och Stiko Per Larsson), 
sponsorer, legendarer, spelare, ledare och 
övriga personer i och kring Leksands IF, njöt 
fansen av damhockey, musik, auktioner, mat, 
dryck och en helt fantastiskt stämning från start 
till mål. Och till alla som inte hade möjlighet att 
vara på plats svarade LIF TV för inte mindre än 
12 direktsända tv-timmar!

Succé för 
LIF-natta!

ALLA SOM JOBBADE under dagen och kvällen ställde upp 

gratis till förmån för det som givetvis stod i centrum för hela 

LIF-natta – Leksands IF.

  – Totalt har vi just nu ett netto på ungefär en och en halv 

miljon kronor, och då väntar vi ändå på en del kompletteran-

de uppgifter, summerade initiativtagaren och projektledaren 

Christer Plars det hela dagarna efter galan. 

  – Det känns självklart helt fantastiskt. Det var som att 

alla - supportrar, funktionärer, näringsliv, partners, artister, 

föreningar, spelare, med mera, med mera - slöt upp i en 

manifestation, där man tillsammans ville bidra för Leksands 

IF:s bästa. Det här visar verkligen vilket fantastiskt stöd det 

finns för föreningen, och den allmänna uppfattningen efter 

kvällen verkar vara att de flesta blev överrumplade över vilken 

fantastisk show det blev. Det var till och med folk som redan 

då på kvällen frågade om det blir en till LIF-natta nästa år. 

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans!

Leksingen | 11
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Hemma hos Gereon Dahlgren
I en ljus och trevlig lägenhet med utsikt 
över Dalälven bor Gereon Dahlgren, 
sambon Nina och katten Ove. Lek-
sands nye assisterande tränare trivs 
bra här. Speciellt gillar han utsikten 
från balkongen.
  – Det är rätt strömt här utanför så det 
är underhållande att sitta och titta på 
hur duktiga folk är på att lägga till sina 
båtar i småbåtshamnen, berättar  
a-lagstränaren glatt.

LÄGENHETEN HAR GAMLA HOCKEYANOR. 

Förre tränaren Leif Strömberg har bott där, såväl 

som målvakten Patrick Galbraith.

  – När vi flyttade in var det en dam i trappen som 

frågade om jag höll på med hockey. När jag sa ja, 

konstaterade hon att ”då blir du inte så långvarig”.

Gereon och Nina kommer ursprungligen från Sun-

ne i Värmland men har bott i Leksand i snart sju år.

  – Vi flyttade hit hösten 2009, berättar Nina. Hon 

har studerat på högskolan i Falun och jobbade då 

extra på hotell Dalecarlia.

  – Och idag är hon hotellchef, säger Gereon stolt. 

Han menar att de båda två börjat från grunden och 

jobbat sig upp. Själv inledde han med jobb i Lek-

sands juniorverksamhet. Via videocoachning är det 

nu dags att prova livet som assisterande tränare.

ENLIGT NINA BLIR DET mycket hockey även på 

fritiden. Det är hockey på tv, datorer och paddor. 

Som tur är, är hon själv intresserad.

  – Min bror (målvakten Stefan Steen) är hockey- 

spelare i Växjö. Han var i Leksand som junior och 

då bodde vi alla tre i en liten lägenhet ett tag.

GEREON ÄR med sina tjugonio år yngst i a-lagets 

ledarstab. Tillsammans med Perra Johnsson och 

Magnus ”Sigge” Svensson tog han över laget i 

slutet av november 2015.

  – Jag tvekade inte en sekund när jag fick frågan. 

Det finns hur många tränare som helst som skulle 

vilja ha det här jobbet.

Leksands sportråd och styrelse var tydliga med att 

de ville ha Gereon som assisterande tränare. Och 

det märks att Gereon ser upp till sina kollegor.

  – Sigge med stor erfarenhet som spelare och 

Perra med alla år som tränare.  Det är en häftig 

kombo. Visst är vi olika åldrar och det är en skön 

mix. Jag jobbar verkligen med två legendarer. 

Och även om jag är ung har jag ändå jobbat som 

tränare i tio år och lärt mig en hel del av mina hög-

skolestudier. Jag kan förhoppningsvis bidra med 

lite modernare syn på hockeyn och genom video, 

mer detaljer.

 

GEREON BERÄTTAR att han tidigt hoppade på 

biten med videocoachning för att lära sig mer och 

för att han såg potentialen i det som verktyg. Det 

var också ett sätt att profilera sig själv som tränare.

  – Jag satt hemma och analyserade matcher på 

kvällarna. Det är som med allt man vill bli bra på, 

träning, träning, träning.

NÄR LEKSAND GICK UPP till SHL 2013 be-

stämde sig Gereon för att byta jobb och istället 

arbeta med juniorerna.

Har han nytta av sina år i juniorverksamheten nu 
när han är a-lagstränare?
  – Absolut, jag vet vad de går för och vad de kan. 

Men kanske tänker vissa av dem ”Blir vi aldrig av 

med honom!”, säger Gereon med ett brett leende.

Blir det tid för något annat än ishockey då?
  – Jag är i grunden en livsnjutare så jag gillar att 

mysa till det. Till exempel genom att laga mat. Här 

berättar Nina att hon ofta kommer hem till nystä-

dad lägenhet och fin middag på fredagskvällarna.

”Det finns hur 
många tränare 
som helst som 
skulle vilja ha 
det här jobbet.”

Katten Ove är döpt efter Ove Sundberg i Solsidan.

Text Katharina Dalmalm  
Foto Martin Gärdsback
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Stockholm. Johan och flickvännen Maria tillbringar somrarna på Stora Essingen.

Leksingen | 13
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VAR INTE PUCKAD – TA BUSSEN!
VAR INTE PUCKAD – TA BUSSEN!  

F
A

C
T

U
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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.




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  •  2015 •  Nr  1

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, 43 år i branschen
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Damlaget

En imponerad damtränare
Christer Sjöbergs första säsong som 
damtränare är snart till ända. En viktig 
lärdom är hur hårt tjejerna jobbar och 
hur motiverade de hela tiden är.
  – Det krävs väldigt mycket av tjejerna 
för att prestera på den höga nivå de 
gör, säger han till Leksingen.

NÄR CHRISTER SJÖBERG tillträdde som tränare 

i Leksands IF visste han i princip ingenting om 

damhockey. När han letar i minnet inser han att han 

nog inte ens sett en hel match.

Men en säsong senare pratar han entusiastiskt om 

hur damhockeyn är på frammarsch och om den 

beundran han känner inför sina spelare.

  – Motivation och drivet som de här tjejerna har är 

nog det som överraskat mig mest. De vill hela tiden 

utvecklas och de är inte nöjda, utan vill ständigt 

framåt, berättar han.

Han menar att damspelare på ett sätt kanske är 

mer motiverade än vad herrspelare på samma nivå 

är. Det krävs så mycket mer av en damspelare för 

att orka hålla på.

  – Tittar man på killar på samma nivå, behöver de 

bara ha fokus på en sak och det är hockeyn. Tjejer-

na jobbar först heltid och ska sedan träna eller spela 

match. Det krävs en del för att orka med det.

Just det här slitet påverkade Leksand inför den här 

säsongen: de två landslagsspelarna Cissi Östberg 

och Lina Wester lade skridskorna på hyllan. Själv-

klart tufft för en ny tränare att tappa så tongivande 

spelare, men Christer Sjöberg menar att tappet inte 

blivit så stort eftersom många yngre spelare tagit 

stora kliv framåt.

  – De är många som har utvecklats ordentligt. Till 

exempel går Maja Nyhlén-Persson från klarhet till 

klarhet. Hon börjar bli tuff och ta för sig och spelar 

väldigt rutinerat för sin ålder. Så har du spelare 

som Wilma Johansson, Kajsa Armborg och Emma 

Murén. De har väldigt mycket hockey i sig.

Sammanfattningsvis, har säsongen varit som du 
tänkte dig?
  – Det tycker jag nog. Vi vet att vi är ett bra lag och 

vi hoppas kunna klättra några pinnar innan serien är 

slut. Vårt absoluta mål är topp tre. Och jag tycker att 

vi har varit jämna. Visst, vi har förlorat matcher, men 

det har inte kommit någon riktig kraschmatch.

Mycket har alltså varit positivt, men det finns så klart 

saker att jobba på. En sådan sak är den blåvita ef-

fektiviteten när det gäller målskyttet. Det har varit lite 

för många matcher där övertaget i skottstatistiken 

inte återspeglat sig i målskörden.

  – Fast det har blivit mycket bättre. I första matchen 

mot Brynäs sköt vi 52 skott och gjorde noll mål. I 

senaste matchen mot Luleå gjorde vi fyra mål på 24 

skott. Det här är en ganska lång process för att för-

ändra tänket i hela laget. Alla kan komma in framför 

mål och ta skott, men gäller hela tiden att de också 

tänker på hur de tar skottet.

Finns det något ögonblick under säsongen som 
du tycker säger mycket om vilken typ av lag ni 
är?
  – Åh, det finns många! Men ett är när vi spelade i 

Luleå. Vi förlorade på lördagen med 0–4 och hade 

inte mycket att säga till om. Men på söndagen var 

det omvänt: vi vann med 4–0. Vi vänder och reser 

oss snabbt och det tycker jag är symboliskt för oss.  

Sedan vill jag lyfta fram att det är mycket glädje i det 

här laget. Mycket glädje och många skratt!

”Tjejerna job-
bar först heltid 
och ska sedan 
träna eller spela 
match.”

Text Elisabet Wahl
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J18 & J20

Tom Hedberg  
–  en 16-årig A-lagsstjärna
Han flyttade till Leksand för att utveck-
las som hockeyspelare, och man kan 
väl säga att den taktiken visade sig 
vara lyckad. På lite över ett år har Tom 
Hedberg hunnit med att briljera i klub-
bens U16-, J18- och J20-lag… och (!) 
spelat till sig en plats i det hockeyall-
svenska A-laget. 
  – Jag har tagit en lite ovanlig och 
snabb väg kanske. Jag har knappt 
förstått det själv, men det känns  
verkligen hur bra som helst, konsta-
terar den 16-årige backtalangen från 
Örnsköldsvik. 

TOM HEDBERG ANSLÖT till Leksands U16-lag 
kring jul säsongen 2014/2015.
  – Brorsan (Filip) hade redan flyttat ner och trivdes 

väldigt bra, och dessutom hade jag varit på Lek-
sands Hockeyskola tidigare och visste att det var 
en väldigt bra klubb med härliga fans. Det kändes 
helt enkelt som rätt steg att ta, förklarar Tom, som 
under debutsäsongen i Leksand även fick chansen 
i klubbens J18-lag. 
Denna säsong inleddes i J18, men efter några 
matcher plockades Tom upp i J20-truppen. 
  – Jag tycker att jag fick en väldigt bra start på 
säsongen, men att det skulle räcka ända till A-laget 
kunde jag aldrig tro!  
För debuten kom lika hastigt som lustigt. 
  – Vi var på norrlandsturné med J20 och tanken 
var att brorsan skulle åka hem en dag tidigare för 
att spela med A-laget, men så skadade han sig 
på J20-matchen och då blev det att jag fick åka 
istället, berättar Tom, som blev minst sagt förvånad 
över beskedet. 

  – Jag blev helt chockad. 
Jag hade ju liksom bara 
tränat två träningar med 
A-laget när de hade dåligt 
med backar, så att jag skulle 
få vara med på en match 
kändes väldigt overkligt. 

Vad sade brorsan?
  – Haha, nej men han var 
bara glad för min skull, även 
om det såklart var tråkigt för 
honom att skada sig. 

A-LAGSDEBUTEN BJÖD 
PÅ en hel del istid för Tom 
Hedbergs del, och han 
gjorde det så bra så att han 
sedan dess har varit en del 
av A-truppen. Han har im-
ponerat med en stark skrid-
skoåkning och välutvecklat 
spelsinne, och tvekar inte att 
kliva in i närkamperna. 
  – Det har gått bra faktiskt. 
I början spelade jag med 
Amnér och Erlandsson, men 
nu på slutet har jag spelat 
mycket med Frögren, berät-
tar Tom och skrattar:
  – Grabbarna i laget brukar 
skoja lite om det där, att 

Frögren är mer än dubbelt så gammal som mig, 
så det är lite kul. Men det funkar verkligen jättebra, 
han ger mig massor av tips och hjälper mig hela 
tiden. Han tar verkligen hand om oss juniorer och 
blir glad när det går bra för oss. Han är en riktigt 
bra lagkapten.
Vilka är dina personliga mål med resten av 
säsongen?
  – Jag vill ha en ordinarie plats i A-laget och fort-
sätta utvecklas och bidra så mycket som möjligt till 
laget och klubben. 
Så det finns ingen risk att du blir ”för nöjd” när 
det har gått så bra som det har?
  – Absolut inte, det finns ingen risk att jag kommer 
att slappna av. Jag har verkligen fått mersmak av 
det här, och är bara motiverad att kämpa ännu 
hårdare.
Om någon inför säsongen hade sagt att du skulle 
tillbringa halva säsongen i A-laget, vad hade du 
svarat då?
  – Haha, jadu, jag hade förmodligen fått mig ett 
gott skratt!

Tom Hedberg om: 
Globenmatchen: Det var verkligen helt 
overkligt. Innan jag fick spela i A-laget hade 
jag nog max spelat inför 1000 personer eller 
nåt, nu var det nästan 13 000, och nästan alla 
som var där var leksingar. När vi kom ut och 
tackade fansen andra gången fick jag som tur 
var med mig mobilen så att jag kunde filma 
lite. Det är verkligen ett minne för livet. 
Leksands juniorer: Det finns verkligen en bra 
juniorverksamhet i föreningen, och hur många 
talanger som helst. Att vi får chansen i A-laget 
är hur bra som helst. Det blir som en morot för 
alla att jobba hårdare. 
Storebror Filip: Han är lite mer lugn i spelet 
och kall med pucken, medan jag åker lite mer 
skridskor. Vi har tränat otroligt mycket ihop 
genom alla år, och han är, och har alltid varit, 
min förebild. 
Vem som har tagit bäst hand om honom 
i A-laget: Alla har verkligen varit hur schyssta 
som helst, men om jag måste välja någon… 
det är nog Frögga kanske. Eller Mårtensson, 
han går ju runt och är snäll mot alla hela tiden. 
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Starta, 
driva,  
utveckla 
eller  
avyttra?

www.pwc.se/leksand

Kontakta oss i Leksand  
på 010-212 84 00.

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum, LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00
     v.26-33 Mån-fre 10.00-17.00

Gåvan

Present- & inredningsbutik 
där överskottet går till ett gott ändamål

Följ oss på 
 instagram
 sdr_gavan

Gilla oss på 
 facebook
 SDR Gåvan

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 2015/2016. 
Gäller ej Maxbox eller Minimål och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. 

Välkomna!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt
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LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

LIF-Mössor! 

Helblå 
179:-

Vit med blå tofs 
179:-

Blå med vit tofs 
179:-

Nyhet! 
179:-

Fleece 
179:-

Fleece, barn 
149:-

Stjärnor 
179:-



Leksingen | 19

AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

”DET ÄR VI SOM GÖR ATT 
LEKSINGEN 

KOMMER HEM TILL DIG”

MAGASIN

Rörfirma
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Ungdom

Leksands NYA Hockeyskola!
Mats Sundin, Niklas Lidström och Filip 
Forsberg är bara några exempel på 
världsspelare som har varit elever på 
Leksands Hockeyskola. Vecka 26-30 
är det dags för ett nytt gäng framtida 
stjärnor att gå i deras fotspår. 
  – Vi hoppas på att slå förra årets 
deltagarantal på drygt 650 elever. 
Drömmen är att det blir fullt, det vill 
säga 700 elever, berättar Alexander 
Eriksson, som tillsammans med Joakim 
Karlsson ansvarar för årets hockey- 
skola. 

LEKSANDS HOCKEYSKOLA, som har varit ett 
populärt inslag i hockeysverige i över 40 år, har i år 
fått namnet Leksands Nya Hockeyskola.  
Varför?
  – Främst för att vi är nya personer som jobbar 
med den, berättar Alex. 
  – Självklart kommer tidigare elever att känna igen 
sig, men man kan väl säga att vi har gjort en liten 
uppfräschning, och att vi har lite nytänk både på 
och vid sidan av isen. 
Exempel på en nyhet är att eleverna i år kommer 
att få sin egen träningströja med det egna namnet 
tryckt på ryggen. 
  – Det vanliga är ju att man lånar en tröja, men i år 
kommer alltså alla elever att få en personlig tröja 
med namnet på ryggen. Jag skulle tippa på att vi 

är den enda hockeyskolan i Sverige som gör så 
här, och jag vet ju själv hur häftigt man skulle tycka 
att det var att få en så personlig tröja med sig hem, 
menar Alex.
En annan nyhet är det under vecka 26 även kom-
mer att finnas en domarskola. 
  – Förmodligen Sveriges enda, även där. Eleverna 
kommer där att ha föreläsningar, fys- och ispass, 
och sedan ha lite av en examination när de dömer 
hockeyskolans elevers matcher. Det ska bli riktigt 
spännande att se hur det här konceptet tas emot. 

LEKSANDS NYA HOCKEYSKOLA riktar sig 
främst till elever mellan 10-15 år, och precis som 
tidigare räknar man med att det kommer ungdo-
mar, både tjejer och killar, från hela landet (och 
även från utlandet). 
  – Vi har satt åldersspannet 10-15 år, men sam-
tidigt har vi fått många förfrågningar från föräldrar 
med barn som är 8-9 år, och självklart stänger vi 
inga dörrar för de som vill komma hit. De är väl-
komna de också, poängterar Alexander Eriksson. 

I SLUTET AV JANUARI hade 250 elever anmält 
sig till Leksands Nya Hockeyskola 2016. 
  – Men vi vet sedan tidigare att det brukar rulla på 
riktigt bra under våren, så vi kan rekommendera 
alla att vara ute i god tid med sin anmälan. Normalt 
sett brukar veckorna 27-29 vara mest populära, så 
där ser man redan nu att det börjar fyllas på. 

Vad skiljer Leksands Hockeyskola från andra 
hockeyskolor?
  – Kulturen, och att vi har en så fin och anrik 
förening med starka traditioner. Hockeyskolan har 
ett riktigt bra rykte, och vi satsar på att ha en hög 
kvalitet på såväl teori- som fys och ispass, berättar 
Alex. 
  – Dessutom satsar vi mycket på aktiviteter runt 
omkring själva ishockeyn, och vi gör det vi kan för 
att veckan på hockeyskolan ska bli så bra som 
möjligt för hela familjen, inte bara för de som är 
elever på skolan. Helheten är viktig för oss. 
Kan du redan nu berätta om någon av årets 
ledare?
  – Vi kommer som vanligt att ha otroligt många 
bra ledare, men en som jag kan lyfta fram är 
istränaren Patrik Ljunggren från Umeå. Han har 
varit här en 15-16 år på raken och är fantastiskt 
omtyckt. Dessutom kommer vi, liksom tidigare, 
att gästas av tidigare leksingar, som exempelvis 
Filip Forsberg. Dagens A-lag och damlag kommer 
också att ha spelare på plats, så det kommer att 
bli riktigt bra det här!

Läs mer om Leksands Nya Hockeyskola  
och anmäl dig på: hockeyskolan.se

Alexander Eriksson jobbade med hockeyskolan även 
förra året. Nu är han, tillsammans med Joakim Karlsson, 
ansvarig för årets hockeyskola. 

Så här såg det ut 2014, när hockeyskolans elever gästades av Patrik Hersley. 
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Du har väl inte missat LIF TV?

På http://leksandsif.play.livearena.com/ finns samtliga sändningar samlade på en och samma plattform. 

Där kan du se en tablå över den aktuella veckans sändningar, samt kika på samtliga program i efterhand.

Under 2015 började Leksands IF och 
LiveArena dagligen att sända flera tim-
mar uppskattad webb-tv från Tegera 
arena. Gensvaret från omgivningen 
har varit väldigt positivt och vi ser fram 
emot att utveckla LIF TV ytterligare 
under 2016.  

LIF TV sänder idag bl.a.
• Samtliga träningar för A-laget
• Värmning samt tränar- och spelar- 
intervjuer (matchdagar)
• Delar av uppvärmningen, samt 
senaste nytt från omklädningsrummet 
med lagledare Christer Siik, och övriga 
gäster 
• Dam- och juniorkollen varje måndag  
kl. 19.19
• Patric Skoglund möter, där Patric 
möter intressanta personer i och kring 
LIF för ett mer djupgående samtal 
• Mån-fre sänder vi dessutom ”15.00 
med Leksands IF”, där vi pratar om 
senaste nytt i föreningen och hur 
arbetet i och kring LIF fortlöper.
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Tel. 0243-21 53 00 • www.dpt.se

Ett vinnande koncept 
inom plåtförädling

Handla på hemmaplan

Leksandsvägen 3 • LEKSAND • Tel 0247-100 64
www.tappersfarg.se • info@tappersfarg.se

Öppettider: Vardagar 8.00–18.00 • Lördagar 9.30–14.00

0247-151 55 • www.elkedjan.se
LEKSAND

Måndag-lördag 8-22
Söndag 10-22
010-741 18 80

0247-123 85
Må-lö 8-22 • Sö 9-22

Norsgatan 24 • 0247-102 04 www.itkomponenter.com    Hantverkaregatan 19, Leksand    0247-79 76 00    öppet: må-fre 8-17, lö 10-14
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Limsjöänget 5, Leksand •  0247-125 50 



Leksingen | 23

Har du tips och idéer om 
reportage? Eller vill du medverka 
med en annons? Tag då kontakt 
med tidningens medarbetare Lars 
»Nubben« Andersson för mer 
information. Tidningen är inte 
vinstdrivande. Överskottet går  
till stipendier till idrottsutövare, 
föreningar eller behövande.

Intressanta reportage om idrotten i Dalarna.  
En härlig blandning av stort och smått, gammalt 
och nytt. Överskottet går tillbaka till idrotten 
eller behövande i form av stipendier. 

Lars »Nubben« Andersson
070 - 591 50 81

www.sportmagasinetdalarna.se

Varmt välkommen till det hemtrevliga 
hotellet som sätter gästen i centrum. 

Med det centrala läget på hotellet har  
du nära till allt vad Leksand har att erbju-
da och endast åtta minuters promenad till 

Tegera Arena.

För bokning kontakta Hotell Leksand
på telefon: 0247-145 70

via mail: boka@hotelleksand.se
eller boka via hemsidan: 

http://www.hotelleksand.se/boka-rum-2/

Välkomna önskar Ann-Charlotte  
med personal.

ÖPPETTIDER

Mån – Fre 08.30 – 18.00  Lör 09.00 – 17.00  

Sön & helgdagar 10.00 – 17.00

www.siljanskonditori.se

BAGERI · KONDITORI · CAFÉ

ANNO 1913

SILJAN

VÄLKOMMEN IN 
TILL OSS INNAN 
MATCHSTART!

65 kr50 kr
KAFFE/TE & 

HOCKEYBAKELSE
KAFFE/TE & 

HOCKEYSMÖRGÅS

Erbjudandena gäller de dagar då 
A-laget spelar hemmamatch.

HOCKEYBAKELSE

STOLT 
TRADITION 
SEDAN 1913

SILJAN

VÄLKOMMEN IN 
TILL OSS INNAN STOLT 

BAGERI · KONDITORI · CAFÉ

SILJAN

VÄLKOMMEN IN 
TILL OSS INNAN 

MISSA INTE 
VÅR POPULÄRA

BRUNCH
SÖNDAGAR 

KL. 10-14

119 kr

MISSA INTE 
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AB Elsborgs Trafikskola
AB Karl Hedin Bygghandel
AB TÄNDKULAN
AB UNE-produkter

AD Bildelar Hofors
AD Bildelar, AutoDelar Rättvik
Advokatfirman Glimstedt AB
Advokatfirman SJP Haglund AB

Affes Föreningsprodukter AB
AKN Gessån AB
Allards Blomsterhandel
American Take Away i Borlänge

Ett stort tack till våra medlemmar i 1919-klubben!
Som medlem i 1919-klubben bidrar företag och privatpersoner 
till vårt arbete med att skapa de förutsättningar som krävs för att 
vi ska kunna växa som förening och utveckla vår verksamhet på 
alla nivåer. Vi vill och ska även fortsättningsvis kunna erbjuda de 
ungdomar som söker sig till oss den bästa möjliga utbildningen i 
ishockey och föreningsliv.
Läs mer om 1919-klubben på leksandsif.se

. .

VANSBROKÖK
GENUINT HANTVERK FRÅN DALARNA ~~

1939

Magnus, Emelie &
Ellen Jansson

Molles Åkeri,
Månkarbo
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AMJ Kakel & Design AB
Anderssons Grus AB Traryd
Anderssons Optik
Arc Metal AB
Arkitektkopia /Nyköping
Arvids Rör
ASPIRA MEDICAL AB
Avesta Bildelar Aktiebolag
Avesta Plåtslageri AB
Avis Biluthyrning, Trollhättan
B. Anderssons Allfrakt AB
Backa Fritid AB
Banken Bar & Brasserie AB
BBA Motor Siljansnäs
BBM i Dalarna AB
BDS Fagersta, Vi tar hand om bilen
BE Lantz Skogstjänst AB
Beltab Holding AB
BENAB Byggmaterial AB
Bengt Halvarssons Lantbruksprodukter
Bengt Werpers Åkeri AB
Bergeå Kemtvätt
Berglunds Frukt & storkök
Bernts Buss
Bertils Måleri Örebro
BGF Puts AB, Borlänge
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Bisen Jord & Skog AB
BJ`s Consulting i Hedemora
Bjursås Bilservice
Bjursås Bilservice AB
Björn Johansson
Björns Stålmagasin AB
BK`s Gammalt & Nytt AB
Blue Master Data AB
BM Transportservice
BO KALLBERG REVISION
Bo Karlsson i Grängesberg AB
Boda Såg i Dalarna AB
Boda Trä & Bygg AB
Bodestedt Rehab & X-ray AB
Borlänge Bilplåtslageri
Borlänge Fjärr AB
Borlänge Flis- och Pelletsservice AB
BORLÄNGE GLASMÄSTERI AB
BOROLF AB
Botans Lantbruks AB
BPK Frakt AB
Brossen AB
BRV Avverknings AB
Bröderna Larssons Last & Transport AB
Bröderna Tång AB
Brötas Entreprenad AB
Buffalo Sportbar i Ludvika-0240-81870
Bygg & Badrum i Leksand AB
Bygg & Mark i Sundborn Aktiebolag
Byggab  
Byggbolaget i Borlänge AB
Byggmäster Älvdalen AB
ByggPartner i Dalarna AB
Byggservice Conny Melin AB
Bäckströms Mekaniska i Hofors AB
C.E. Andersson Bygg o Inredning Aktiebolag
Centercourt Music AB

CEOS AB  
Christers Åkeri i Rimbo AB
Colorama Tappers
Colorama, Borlänge/Ludvika
COOP Leksand
Corit Förvaltnings AB/Borlänge
Cykel & Fjäll i Falun
Dala Akustik AB, By Kyrkby
Dala Allbygg AB
Dala Artist & Event
Dala Disk AB
Dala Ekonomerna AB
Dala Hyr-Kart
Dala Mark - en stenkul butik
Dala Metallpartier AB
Dala Miljöisolering
Dala Rail&Snow AB
Dala skogsvitalisering AB
Dala Tak & Fasad AB
Dalabär AB
Daladatorer AB
DALA-HUS /Huskomponenter Linghed
Dalaljud & speakertjänst AB
Dalapool.se
Dalaridå  
Dalarkranar
Dalarnas Bygg & El AB
Dalasalen  
Dalaslöjden AB
Dala-Ägg I Långshyttan
Dalex Scandinavia AB
Danderyds Neon Ab
Daniel Sundlöf AB
David Eriksson I Söderbärke
Davids Entreprenadtjänst AB
Decisive Point Consulting AB
Direct Larm Bergslagen
DLMG Måleri & Golv AB
Dooria Gagnef AB
DYAB Dalarnas Ytbehandling AB
E. Thenanders Rör Aktiebolag
EB Hedlund & Co
Egenvårdspoolen i Sverige AB
Ekdahls Bergundersökning AB
Eksjö Hus  
El & Signal Byggnad AB
EL o Communikation i Borlänge AB
Elinstallatörer i Dalarna AB
ELIRAB Bil & Maskinservice
Elkedjan - Eltjänst
El-Kjell i Fagersta AB
Englundsbostäder AB
Engstedts Rör AB
Entrémattan i Avesta
Erikssons Buss
Erikssons Plåt & Kopparslageri AB
Falu Billackering AB
Falu Bilplåt AB
Falu Elektra AB
Falu Kyla AB
Fam Ulf Kjerstadius
Farstukvisten AB
Fastighetsbyrån Gagnef
FeAl Axtiebolag

Fixarnas Buss i Malung AB
Fjärdmans Lantbruk
Fjärdsmans Entreprenad AB
Fjärrvärme Service i Örebro AB
Fjärrvärmeisolering i Smedjebacken AB
Forslund Målarn AB, Bjursås
Fredrik & Morgan Bygg AB
FREDRIK FORSLUND ENTREPRENAD AB
Friska Hus AB
Från Golv till Tak i Leksand AB
Fyrklöverns Stugby Rättvik
Gagnefs Boställe Potatis AB
Gagnefs Boställe Potatis AB
Gagnline Affärsutveckling AB
Garantiasfalt AB
Garptäppans Traktor
Gatus Gräv AB
Gezelius Tobak & Papper
Golvbolaget i Norrköping AB
Grändens Rör AB
Gräsbo Rör
Grönberg Advokatbyrå
Grönyte-Konsult AB
Gullbergs Måleri
GuMo i Sälen Stuguthyrning GuMo.se
Gustaf Wasa Hotell AB
Gustafs Byggservice
Gustafskorv AB
Gästrike-Dala Sotarn AB
Göras Åkeri AB
Görasgården i Västerby
Göthbergs el AB
H Johnssons Rör
Haglunds Rör AB
Hagström Förvaltning i Nås AB
HaguddensLantbruk Leif Modig
Hammarprodukter AB
Hammarstens Schakt Österbybruk
Harsco Metals Sweden AB
Hasse Öhrns Gräv AB
Hasseman
HB Nynäsgård
H-E Erikssons Åkeri AB
Hedemora Bilforum AB
Hedemora Inredningar AB
Hedemora Vägentreprenad AB
Hedlunds Gräv och Skogsentreprenad
Hedmans Buss & Taxi
Heeds Bil och Vulk Aktiebolag
Heikkilä Transportservice Ab
Hela Entreprenad AB, Luleå
Helenas Restaurang
Helenas växthus Djurås
Hellgrens Gräv AB
Henkes Gräv & Entreprenad AB
Henningsons El Service AB
Herrfrisör’n på Norsgatan
Hinz Försäljnings AB
Hjortnäs Flis AB
Hoffmans Verkstads AB
HOLÉNS BYGGSERVICE
Holmbergs Buss & Taxi AB 0226 70600
Horndals Elektriska Ab
HSB Dalarna



26 | Leksingen 

V I  S T Ö D J E R  L E K S A N D S  I F

S Ä S O N G E N  2 0 1 5 - 2 0 1 6

Håkanssons Åkeri i Särna AB
Hällstigens Jord&Skog
IBECO Ingenjörsfirma F. Berglund & Co AB
ICA Nära Grangärde
ICA Nära Mockfjärd
ICA Supermarket Leksand
Idre Golv AB
Idre Redovisning AB
Idremålarna Jens Martinsson AB
Imagon AB
Imtech Elteknik AB
Incrementa AB
Ingemar Bodin Bygg & Måleri
Ingemar Erikssons Rör AB
Ingenjörsfirman Erik Dahlin AB
Insjöns Kakel & Interiör AB
Isberg Måleri AB
it-butiken/Ludvika
J C Snickeri AB
Jacobsson Smide & Motor AB
Jan Hedbergs Skogsavverkning AB
Jan Rytters VVS AB
Janssons Tvättmaskins Service
JaxIT AB  
JD Gallra AB
Jetpak Dalarna
JJ.s Hårdesign
JKV Energi & VVS Teknik AB
JML Industri & Miljöteknik, Filipstad
JN:s Entreprenadmaskiner
JOBS MARIN AB
Johan Adolfsson’s Skogstjänst AB
Jome Skog AB
Jonassons Åkeri AB
JP Industriservice AB
JP’s El & Bygg AB
K. Eriksson måleri i Nyköping
K.P Gräv  
K.S Byggservice AB Sälen
Kajgård Mur & Kakelugn AB
Kaplatorpets bilservice/Stjernfors Mek AB
Karelius & Co AB, Lima
Ken Trading
Kennet Esteéns Åkeri
Kenneth Wiktorsson Juristfirma AB
Kents Bilcentrum, Rättvik
Kihlström Gräv Aktiebolag
Kjell Halvarssons Bygg
Klas Rörservice, Tärnsjö
Klingbo Entreprenad AB
Klockargården Hotell
Knallas Alltjänst AB
KNK Transport AB
Kontor & Miljö i Borlänge AB
Krylbo Bygg & Akustik AB
Krylbo Motorcenter AB
Kuro Bygg
Kyhle Konsult AB
Kyl och Värmeteknik Hedemora
Köksmagasinet
L T Motorcenter AB
LantByggByrån
Lars Eks Maskinavverkning Ab
Lars Erik Larsson Busstrafik AB

Lars Karlsson Lantbrukare
Lars Lindh-Agria Djurförsäkringar
Lars Sundström AB
Larsson-Hus i Lima AB
Last Mile Communication AB
Leif Dammares Åkeri AB
Leksands Byggvision
Leksands Miljövård AB
Lema Entreprenad AB
Lennart Hedenius KB
LENNART ÅKERSTRÖM
Lepro i Hofors AB
Lerdalia  
LG IT AB  
LGI VVS AB
Lidéns Möbler
Limastad Servicetjänster AB
Lindberg Entreprenad Enviken AB
Lingheds Bokföringstjänst
Lissel & Anderssons Bygg AB
LK Rör & Entreprenad
LOGS Logistic Service AB
Loktäpps Enterprenad AB
Lood:s Fritids AB
LS Infrakonsult AB
LSAB Sverige AB
Lumek i Sandviken AB
Lunds Schakt & Planering AB
Lustigkulla Markentreprenader AB
M. Berglunds Skogsentreprenad AB
MAFO Entreprenad AB
Magnus Söderlunds Åkeri AB
Malmström Maskinteknik AB
markresurserna.se
Matton Marin AB
Max-Last i Tärnsjö
Melins Transport AB
Mikael Karlssons Åkeri i Sunnansjö AB
Mit Automation AB Orsa
Mixtrum AB
Mockfjärds Bygg AB
MOCKFJÄRDS SNICKARSERVICE
Mondo arkitekter
Morell Byggkonsult AB
Morgårdshammars Åkeri
Motortjänst i Svärdsjö
Mr H Avesta
Mullbacks Måleri o Golv AB
Multibygg i Dalarna AB
MV Golv Äppelbo
My Fotbollboths
Möbelvaruhuset Dalarna Ab
N Magnusson Bygg AB
Nauclérs Byggservice, AB
NCC Leksand
Nergeco Scandinavia AB
Norbergs Bygghandel AB
Norbergs Bygghandel AB
Nordiska Tåg AB
Nordpuls AB
Norrbottens Bergteknik AB
Norrbärke Industri Service
Norsbro Stenhuggeri
NS Sten i Librobäck AB

NT Försäljning & Konsult AB
NW Screen
Nya Berget AB
Nya Smedjebackens Linjeunderhåll AB
Näs Bygg  
Näs Verkstäder
OBM Gruppen
Odincon AB
OKQ8 SMEDJEBACKEN
OMTec Engineering AB
ONIK  
Ornäs Byggplåt AB
Orsa Plåt AB
Orsa Stenhuggeri
Orsa Stenhuggeri
Orsagrisen, gilla på facebook
OS-Konsult Elinstallationer AB
Ovansiljans Elmän
P Kågas Maskin & Entreprenad AB
P&v Rörsvets AB
P. Gustavssons Åkeri AB
PB Gräv AB
Pelle Sjöström
Peos Expresstransporter, Norberg
Per Axelssons Åkeri AB
Per Bucht AB
Per Månsson Horndal
Pernillas Kiosk AB
Pero i Särna AB
Perras Produktion AB
Pers Allservice i Borlänge
Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB
Peter Hjelm Plåt i Falun AB
Peter Lahr Bygg AB
Pizza Stugan/Djurås 0241-10234
PO Bergström Utveckling AB
Pokab Plåtslageri Malung
Positionsbolaget AB
Power Inspection Sweden AB
Precision Mätteknik Sweden AB
Primo Kläder AB
Proffsgallrarna i Orsa AB
Projektgrepp AB
Projektledarbyrån
Projektstallet AB
Provideu AB
Pyramidbageriet AB
PÅ G  
P-Å Strids Åkeri AB
Qvarfordt Bygg i Siljansnäs AB
R B Grävteknik AB
RA Alfvéns VVS AB
Radonett  
RCS i Avesta AB
Re Gräv & Schackt AB
Redovisning i Dala-Floda AB
Rejlers Sverige AB
Rent-A- Wreck Falun/Borlänge
Restaurang Anna
Restaurang Lyktan
Restaurang Pizzeria Bosporen
Restaurang Pronto i Borlänge
Restaurang/Pizzeria Monte Carlo-Ludvika
Ringbergs Förvaltnings Ab
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Rolfs Kuggservice AB
Ronnys Ekonomibyrå i Dalarna AB
Rosells Kakel & Bygg AB
RUNE NOLÅKERS
RÅ Riv & entreprenad AB
Rånäs Slott
Rältagården AB
Rättviks Bilservice AB
Rättviks Skrotaffär AB
Rättviks Trappfabrik AB
Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod AB
Rörinstallation Jerker Larsson
S Åkessons Bygg & Entrepenad AB
S.Asp Byggservice AB
Sacci Ryggsäckar AB
SandsByggEntreprenad AB
Sanitet och Värme
Sax & Kam / Malung
S-Blommor i Dalarna AB
ScandRail Sweden AB
SEB-Elkonsult, Stora Skedvi
SGN AB  
Sharp Dalarna
Shell 7-eleven Tunabro
Sidén Consulting AB
Siljans Dentallab AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljansnäs Maskin AB
Siljansringens Vatten- och Energiborrning
ski-doo & Lynxhallen Idre
Slipstation Torsång AB
Snobben Hårdesign
Solberga Bygg
Sonnbo Rep-& Underhåll AB
Stalama AB Malung
Stall Hans R Strömberg
Statoil Ludvika
Statt i Säter AB
Stefan Göras Leg Kiropraktor
Stefan Johansson Åkeri AB /Älvdalen
Stekor Systemutveckling AB
Stens Golv i Malung & Sälen
Storsveden Skogsegendommar
Strandbergs Bygg
Structor Dalarna AB
Stråkens EL AB
Städ och Hemservice Vansbro AB
Sundborns Entreprenad AB
SUSANNE SWÄRDS VERKTYGSMASKINER AB
Svanby Taxi
Svartbro Plast & antennservice AB
Swed Traffic Center AB
Svedlunds Flagg AB
SVEN SKOG
Svenska husgruppen AB
Svenska kyrkan i Leksand � Djura � Siljansnäs
Svenskfastighetsförmedling
Svetshuset i Avesta Aktiebolag
Sälens Grunder & Servicetjänster AB
Särnaligan stöder
Söderlinds Skogsentreprenad AB
Söderlunds Svets & Smide
Sörby Gårds Alltjänst KB
T.A Electric AB

Takmasen AB
Tandvårdsteamet Säter
Team Sportia Norra Backa Borlänge
TERMINUS AB
Terrible Twins AB
Thage Jansson Åkeri AB
Thunsbackas Skog-Berg-Mark Entreprenad
Tikon Redovisning AB
Tjärna Bygg & Gräv AB
Tomas Rep O mek i Krylbo AB
Tools & Vehicles i Dalarna AB
Torbjörn Hansén Måleri Golv Kakel AB
Traditionsbyggen i Gnesta AB
Trafikcenter i Dalarna
Transtech i Borlänge AB
Träbiten i Dalarna AB
Trätåg AB  
Tröiterud Bygg AB, Sälen
Tuna Kabel-Tv
Tunasnickarn
Tuneup AB, Falun
Tågmasen AB
Tägtströms VVS
U:s Gräv & Alltjänst AB
Uffe Janssons Rör AB
Ulf Göthes Åkeri
Ulf Pettersson Skog AB
Uppdragspartner i Mälardalen AB
Upplands Rör & Värme HB
Utbildning Skog Färna AB
Vagersta Stallströ 021-4704800
Wallners Specialtransporter AB
Vansbro Montage & Fastighets Aktiebolag
Vatten & Rörkonsulten i Mälardalen AB
W-Dyk AB
Vikmanshyttans Åkeri AB
Vinsbo Fastighets AB
Void AB  
Workzone Inredning
WR Färg & Måleri AB
VVS Konstruktioner Rune Nyström KB
VVS-teknik Net Work i Falun AB
Wålstedts textilverkstad Aktiebolag
Väsaäventyr AB
XBASE  
XCS BYGGRESURSEN
XL Bygg Siljan AB
Zetterdal Lantbruk & Bygg
Zetterström Kakel & Bygg
Zynk Ludvika & Smedjebacken
ZätaSkog  
Åkerbloms Skrotaffär AB
Åkergårdarnas Alltjänst AB
Åkerö Kulturbygg
Åkerö Snickeri AB
Åselby Konditori
Älvdalens Skogsentreprenad AB
ÄlvdalsBygg & Hyvleri AB
Älvdalsfönster AB
Äppelbo Väg AB
Östervåla Elhandel AB
Övermo Svets & Smide AB
1919-klubben, privat:
Anders Edqvist

Anders Tollemark
Anders Wetter
Bengt Ericsson
Bengt Glad
Bengt Lekryd
Bengt Nyström
Berndt Adolfsson
Christer Rudberg, Sala
Dennis Holmkvist
Elizabeth Petersson, Ingelstad
Erik Karlsson / A-G Forslund
Fam K Sjögren, Hallstavik
Familjen Ingemarsson, Länna
Forsell Ethel & Paul
Glenn Lundberg
Henrik Larsson
Håkan Martinz
Höglund Niklas
Ingela Jonsson
Jan Samuelsson
Janne Thunholm
Johan Widholm
Jonas Järphammar
Jörgen Lidström
Kristoffer Blom
Kurt Larsson
Lars Hasselkrans
Lars Klingzell
Lars-Inge Hall
Lasse Björk/Gräddö
Lasse Claesson , Lagan
Lennart Backe
Lennart Isacson, Björklinge
Maggan & Per-Åke Lund
Martinsson
Mats Nygren
Mats Sundberg
Mats Wallinder
Mikael Hjelm
Nicklas Kwist, Hudiksvall
Niclas Jaråker
Ola Sjöberg
Ove Sjöberg
Patrik Tallgren
Pekka Jussi
Per-Åke Stjernström
Peter Gustavsson
René Eggimann
Robert Andersson
Roger Karlsson
Sophia Öhrn
Staffan Rohnström
Stefan Johansson, Linköping
Stefan Sjödahl / Västerås
Stefan Wrangell
Stig Kvarnback
Thomas Bajer , Nås
Thomas Smedbakken
Thomas Söderlund
Thommy Christensson
Thord Molander
Världens Bästa Carlsson
Åke Eriksson
Åse Lindqvist
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Hans paradrätt är köttbullar och ma-
karoner, han tror att Simon Erlandsson 
skulle kunna uträtta ett och annat i 
familjen Haukeland, han ser sig själv 
som lite av en FIFA-kung, och avslöjar 
att Jon Knuts är en hejare på julsånger. 
Möt målvaktsfantomen från Norge - 
#30 Henrik Haukeland. 

1. Hur mycket är klockan?
– 15.07. 

2. Var befinner du dig?
– Hemma hos mig, på campingen. 

3. Vad gjorde du precis innan denna intervju?
– En annan intervju faktiskt.  

4. Är du punktlig?
– Ja, det tycker jag. Jag och Matias Lassen kom 

för sent när vi skulle åka hem från den första 

bortaresan med Leksand, så det var lite pinsamt… 

Men det är nog den enda gången jag har kommit 

för sent faktiskt.  

5. Ditt fullständiga namn?
– Henrik Haukeland…  

6. Familj?
– Mamma, pappa, syster och en hund som heter 

Xena. 

7. Vem i laget skulle passa bäst in i din familj?
– Bra fråga, men den jag skulle vilja ha in i min 

familj är i alla fall Simon Erlandsson. Han är väldigt 

händig och kan det mesta hela enkelt. Han tror jag 

nog att vi skulle kunna ha en del nytta av.   

8. Varför målvakt?
– Jag tyckte att det var kul redan från början. Och 

sen tyckte jag att målvakterna såg lite mystiska 

ut bakom maskerna… Coola beskydd hade de 

också, haha.   

9. Beskriv din värsta målvaktstavla?
– Sista seriematchen hemma i Norge…. Vi hade 

3-3, och om resultatet stod sig skulle vi gå till slut-

spel. Med 13 sekunder kvar kom en lös backhand 

mot mål, och på något sätt lyckades jag fumla in 

den… Just då var det riktigt jobbigt, och jag grät 

faktiskt efter matchen… Det sitter ganska djupt än, 

men som tur är klarade vi oss igenom kvalet som 

vi fick spela efter det, och på något sätt har jag 

ändå lärt mig något av det.   

10. Pratar du mycket på isen?
– Nej, det kan jag inte påstå. Visst försöker jag väl 

hjälpa till lite när mina egna spelare är bakom målet 

eller så, men jag skulle absolut vilja bli bättre på att 

prata mer.  

11. Hörs du mycket i omklädningsrummet?
– Nja, jag är nog ganska tyst där med. Det brukar 

vara Janos som håller låda för det mesta.   

12. Vad får dig att skratta?
– Jag har väldigt lätt för att skratta faktiskt. Jag 

skrattar nog åt det mesta, haha.   

13. Vem i laget får dig oftast att skratta?
– Matias Lassen. Han är verkligen en jättehärlig 

människa, och det räcker ofta med att titta på 

honom så skrattar jag. Det är väl ganska svårt att 

komma in i laget som ensam dansk, och när han 

försöker prata blir det ofta lite fel, haha.   

14. Vem i laget har sämst humor?
– Eftersom jag skrattar åt nästan allt så är det nog 

jag…  

15. Hur många sms skickar du på en dag?
– 20 kanske.  

16. Hur lång tid tar det för dig att sätta på dig 
målvaktsutrustningen?
– Jag är ganska seg. 20 minuter kanske.   

17. Vem byter om snabbast av dig och Frans?
– Oj, Frans är hur mycket snabbare som helst. Han 

brukar ta av sig hela utrustningen i varje period-

paus. 

18. Vilken match i karriären har du hittills varit 
mest nervös för?
– Debuten i Leksand. 

19. Hur uttalar man ditt efternamn egentligen?
– Häukeland.  

20. Vilken är den största skillnaden mellan 
svensk och norsk ishockey?
– Toppen i norsk hockey är ganska bra, men lagen 

under är betydligt sämre. I Sverige är lagen mer 

jämna, alla slår alla.   

21. Sveriges bästa hockeyspelare?
– Henrik Lundqvist.  

22. Norges bästa hockeyspelare?
– Mats Zuccarello.   

23. Ditt svenska favoritord?
– Fika. Det är ord som jag saknar på norska.  

24. Med vilka tre ord skulle dina föräldrar beskri-
va dig?
– Glad, snäll, omtänksam.  

25. Hur gammal var du när du tog körkort?
– 18. 

26. Hur lång tid tar det för dig att byta däck på 
bilen?
– En halvtimme kanske. Det är nog en av få saker 

som jag är bra på.  

27. Är du modeintresserad?
– Nej, det skulle jag inte säga, men jag försöker väl 

att klä mig så att det ser okej ut i alla fall.   

28. Hur många par skor äger du?
– 10 kanske. 

29. Hur mycket kostade ditt dyraste klädes-
plagg?
– Oj, vad svårt… Det vet jag inte. Räknas en 

klocka? Den fick jag i och för sig i present, så jag 

vet inte vad det kostade, men den ser väldigt dyr 

ut i alla fall.   

30. Vem i laget har snyggast klädstil?
– Robin Jacobsson, och han är garanterat den 

som har mest kläder också. Jag har svårt att tro 

att det ens finns tillfällen för att hinna använda alla 

hans kläder.   

31. Vem tror att han har snyggast klädstil?
– Lukas Ericsson kanske. Han tycker nog att han 

klär sig ganska snyggt, men det stämmer inte 

riktigt.   

32. Vad är det mest romantiska du har gjort?
– Det är väl när man har tagit ut någon tjej på 

middag.   

33. Vilken låt skulle du sjunga på en Idol-audi-
tion?
– Livin´ On A Prayer.  

34. Vem i laget skulle klara sig längst i Idol?
– Jag har ju hört Jon Knuts sjunga lite Tommy 

Körberg-låtar, julmusik liksom, och det lät faktiskt 

riktigt bra.   

35. Hur många gånger svär du på en dag?
– Man svär mycket mer i Sverige än vad man gör i 

Norge, så jag försöker nog att svära ganska sällan. 

Det blir kanske någon gång om det brinner till på 

en träning, men annars inte så mycket.   

36. Vem är HockeyAllsvenskans mest underskat-
tade målvakt?
– Han Jönsson i Tingsryd kanske. Han var inte så 

hypad inför säsongen, men har gjort det riktigt bra 

tycker jag.  

37. Hur gammal är du?
– 21. 

38. Hur gammal känner du dig?
– 15. 

39. Vad ville du bli när du var liten?
– Brandman.  

40. Vad tror du att du jobbar med om 20 år?
– Vet inte exakt, men något med människor i alla 

fall. 

41. Hur ofta dammsuger du?
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– En gång i veckan. 

42. Vad är det viktigaste Jonas Levén har lärt 
dig?
– Att man ska spela med mycket tålamod.  

43. Hur mycket hör du av det som fansen sjunger 
under en match?
– Jag hör det mesta.  

44. Om du skulle hitta på en egen hejarramsa, 
hur skulle den låta?
– Det känns som att vår klack har alla låtar redan.   

45. Är alla norrman bra på att åka skidor?
– Nej. Om jag är det? Ja, det tycker jag.  

46. Hur långt har du åkt skidor som längst?
– Fem mil kanske. 

47. Har du någon fobi?
– Jag är höjdrädd.  

48. Favoritserie?
– Suits är väldigt bra.   

49. Senast sedda film? 

– Beck och sjukhusmordet.   

50.  Vad är det sista du tänker på innan du åker 
in på isen inför en hemmamatch?
– Att jag inte ska ramla på kanten.   

51. Vilken utespelare i laget skulle vara bäst som 
målvakt?
– Jon Knuts tror jag. Fredde Forsberg säger att 

han har spelat mycket målvakt hemma på gatan 

när han var liten, men jag har svårt att se att han 

skulle vara bra i mål, han är ju skotträdd. Det där 

är nog en myt, haha.  

52. Vem skulle absolut inte vara det?
– Jag har ju sett Janos Hari i målet när vi spelade 

innebandy i somras…. Han skulle helt klart vara en 

av de sämre!  

53. Vem av du och Frans skulle vara bäst som 
utespelare?
– Jag tror ju på mig själv, så jag får väl säga jag då.   

54. Vilket var ditt favoritämne i skolan?
– Får man säga idrott? Då säger jag det.  

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

56. Har du plankat in på någon konsert någon 
gång?
– Ja. 

57. Senast sedda konsert?
– Det var ju någon konsert i Tegera när vi spelade 

mot Brynäs i somras… det måste vara den.  

58. Favoritpizza?
– Capricciosa.  

59. Vem i laget brukar du dela rum med på 
bortaresorna?
– Freddan Forsberg, men när han har varit skadad 

har jag delat med Matias Lassen.  

60. Vem somnar först?
– Det brukar vara jag.  

61. Hur kommer du över en förlust?
– Jag funderar alltid ganska mycket efter en förlust, 

så jag brukar ägna kvällen till att tänka igenom allt, 

sen försöker jag lägga den bakom mig dagen efter.  

62. Vad är det värsta du har sagt åt en domare?
– Jag lärde mig ganska snabbt att man inte ska 

säga något till domare, så jag har nog inte sagt 

något dumt alls faktiskt.   

63. Vad är det värsta du har tänkt  
om en domare?
– Det har väl varit en del tankar… men inget 

speciellt.  

64. Vem i laget lägger bäst straffar?
– Simon Erlandsson har en riktigt bra variant.  

65. Vad har du för bakgrundsbild i din telefon?
– En bild från en grabbresa till Rhodos i somras.  

66. Har du någon dold talang?
– Jag är extremt bra på FIFA.  

67. Vad skulle du laga för middag om du verkli-
gen ville imponera på någon?
– Att laga mat är väl inte min starkaste sida 

direkt… Men min specialitet här i Sverige är kött-

bullar och makaroner.   

68. Bästa matstället i Leksand?
– Folkhögskolan har jättebra mat.  

69. Bästa kocken i laget?
– Tobbe Forsberg hävdar att han har jättebra 

matskills, men det är ingen som någonsin har sett 

dem, så jag tror inte riktigt att det stämmer.  

70. Bänkpressrekord?
– 115 kg. 

71. Hur många hål har du haft i tänderna?
– Inget.  

72. Vad är det mest pinsam-
ma du har gjort?
– Jag kommer faktiskt inte 

på nåt.   

73. När har du skämts som 
mest för dina föräldrar?
– Mina föräldrar är ganska 

bra på att hålla sig borta från 

pinsamheter de med. Jag har 

nog aldrig skämts för dem 

faktiskt.  

74. Är du bra på att 
spara pengar?
– Ja, det är jag. Mina föräld-

rar startade ett sparkonto 

när jag var liten, och sen har 

jag fortsatt att spara där helt 

enkelt.  

75. När grät du senast?
– Efter den där matchen som 

jag berättade om tidigare…  

76. Vilken typ av välgören-
het skulle du välja om du 
fick en miljon att skänka till 
valfritt ändamål?
– Jag skulle skänka dem till 

min moderklubb, Stjernen, så 

att de skulle få de bästa för-

utsättningarna för att kunna 

utvecklas ytterligare.   

77. Hur många böcker läser du på ett år?
– Jag gillar att läsa. 20 kanske.  

78. Är målvakter  
konstiga?
– Lite speciella är vi nog, men jag är nog ganska 

normal för att vara målvakt.   

79. Vilken av dina egenskaper är du mest nöjd 
med? 
– Att jag är väldigt omtänksam.  

80. Hur länge har du varit vaken som längst?
– Ett dygn i alla fall.   

81. Hur börjar den svenska nationalsången?
– Du gamla, du fria… visst är det så?  

82. Tycker du om att bli intervjuad?
– Ja, det är inget jag har några problem med.  

83. Har du ljugit för en journalist nån gång?
– Ja.   

84. Känns det skönt att de här frågorna snart är 
slut?
– Nja, jag vet inte vad jag ska svara på det, men 

det har varit ganska många frågor, haha.  

85. Vilken fråga har jag glömt?
– Ingen.  

86. Vad ska du göra när vi är klara?
– Jag tänkte gå och handla lite.  

87. Din hälsning till fansen?
– Ni är Sveriges bästa fans! 

88. Hur mycket är klockan nu?
– 15.37. En halvtimme. Det var bra. 
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IDROTTEN HAR ALLTID varit en stor del av min 

familj, speciellt lagidrott som fotboll och hockey, 

därav håller man ju självklart på något lag i dom 

sporterna. Att ha något lag i fotbollen att hålla på 

har inte alltid känts helt självklart, men i hockeyn 

har det aldrig funnits några funderingar. Hela famil-

jen är leksingar, och för mig är det en självklarhet 

som kulla/dalmas att hålla på Leksand - vita och 

blå. Jag kanske inte är den som har världens bästa 

koll på varje match, alla resultat och tabellen, men 

jag följer Leksands IF både på Instagram och 

Facebook, och varje gång man ser något där eller 

hör en rapport över telefon av far när man är ute 

och reser med boxningen, så värmer det alltid lika 

gott i hjärtat.

DET ÄR INTE ALLTID man har tid eller pengar 

för att ta sig iväg och se någon match på plats, 

men på dom vändor man gör är det en självklarhet 

att stå i klacken. Kärleken och glädjen som sprids 

i LIF-klacken är svårslagen och man har många 

fina minnen därifrån. Ett av dessa minnen var när 

jag gick i fjärde klass. Leksand hade inte varit upp 

i elitserien, som det då hette, på många år, och 

skulle spela en avgörande match mot AIK. Det 

var vinst som gällde för att gå upp igen, och just 

det där med att möta ett Stockholmslag gör ju 

att arenan kokar lite extra. Jag minns att Leksand 

utklassade AIK! AIK var frustrerade och drog på 

sig flertalet utvisningar och lyckan var total när 

slutsignalen ljöd och det stod 6-0 till Leksand på 

resultattavlan. Laget var därmed klart för spel i 

elitserien igen! Det är ett av de varma minnen jag 

bär med mig som Leksands-fan, den känslan 

när man brinner så starkt för ett lag kan nästan 

jämföras med någon av mina större vinster inom 

boxningen – stort!

MED DET VILL JAG bara säga - en gång Leksing 

alltid Leksing, så mycket kärlek!

Gästkrönikören

Love Holgersson
Proffsboxare från Smedjebacken

”KÄRLEKEN OCH GLÄDJEN 
SOM SPRIDS I LIF-KLACKEN 
ÄR SVÅRSLAGEN”

Marknadskrönika
Vision 2019
Jag får ofta frågan vad Vision 2019 är för nå-

got. Den innehåller en hel del punkter som vi i 

föreningen jobbar utifrån varje dag.  Man skulle 

på ett någorlunda enkelt sätt kunna förklara 

den så här:

• Bedriva Sveriges bästa juniorverksamhet

•  Vara topp åtta kommande säsonger 

i Allsvenskan

•  Att 2019 vara redo för spel i SHL

•  Årligen vara ett topplag i Riksserien

• Positivt resultat varje år med stabil och  

långsiktig ekonomi

• God likviditet

• Förbli Dalarnas hockeylag, samt hela 

Sveriges hemmalag

Med ovanstående rubriker jobbar vi hårt. Att ha 

en vision är en sak – hur man jobbar utefter den, 

en helt annan. Det gör vi varje dag – tillsammans 

med er där ute. Några av punkterna i Vision 

2019 finns egentligen redan där idag. Men för 

att vi ska vara redo att spela i SHL 2019 krävs 

det att vi når topp åtta kommande säsonger. 

Då krävs en stabil ekonomi. Då krävs det att vi 

satsar på våra juniorer. Allt hänger ihop. 

Medlemmar  i Leksands IF
I dagsläget är vi knappt 6 000 medlemmar i 

Leksands IF. Medlemmarna är verkligen roten i 

hela verksamheten och också beslutsfattare på 

våra årsmöten. Min ambition är att vi ska nå  

10 000 medlemmar i den här föreningen.  

Jag ser det inte alls som någon omöjlighet 

med tanke på hur många supportrar vi har där 

ute i landet. Vi har också satt en ny form för 

medlemshanteringen här i föreningen och jag 

är övertygad om att du som medlem kom-

mer känna att du är värd otroligt mycket för 

Leksands IF. Till kommande säsong betalar du 

365 kr/år för ett medlemskap och nya förmåner 

finns också. Så här ser det ut inför kommande 

säsong:

• 10% rabatt på Leksands IF:s souvenirer i 

arenashopen vid våra matcher.

• 10% rabatt på Star Restaurang i Tegera 

arena.

• 10% på boende på Hotell Korstäppan, 

Leksand. 

• Förtur till samtliga biljettsläpp kommande 

säsong.

• Medlemsbiljetter på sektion A1 och sektion 

A13 (Aktiv sittplats).

• Medlemstidningen Leksingen hem i din brev-

låda fyra ggr/år.

Välkommen som medlem du också!

Säsongskort
Vill också passa på att puffa för kommande 

års säsongskort. Bokar du innan den 31 mars 

2016 är du garanterad säsongskortspriset för 

säsongen 15/16 även till kommande säsong. 

Du får dessutom en rabatt i vår souvenirshop 

på 30% vid ett köptillfälle. Bokar du inte om 

innan den sista mars så försvinner inte (!) din 

nuvarande plats men passa i alla fall på att 

boka upp nästa års säsongskort redan nu. 

”Vi kan stöta på många nederlag, men vi får 

inte låta oss besegras”. 

Ha det gott där ute och tack för ditt stöd till 

Leksands IF

Hockeyhälsningar
Patric Skoglund
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Det var en gång en tid då det bara 
fanns två TV-kanaler och den enda 
ishockey som svensk TV direktsände 
var i princip bara Sveriges match-
er i ishockey-VM, ytterligare några 
landskamper och några SM-slutspels-
matcher. Tittarsiffrorna var då närmast 
astronomiskt höga. Det var inte ovan-
ligt att halva befolkningen såg match-
erna. Men säsongen 1984–85 gjordes 
ett försök att även direktsända serie-
matcher i Elitserien.
 

DEN FÖRSTA AV SEX seriematcher som 

Sveriges Television direktsände i sin helhet denna 

säsong var Färjestad mot Djurgården lördagen 

den 20 oktober 1984 i Tipsextra. Datumet var 

säkert valt med omsorg eftersom Stryktipset (som 

drevs av statliga Tipstjänst, nuvarande Svens-

ka Spel) fyllde 50 år denna lördag. Därför var 

ishockeymatchen också den första matchen på 

den, samma höst, nydesignade stryktipskupongen 

tillsammans med 12 fotbollsmatcher från engelska 

ligan. 

VECKAN DÄRPÅ, den 27 oktober, var det dags 

för Leksands seriematchpremiär i TV: Leksand–Lu-

leå. Denna match var förstås också med på Stryk-

tipset, såvitt känt enda gången som Leksands 

hockeylag figurerat där. (Tyvärr har Svenska Spels 

arkiv inte riktigt koll på sådana saker, uppger man.)  

PÅ LÖRDAGEN VAR flaggorna hissade på 

Leksandsbron eftersom Leksand ledde serien. 

Två dagar tidigare hade LIF, som tränades av Dan 

Söderström, spöat mästarlaget AIK med klara 6–1. 

Hockeyintresset var på topp i Leksand och Luleå 

låg tvåa, så det var verkligen en tidig seriefinal 

som skulle spelas inför 5000 åskådare i Leksands 

Isstadion. TV-profilen Agne Jälevik och förre 

förbundskaptenen Anders ”Ankan” Parmström var 

kommentatorer.

NIO AV TIO TIDNINGAR i ”Tio tidningars tips” 

hade tippat en etta i mötet. TV-sporten räknade 

med att kanske var tredje svensk skulle se match-

en och hade valt just den eftersom man ville visa 

nykomlingarna Luleå tidigt på säsongen, när det 

fortfarande fanns ett intresse för laget… Hm, det 

hade man inte behövt… Luleå blev årets över-

raskningslag och hade efter bara några minuters 

spel mot Leksand gjort 0–2. Matchen slutade 

med en tvåa på Stryktipset, för det blev 1–5 till 

slut. Leksand återtog visserligen serieledningen i 

nästa omgång, men senare under vintern gick det 

sämre och laget missade slutspelet. Flera av de 

unga spelare som var med denna säsong skulle 

dock komma att spela viktiga roller i laget några år 

senare, till exempel 1989 när det blev SM-silver.

FÖRSÖKET MED de sex TV-sända seriematch-

erna applåderades inte av alla: Förutom Leksands 

match och ett Stockholmsderby på Johanneshov 

så blev publiksiffrorna i ishallarna riktigt usla när 

TV var på plats och sände. Försöket upprepades 

därför inte... 

TIPSTJÄNST HADE FÖRVISSO redan i början 

av 1960-talet anordnat särskilda hockeytips, och 

här i mitten av 1980-talet förekom även ”Extra-

tipset” några gånger med ishockeymatcher från 

Elitserien och Division 1. Det här var dock en 

brytningstid i många avseenden: 1986 lanserades 

Oddset och spelmöjligheterna vidareutvecklades. 

1986 var också året då idrottsföreningar blev 

tvingade att betala arbetsgivaravgifter för spelare 

som tjänade mer än 10 900 kronor per år. Det var 

följden av det så kallade ”Benny Westblom-fallet”, 

uppkallat efter Frölundamålvaktens prejudicerande 

dom, och drabbade idrottsrörelsen hårt. Men sam-

tidigt kan det ses som att den svenska hockeyn 

vid den här tiden tog avgörande steg mot att bli 

alltmer professionell. 1987 var det sedan premiär 

för satellit-TV och den nya kanalen TV3 som sände 

VM-turneringarna från och med VM i Globen 1989.

I DAG DIREKTSÄNDS alla matcher på TV eller 

webb, men kommer ni ihåg att så sent som 1999 

visades bara en enda elitseriematch per vecka (av 

Canal Plus)? Säsongen 2007–08 TV-sändes för 

första gången samtliga matcher från elitserien (330 

matcher + slutspel). Och i Tegera Arena kan du i 

dag live-spela på matcherna i Svenska Spels två 

montrar. Tiderna förändras…

Leksands hockeylag överst 
på stryktipskupongen!

NOSTALGI

Text Lars Ingels

Detta och mycket mer i nästa nummer! 

Lär känna styrelsen

Juniorextra 90 frågor till 

Fredrik 
Forsberg
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Boka årets upplevelse på www.leksandresort.se. Tel: 0247-138 00

Upplev Sveriges roligaste familjeresort!

Äventyrsgolf
9 håls Pirattematiserad bana
9 håls Leksands bana med ett kul LIF hål
Förmodligen Sveriges fantasifullaste & roligaste!

Ny 70 m Multi race slide
En av årets häftiga nyheter är
vår nya multi race slide. Tävla
mot morsan & farsan på tid! Alla 

erbjuds
rabatt på 

Sommarlands
paket i

3-5 dagar


