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Ledare

Leksands IF ska ta 
tillbaka det som är vårt!
DEN SPORTSLIGA MÅLSÄTTNINGEN för Leksands IF:s herrlag, säsongen 2017/2018, är att laget 

ska tävla om en plats i SHL. Detta är en lika självklar som inspirerande målsättning, som styrelse, 

organisation, ledare, spelare, sponsorer och Superstars står bakom. Vi vill ta tillbaka den SHL-plats 

som vi förlorade, och säsongen 2017/2018 ska Leksands IF vara bäst när det gäller!

FÖRENINGEN SKA samtidigt fortsätta att vara trogen sin vision, Vision 2019, där ett fortsatt fokus 

och resurser läggs på att etablera damlaget som ett topplag i SDHL. Vi ska också vara en ledande 

klubb för juniorer, samt erbjuda Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar. När Leksands IF fyller 100 

år ska föreningen vara välmående på alla plan, och varje säsong fram till dess är en del i den resan. 

Vårt 100-årsjubiluem kommer att firas ordentligt, oavsett division, men vårt mål är självklart att fira 

som en SHL-förening.  

SÄSONGEN 16/17 har vi, efter noggrann utvärdering med värdefulla lärdomar och erfarenheter, lagt 

bakom oss. Nu ser vi framåt, och när det gäller vår resa tillbaka till SHL, ser vi vägen dit som mer 

intressant än slutmålet, och vi arbetar dagligen med att skapa förutsättningar för att nå vårt mål. 

TRÄNARSTABEN OCH DET SOM VI tidigare kallade för sportrådet har effektiviserats vilket leder till 

tydligare ansvarsroller och rakare kommunikation. Denna säsong får fysträningen mer utrymme, och 

försäsongen kommer att bestå av mer träning och färre matcher. Vi ställer hårdare krav på varandra 

och ökar resurser för arbetet med gruppdynamik och mental träning. Allt för att öka förutsättningarna 

för att lyckas vara som bäst när det gäller som mest.

NÄR DET GÄLLER LAGBYGGET tror vi på kontinuitet. Vår stomme består av hela 16 spelare som 

har utbildats i vårt hockeygymnasium och våra juniorled. Fler lovande juniorer kommer att lyftas in i 

det allsvenska spelet mycket tidigare än innan. Laget har även etablerade och rutinerade spelare med 

massor av nödvändiga erfarenheter. Gemensamt för alla spelare i laget är att de är personer med rätt 

karaktär, spelare som verkligen vill spela i Leksands IF - med både hjärta och hjärna. 

JAG, PÅ LEKSANDS IF VÄGNAR, är enormt tacksam för att, i princip, alla spelare som erbjudits 

möjligheten också har valt att fortsätta i Leksands IF, för att förverkliga vår vision och målsättning 

kommande säsong – vi ska ta tillbaka det som är vårt!

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans

Christer Plars VD/Klubbdirektör
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Plockat Vad hände sedan-special 
–Minns du matchen?

8 613
medlemmar har Leksands IF

 i skrivande stund. 

Bra jobbat!

Många leksingar har varit ute på diverse landslagsuppdrag under den gångna säsongen, bland 

annat fick ett par spelare krydda säsongen med VM-spel under våren.

Damlagets Maja Nyhlén-Persson debuterade i Damkronorna under självaste VM i USA. För lagets 

del blev det förlust mot Ryssland i matchen om femtepriset, men för Majas del blev ett väldigt lyckat 

mästerskap, med långt mycket mer speltid än vad hon själv hade räknat med. 

Juniorerna Emil Bemström och Rickard Hugg spelade dessutom U18-VM i Slovakien, och hade 

båda framträdande roller i det lag som slutade fyra i turneringen. Detta efter 0-3 i bronsmatchen 

mot Ryssland. 

De blåvita damjuniorerna har en fin säsong bakom 

sig. Största framgången kom i AIK Damjunior Cup 

som spelades i slutet av mars. Cupen anses vara 

något av ett inofficiellt SM eftersom det inte körs 

några SM-slutspel för damjuniorer ännu.

Förutom Leksand deltog AIK, Luleå, Modo samt 

det norska J18-landslaget. När finalen var slut var 

det de blåvita tjejerna som fick lyfta bucklan efter 

seger över Modo med 2–1. 

 – En väldigt skön seger! Vi spelade väldigt bra 

och tappade faktiskt bara en poäng i hela turne-

ringen, säger tränare Peter Brännström.

Vad var det som gladde dig som tränare mest under 
turneringen?
 – Dels den individuella skickligheten hos några 

av våra spelare, det är en fröjd att se. Men det här 

är också ett lag som aldrig viker ner sig. De står 

upp och kämpar och pushar varandra hela vägen. 

Underbart!

VM-leksingar

Med hur stora siffror kan man egent-
ligen vinna en hockeymatch? Om 
man frågar spelarna från Leksands 
juniorlag säsongen 1967/1968 skulle 
det självklara svaret kanske vara 52-0. 
Med dessa nätta siffror besegrade de 
nämligen Vikarbyn i Junior-DM den 30 
december 1967.

MED I SEGERLAGET FANNS bland andra de 

blivande landslagsmännen Per-Olov Brasar, Kjell 

Brus, Nils-Olof ”Djura” Olsson och Ulf Weinstock. 

Målen gjordes av: Kjell Brus 10, Stig Nordin 10, 

Nils-Olof "Djura" Olsson 8, Karl-Göran Karlsson 

5, Ragnar Valin 4, Jan Färdigs 4, Åke Danielsson 

2, Yngve Gyll 2, Ulf Weinstock 2, Stefan Unger 2, 

Jan Engström 1, Stig Andersson 1 och Per-Olov 

Brasar 1. 

Björn ”Nalle” Weinstock var mannen som höll 

nollan.

PER-OLOV BRASAR, 66, spelade större delen av 

sin karriär i Leksand, men blev genom åren även 

ett stort namn i såväl det svenska landslaget som 

i NHL. Efter hockeykarriären har han ägnat sig åt 

att vara en framgångsrik travkusk och hästuppfö-

dare, men har än i dag bra koll på den där målrika 

matchen mot Vikarbyn 1967:

 – Det var väl inte en direkt rolig match att spela, 

det var ju inget vidare motstånd… Det blev nästan 

ett mål i minuten och jag minns att det blev så att 

vi strävade lite efter det till slut, berättar han.

 – Sen har jag för mig att Vikarbyn hade tre mål-

vakter som stod varsin period. Jim Frick var en av 

dem i alla fall, det minns jag.

Har du påmint honom om matchen?
 – Vi har ju träffats ganska mycket efter det där, 

inom travet och så, men nja, jag brukar väl inte 

tjata om den där matchen direkt. Han har nog fått 

höra det ändå.

Minns du ditt mål?
 – Det var väl nån halvmiss på nåt vis förstår jag. 

Jag tror att det var någon gång kring 32-0 eller 

något sånt. 

Hur kan man vinna en match med 52-0?
 – Vi hade ett väldigt bra lag, och hade varit i 

Vilgot Larssons träning ett par säsonger. Han var 

fantastisk, Vilgot. Han var oerhört skicklig och fick 

oss framförallt att jobba med vår skridskoåkning. 

Han var ju en väldigt bra skridskoåkare själv, och 

han brukade swisha förbi oss andra när vi åkte 

runt på rinken. Han flög fram!

Hur stor del har skridskoåkningen i en vunnen match?
 – En bra skridskoåkning är kanske det allra vikti-

gaste. Genom en bra skridskoåkning skapar man 

extra tid och ytor, samtidigt som man sparar ener-

gi. Skridskoåkningen är A och O. Jag är förskräckt 

i att det är så få idag som har den rätta åktekniken.  

Vem i dagens Leksand har bäst skridskoåkning?
 – Vi har ju en sådan som Oskar Lang, till exem-

pel. Med sin storlek (170 cm) hade han inte alls 

klarat sig så bra om han inte hade haft skridsko- 

åkningen. 

Hur bra var Vikarbyns skridskoåkning den 30 decem-
ber 1967?
 – Ja du, den kan inte ha varit bra i alla fall. 

Målkuriosa
- Leksands A-lags största seger härrör 
från den 12 mars 1950, då LIF vann med 
32–0 (7–0, 7–0, 18–0) mot Siljansnäs. 

- I högsta serien är Leksandsrekordet 
18–1 hemma mot Surahammar den 21 
november 1971.

- Sverigerekordet: Morgårdshammar 
B - Larsbo 72-1 (1974). 

- NHL-rekordet: Detroit Red Wings - 
New York Rangers 15–0 (1944).

- Vid VM i Stockholm, 1949, slutade 
matchen Kanada–Danmark 47–0.

- Ännu värre var Slovakiens damer, 
som 2008 slog Bulgarien i ett OS-kval 
med 82–0. 

- Världsrekordet ska dock vara när 
Sydkorea slog Thailand med 92–0 i 
Asien/Oceanien-gruppen av JVM 1998. 
Sydkoreanerna sköt 176 skott och en av 
deras spelare gjorde 30 av målen. 
Tio hat-trick i en match!

Damjuniorerna vann 
inofficiella SM

”Leksand förenar oss och andra, 
så kommer det alltid att vara, 
oavsett division. Leksands IF är 
större för oss än SHL”

Leksingen Markus från Göteborg, i ett mejl till föreningen om sin och 

brorsans inställning till det som hände i Mora den 1 april 2017.

Årets Krigare
Under säsongen har Leksand Superstars, i sam-

arbete med Clockwork och Ormsalva, efter varje 

match delat ut priset till Matchens krigare. Den 

utsedda krigaren får efter matchen ta emot en da-

lahäst som ett symboliskt pris inför fansen, och när 

säsongen är över utses sedan den spelare som 

har samlat på sig flest krigarhästar till Årets krigare.

Årets vinnare var Oskar Lang efter fem krigar-

hästar, vilket är rekord hittills på en säsong. Lang 

skuggades av Martin Karlsson, fyra krigarhästar.
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Det utlovade reportaget
med Mattias Ritola är 
framflyttat till höst- 
numret av Leksingen.



Leksingen | 7Leksingen | 76 | Leksingen 

Challes tankar
Mikael Karlberg, sportsligt ansvarig i föreningen, har  
summerat sina tankar kring den gångna och den 
kommande säsongen ungefär så här:

Den nya truppen
Det känns fantastiskt bra. Vi har många unga 

och lovande killar, men även spelare med 
viktig rutin. Gemensamt för alla i laget är att de 
verkligen är spelare som vill spela i Leksand. 

De som var här innan känner en stark 
revanschlust, och de som kommer nya har en 
stark vilja att vara med och göra saker bättre.

Försäsongen
Vi ska vara väldigt noggranna med 

försäsongsträningen, både när det gäller 
mängden träning och hur vi tränar. 

Vi kommer att fokusera mer på träningen 
i år, och inte ha så många träningsmatcher.

Nya huvudtränaren 
Markus Åkerblom

Vi vet vad Markus står för och var 
vi har honom. Han är gammal leksing 

med Leksand i blodet. Han vill 
föreningens bästa och det känner vi 

oss trygga med. Killarna i laget har också 
fått ett otroligt bra intryck av honom.

Säsongen som gick
Att vi åkte ur var det klart värsta jag har va-
rit med om inom idrotten, och jag känner en 

jätteskuld i det som hände. Men samtidigt, det 
hjälper inte att gå runt och tycka synd om sig 
själv. Jag känner en enorm revanschlust och 
ett sug efter att en ny säsong ska dra igång.

Träningsmatcher 2017

11 augusti, Strömstad 
LEKSAND-FRÖLUNDA 

12 augusti, Strömstad 
LEKSAND-FÄRJESTAD 

24 augusti, Nobellhallen 
BIK KARLSKOGA-LEKSAND 

1 september, Tegera arena 
LEKSAND-SÖDERTÄLJE

8 september, NHK Arena 
TIMRÅ-LEKSAND 

HockeyAllsvenskan 
2017/2018
Vi har en härlig säsong framför oss, 
och förhoppningsvis går tiden fram
till den 20 september riktigt fort. 
Då är det nämligen dags för serie- 
premiär hemma mot Södertälje! 
Därefter väntar en 52 matcher 
lång resa, där vi ställs mot lag som 
Troja-Ljungby, Vita Hästen, Almtuna, 
AIK, BIK Karlskoga, Oskarshamn, 
Björklöven, Modo, Pantern, Tingsryd, 
Västervik och Timrå.
Se spelschemat för hemma- 
matcherna på tidningens baksida.

Delar av föreningens 
sportsliga målsättning:
Herrlaget ska tävla om en plats i SHL. 
Detta är en lika självklar som inspi-
rerande målsättning, som styrelse, 
organisation, ledare, spelare och 
Superstars står bakom. Vi vill ta till-
baka den SHL-plats som vi förlorade, 
och ett första steg på väg mot vårt 
mål är att nå den hockeyallsvenska 
finalen. När grundserien är färdig-
spelad ska Leksands IF vara ett av de 
två bästa lagen i HockeyAllsvenskan, 
och säsongen 2017/2018 ska Lek-
sands IF vara bäst när det gäller!
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ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!

Behöver du...

...dränera runt ditt hus, nytt avlopp, eller går du i
byggnadstankar och är i behov av en ny grund.  

Kontakta Mats på Mases Spräng & Mark.
Vi utför även andra markarbeten, 
samt borrning och sprängning.

Öppettider 12-16 eller 
vid överenskommelse 
070-606 86 89

www.spadermadame.se
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 – Jag är väl inte någon traditions-
bunden kille direkt, så någon speci-
ell midsommartradition har jag nog 
inte. Men… med tanke på att jag 
har blivit pappa nu, så antar jag att 
det är bäst att jag lär mig hur man 
dansar runt stången snart. Där har 
jag lite att lära…
Det konstaterar den nygamla leks-
ingen Anton Karlsson med skräck-
blandad förtjusning.

ANTON, SOM FYLLER 21 år i början av 

augusti, lånades ut till Leksand från Frölunda 

under säsongen 2015/2016, och fick med 

andra ord vara med om den härliga resan från 

HockeyAllsvenskan till SHL.

 – Det var en av mitt livs största och häftigaste 

resor. Helt fantastiskt var det, och jag gör det 

gärna igen, konstaterar Anton, som efter en sä-

song i Frölunda och Oskarshamn, nu är tillbaka 

i Leksand för att stanna. 

Han berättar att det känns jättebra att få dra 

på sig Leksandströjan igen, och att han är 

övertygad om att han och resten av laget har 

en riktigt rolig säsong framför sig. 

 – Att få komma tillbaka till Leksand har 

känts rätt från första stund. Jag trivs jättebra 

i föreningen, med hela organisationen, med 

spelare, ledare och …allt egentligen. Inte minst 

supportrarna, det är verkligen något speciellt 

med att spela för ett lag med så många och 

hängivna fans, över hela landet.

NEDRÄKNINGEN TILL seriestarten är stän-

digt närvarande, men först väntar en sommar 

med träning, träningsmatcher, lite ledigt och 

något som är högst aktuellt vid denna tidnings 

utgivning – Midsommar!

Hur ser Anton Karlssons midsommar- 
traditioner ut?
 – Oj, jag vet inte om jag har så mycket 

traditioner faktiskt, jag är ganska dålig på sånt. 

Men sedan jag träffade min fästmö Caroline, 

som kommer från Leksand, har det väl kanske 

blivit att man fattat grejen lite mer. Och sedan 

vi fick vår dotter Sally, i april förra året, har man 

ju börjat tänka lite mer på traditioner och så, 

menar Anton, som lyser upp när han pratar om 

sin familj. 

 – Det känns riktigt stort att få bli pappa, det 

är häftigt att få vara med om, jag har ett helt 

underbart liv. Egentligen tycker jag väl inte att 

det har ändrat mig så mycket som person, att 

bli pappa, men visst lever man sig in i vuxenrol-

len lite. Man får planera lite mer.

Planerna för midsommar?
 – Ja du, jag vet inte så mycket än faktiskt, 

men grilla lite är ju aldrig fel. Eventuellt kommer 

några kompisar och hälsar på också, så bero-

ende på om vi får barnvakt eller inte, så får vi 

väl se vad vi hittar på. 

Bästa midsommarmaten?
 – En grillad karré av något slag. Men det ska 

nog inte vara jag som tillagar den, jag är kata-

strofalt dålig på mat. Falukorv och makaroner 

är jag bra på, men visst händer det att jag 

spexar till det lite ibland.

Hur ofta?
 – En gång på tre år, haha. Jag gjorde en 

kycklinggryta till mig och tjejen nån gång. Fan 

vad det tog tid! Det var hur många ingredienser 

som helst. 

Jämfört med falukorv och makaroner?
 – Haha, ja precis. 

MEN ÅTER TILL midsommar. När det gäller 

att dansa kring midsommarstången, säger An-

ton att han ska träna lite extra på det framöver, 

för Sallys skull, men att han inte har någon 

större koll just nu. 

När det gäller midsommarlekar/tävlingar har 

han inte heller någon större rutin för stunden, 

men plockar gärna ut ett dream team som kan 

tävla i hans ställe:

Martin Grönberg 
 – Han skulle få hoppa säck. Han är förvå-

nansvärt smidig och skulle fixa det bra.

Fredrik Forsberg 
 – Han får ta den där man har en penna i ett 

snöre runt midjan och ska pricka ner pennan i 

en flaska. Fredrik har bra tålamod, så det skulle 

passa honom.

Martin Karlsson 
 – Han får den när man springer med en sked 

i munnen och balanserar ett ägg på den. Det 

känns som att han är bra på det… Men skulle 

grenen vara att kasta ett ägg i huvudet på 

någon, så skulle jag göra det själv och kasta 

det i huvudet på Fredrik Forsberg. Mest för att 

det vore kul, haha. 

Hur bra koll har du på midsommarblommorna 
då?
 –  …

Då svaret uteblir väljer undertecknad att formu-

lera om frågan lite:

Okej, nämn tre blommor?
 – Oj… shit… Maskros? Nej… det kan jag ju 

inte ta. Hmm… Tulpan, är det en blomma?

Ja… 
 – Okej, tulpan och… ros! Det har jag köpt till 

Caroline för inte så längesen faktiskt. Men en 

tredje… Anton funderar vidare samtidigt som 

fystränare Tommy Fredriksson passerar, och 

kommer med imponerande assistans:

 – Nejlika!

 – Jäklar Tommy!, säger Anton imponerat. 

 – Här glider han in och droppar nejlika av alla 

blommor. Ja, ja, hade du sagt att jag skulle 

säga tre hockeyspelare hade jag varit snab-

bast. Där hade jag kunnat nämna 300 utan 

problem. 

Midsommarkoll med 
Anton Karlsson

" Det var en av mitt 
livs största och 
häftigaste resor."
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Resväska
Från 1 499:-

Sportväska
399:-

Neccesär
149:-

Nyckelband
50:-

Kudde
199:-

Bäddset
349:-

2-pack 599:-

Badboll
50:-

Cykelhjälm
349:-

Sommarmössa
149:-

Blåvit sommar! 
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Hemma hos 

 – Två minuter, max, tar det att gå. 
Men i dag satte jag rekord på cykeln – 
det gick nog på under 30 sekunder. 
Så låter det när Martin Grönberg be-
skriver sin väg från hemmet till Tegera 
arena. 

MARTIN OCH SAMBON SOFIE bor nämligen i 

en lägenhet med uteplats, bara några skridskoskär 

ifrån Tegera arena. 

 – Det borde vara närmast i laget ja, även om 

Jonas Levén också bor väldigt nära. Närheten till 

hallen är helt klart en av de bästa grejerna med att 

bo just här, menar Martin. 

Har du tagit bilen till träningen någon gång?
 – Haha, ja, det har jag faktiskt. Om man ska iväg 

och äta eller så, efter träningen, brukar jag ta med 

mig bilen ibland. Och när vi precis hade flyttat in 

hände det att jag tog bilen ett par gånger, bara för 

att testa om det gick snabbare att åka bil än att gå. 

Resultatet av undersökningen?
 – Eftersom vi spelare går in på baksidan av 

arenan, tjänar man faktiskt någon sekund på att ta 

bilen. Så länge man inte får ett möte vid farthindren 

utanför skolan, då tappar man för mycket tid.

Om man bor så pass nära jobbet som du gör, är det 
möjligt att komma för sent då?
- Jo då, jag har faktiskt gjort det två gånger. En 

gång försov jag mig, och en gång hade jag helt 

missat ett möte som vi skulle ha. Men som tur är 

gick det ju snabbt för mig att komma dit. 

HEMMA HOS Martin och Sofie går den mesta 

inredningen i vitt, grått och svart. Det är städat och 

stilrent, men enligt ”Hemma hos Oskar Lang”, i 

förra numret av Leksingen, är det inte just Martin 

som är hjärnan bakom det fina hemmet…

- Det var ju ett väldigt påhopp det där, men det 

ligger väl kanske en del sanning i det han säger… 

Sofie ligger bakom det mesta här hemma faktiskt. 

Jag har väl varit med och diskuterat lite, men när 

det väl har blivit dags för beslut har jag glatt över-

lämnat det till henne. Hon är bättre på det där än 

vad jag är, erkänner Martin. 

Han poängterar dock att det är han som ligger 

bakom den vita, öppna hyllan i köket. 

 – Jag tyckte att vi hade det så trångt i skåpen, 

så det var ju perfekt att kunna flytta ut lite saker på 

den. Ganska smart, tycker jag själv, menar Martin, 

och visar upp en stor vit hylla som bland annat 

rymmer en fin glassamling. 

 – Ja, det var tydligen viktigt att ha så här 

många… Men jag vet inte så himla mycket om 

dem egentligen.

De är ganska dyra…
 – Jo då, så mycket vet jag!

Har du byggt/gjort något av det som finns i hemmet?
 – Nja… det har jag svårt att tro… Eller jo! Det här 

bordet har vi faktiskt gjort själva, säger Martin, och 

pekar på ett det vita soffbordet. 

- Sofie fick idén från nån blogg eller nåt sånt, och 

sen byggde vi ihop det. 

Så du är lite händig i alla fall?
 – Haha, nej, det kan jag nog inte ta åt mig 

faktiskt. Jag får mycket skit för att jag har tummen 

mitt i handen. 

Något exempel på det?
 – Oj, det har varit lite allt möjligt. Men när jag 

bodde granne med Simon Erlandsson tyckte han 

ofta att jag var lite dum i huvudet när jag frågade 

honom om hjälp med vissa saker, haha. Han är ju 

raka motsatsen, och kan allt sånt där. Jag skulle 

säga att jag kan det jag behöver, typ skruva upp 

en hylla eller så. Blir det mer avancerade saker, så 

tar jag hjälp. 

EN ANNAN GREJ som Martin gärna tar hjälp 

med är matlagningen. 

 – Det är inte min grej. Det är oftast Sofie som 

gör maten, medan jag kanske tar någon städning 

extra istället. Det är svårare att misslyckas med 

en städning, menar Martin, som verkar ha skött 

städningen riktigt bra inför Leksingens besök. 

 – Jag hann gömma dammsugaren 10 sekunder 

innan du knackade på dörren, haha. Men visst, vi 

försöker oftast att hålla det ganska städat, även 

om vi inte alltid har det som hos Martin Karlsson 

direkt. Han är ju lite besatt av ordning och reda.

Han kanske också gömmer dammsugaren 10 sekun-
der innan du kommer?
 – Då ska han ha en jäkligt bra tajming i sånt fall, 

för det har varit perfekt städat varje gång jag har 

kommit dit. 

TVÅ AV SAKERNA som Martin Grönberg gillar 

mest med sitt eget hem, förutom närheten till 

arenan, är:

1. Diskmaskinen. ”Mitt livs bästa köp”

2. Den tillhörande gräsplätten. ”Perfekt om man vill 

chippa lite golfbollar”

En framtidsdröm är att någon gång flytta till ett hus. 

Vilka tre i laget får bygga ditt hus?
 – Mattias Nilsson skulle utan tvekan bli bygg-

nadsledare, och sen skulle nog Martin Karlsson få 

vara med också. Han är i bra fysisk form, så han 

skulle kunna bära mycket… Och den tredje… Jep-

pe Ollas kanske. Han påstår att han kan i princip 

allt, så det skulle ju vara intressant att se honom i 

skarpt läge. 

Vem skulle stå sist på listan?
 – William Wikman. Vi gjorde en grej på ett 

träningsläger förut, där man skulle slå spikar i en 

stubbe. Efter hans insats där kan jag säga att han 

aldrig skulle få sätta sin fot på ett bygge. 

”Jag hann gömma damm- 
sugaren 10 sekunder innan 
du knackade på dörren”

Martin Grönberg

12 | Leksingen 

Det egengjorda soffbordet.

 Martin poserar framför hyllan 
med den dyra glassamlingen.
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ANNONS CLAS OHLSON

Leksingen fortsätter stolt att presen-
tera några av föreningens fantastiska 
supportrar. Förra gången stiftade vi 
bekantskap med Lennart och Annelie 
från Söderhamn – Nu är det dags för 
27-årige Kristian Olsson från Tibro. 
 – Det bästa med Leksands IF är 
gemenskapen. När jag kommer till 
Tegera arena känns det som att jag 
kommer hem, säger han.

HAN BESKRIVER SIG SJÄLV som en ”relativt 

nybliven aktiv supporter”, som dock har varit  

hockeyintresserad sedan barnsben.

 – I 10-årsåldern fick jag bland annat en LIF-flag-

ga, en kapsylöppnare och ett nyckelband av min 

far som är leksing sedan länge. Men… egentligen 

följde jag faktiskt HV71 mer troget på den tiden, 

berättar Kristian, som dock kom på bättre tankar 

till säsongen 2013/2014.

 – Då blev jag leksing på heltid kan man säga. 

Första hemmamatchen var mot Frölunda den 13 

december 2014, en match som Tomi Sallinen av-

gjorde i förlängningen. Jag glömmer aldrig trycket 

i arenan och mina glädjetårar… Gemenskapen, 

trycket och festen. Då kan jag säga att jag var fast!

KRISTIAN HAR omkring 33 mil från hemmet till 

Tegera arena, men ser ändå till att åka på ett tiotal 

hemmamatcher varje säsong. 

 – Jag har säsongskort på norra stå, och det 

bästa med norra stå är nog att det ofta är bra drag 

där, oavsett hur det går på isen. Vi stöttar verkligen 

laget i med- och motgång.

Men… vad gör man i bilen under en 33 mil lång 
hemresa efter en förlust?
 – Haha, ja, vad gör man? De första 10-15 milen 

sitter man och gör någon form av analys á la 

soffexpert och försöker att bearbeta matchen så 

gott det går. Efter det brukar radion sköta resten, 

blandad musik på hög volym brukar hjälpa. När 

man väl är hemma har man oftast släppt matchen.

HEMMA I TIBRO pryds Kristians väggar av diver-

se LIF-prylar, som exempelvis tio signerade tavlor, 

två äkta matchställ använda av Hári och Engren, 

och matchtröjor signerade av herr- samt damlag. 

Kristians engagemang har även smittat av sig på 

ytterligare en familjemedlem. 

 – Min mamma hejade på HV71 tidigare, men 

när jag tog med henne på några hemmamatcher 

i Tegera blev hon så positivt tagen av atmosfären 

och alla trevliga supportrar att hon helt och hållet 

gick över till LIF.

Vad är det bästa med Leksands IF?
 – Det första jag tänker på är gemenskapen, hela 

föreningen känns som en enda stor familj. Man 

har så många fantastiska vänner som man har lärt 

känna, och som man träffar varje gång man är på 

en match. Exempelvis mina goda vänner, tillika 

trogna leksingarna, Gunilla och Micke Thurin, som 

förgyller tillvaron varje gång man träffas. Denna 

gemenskap genomsyrar hela föreningen. När man 

möter spelare och tränare ute på stan så stannar 

de gärna för en pratstund, precis som att man har 

känt varandra länge. Det är fint tycker jag. 

Favoritleksing genom tiderna? 
 –  Jens Bergenström är en spelare som jag vill 

lyfta fram lite. Även Tomas Forslund. Två riktiga 

krigarsjälar som gjorde sitt bästa varje match.

Favoritleksing i den gångna säsongens Leksand?
 – Haukeland sticker ut lite. Han är stabil och har 

en väldig utvecklingspotential. Han är dessutom 

väldigt ödmjuk. 

Nybliven supporter 
med stort engagemang

Känner du någon intressant leksing som 

skulle passa bra i ett reportage i kommande 

nummer av Leksingen? Skicka ett mejl till 

elin.broman@leksandsif.se
14 | Leksingen 
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BILJETTER 
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS VISIT DALARNA

Kontakta Tourist Center 
för bokning av boende och 
evenemang. 

Leksand
Norsgatan 28

Mora
Köpmannagatan 3 A

Orsa
Dalagatan 1

Rättvik
Riksvägen 40
Järnvägs stationen

0248-79 72 00 • www.siljan.se

14/7 Diggiloo
Dalhalla, Rättvik

7/7 Sommarkonsert med 
Sofia Karlsson
Boda Kyrka, Rättvik

6/7 Kolarkojan Janne Krantz 
med vänner
Rättvik

13/7 Per Gessle
Dalhalla, Rättvik

17 + 24/7 Allsång med Kalle
Villa Långbers, Tällberg

22/7 Jerry Williams
Dalhalla, Rättvik
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Säsongskort från 3 450 kr
(Alla matcher ingår, även eventuella kvalmatcher)

Familjeerbjudande 2 400 kr/kort
(Minst en vuxen och ett barn)

Följ nya, framtidens LIF, 
på plats i Tegera arena!

Boka ditt säsongskort på lif.ebiljett.nu

Säsongskort 
2017/2018

H
ärliga m

innen
Två av säsongens höjdpunkter var helt klart retrom

atcherna m
ot Frölunda i slutet av februari. H

ärliga m
atcher m

ed m
inst lika härlig inram

ning. R
ent resultatm

ässigt 

slutade det m
ed en 5-1-seger på bortais, sam

t 4-5 efter förlängning på hem
m

ais. P
å plats i Tegera fick laget extra stöd av legendarer från guldlaget 1969! 

Fo
to

 D
aniel E

riksson
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” jag har 
längtat efter 
alltihop.”

Text Elisabet Wahl Foto Elin Broman

I slutspelet 2014 blev hon stor straff-
hjälte när Leksand tog sig till SM- 
semifinal för första gången någonsin. 
Tre år senare är Julia Åberg tillbaka i 
den blåvita kassen.
 – Jag har alltid velat spela i Leksand 
igen, säger hon till Leksingen.  

DET ÄR EN GLAD och avslappnad Julia Åberg 

som träffar Leksingen för en lunch. När intervjun 

görs jobbar hon på två olika jobb, men bara några 

dagar senare skulle försäsongsträningen med 

nygamla laget dra igång.

För den här målvakten är inget nytt namn i trup-

pen. Hon gick hockeygymnasiet i Leksand och 

spelade i laget i fyra säsonger. Och hon har längtat 

tillbaka – det märks.

 – Ja, jag har längtat efter alltihop. Att få bo i Lek-

sand, att ha nära till alla lagkompisar, att få hänga i 

Tegera och att gå omkring på Leksands strandpro-

menad. Alltihop!

Senaste sejouren i den blåvita dressen slutade 

dock i moll. Våren 2014 blev hon stor hjälte när 

hon räddade ett helt gäng straffar i kvartsfinalen 

mot AIK. Men när säsongen drog igång till hösten 

ställde ett diskbråck till med stora problem. Hon 

kunde knappt gå och ännu mindre spela hockey. 

Det blev därför bara sju matcher och efter ett tag 

flyttade hon hem till Stockholm när vården i Dalar-

na inte kunde hjälpa. 

 – Det var väldigt tungt. Jag hade haft så ont i 

två och ett halvt år. Men i Stockholm kunde de 

operera mig och efteråt svävade jag på små moln, 

även om jag knappt kunde röra på höger ben. 

Efter operation var det rehab som gällde. Hockey- 

karriären tog sedan svängen via Djurgården och 

ett år på college i USA innan det alltså nu blir 

Leksand igen.

 –  Det var jag själv som hörde av mig till Lek-

sand. Jag hade ett bra år i USA, men det var inte 

så bra hockey, utan jag behövde bättre fart och 

bättre nivå. Så då mailade jag tränaren Alexander 

Eriksson.

JULIA ÅBERG MENAR själv att hon är en bit från 

sin allra bästa nivå och att det hon främst behöver 

få in i kroppen igen är ett högt tempo. 

 – Jag har sommaren på mig att komma i bättre 

fysisk form och sedan handlar det om att öva upp 

farten. Det är nästan två år sedan jag spelade på 

den här nivån på allvar. Det är blandade känslor: 

på ett sätt är jag stolt över att jag tagit mig igenom 

allt och på ett sätt känns det lite pinsamt att jag 

behövt det och på ett sätt börjat om från början. 

Intervjun kommer in på säsongen som väntar och 

de andra lagen i SDHL. Julia Åberg menar att 

mycket har hänt med serien.

 – Spelarna är mycket smartare än vad de var 

förr. Nu hittar de på grejer som de inte var i närhe-

ten av att göra tidigare. Hela nivån har höjts, och 

det är jättekul, även om man som målvakt måste 

vänja sig vid det. 

Vad har du för målsättning med den här säsongen?
– Det är att få jobba ihop med vår andra målvakt, 

Denise Reuterström, och ta hjälp av henne för att 

komma tillbaka. Jag kommer ha en startsträcka, 

men sedan är målet självklart att bli en etablerad 

målvakt i serien. 

Julia Åberg 
tillbaka i Leksand

Damlaget

SDHL
Tabellsjua. 50 poäng på 36 matcher.
92 gjorda mål, 103 insläppta (-11)

SLUTSPELET
Säsongen tog slut efter 0-2 i matcher i kvarts- 
finalserien mot Djurgården (som senare tog hem 
SM-guldet). Leksand förlorade den första matchen 
med 1-2 efter straffar, och den andra med 0-8.

DAMFACIT 
2016/2017

Namn Julia Åberg

Ålder Fyller 21 i juli

Moderklubb Göta/Traneberg

Bästa hockeyminne 

Kvartsfinalen mot AIK 2014. 

Det var så häftigt eftersom 

ingen trodde vi skulle slå dem. 

Inramningen i Tegera var  

också grym!

"Jag har alltid 
velat spela i 
Leksand igen"
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www.leksandsommarland.se

STORA 
SOMMARLANDSPAKETET

LOGI 3 NÄTTER + 2-DAGARS ENTRÉ

CAMPING v 27-32 

FR. 3 275 kr
STUGA v 27-32

FR. 4 660 kr
(PRISEXEMPLEN GÄLLER 2 VUXNA + 2 BARN)

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES ROLIGASTE 
FAMILJERESORT I SOMMAR!
Leksand Sommarland erbjuder ett fantastiskt vattenland med tempererade pooler och actionfyllda aktiviteter 
för hela familjen. Utmana varandra i nya Wipeout Siljan, trampa upp farten i pumptrackbanan och kasta er 
utför kittlande vattenrutschbanor. Dessutom finns zipline, go-cartbanan, fun laser tag, höghöjdsbanan, 
studsmattor, minibilar, karuseller och annat skoj. Och givetvis Billy Bäver som gärna vill ha en kram.

LÄS MER OCH BOKA PÅ LEKSANDSOMMARLAND.SE

Pumptrack BMXWhipeout Siljan ... och träff a Billy BäverNYHETER 2017!

Marknads- & säljkrönika
Stjärn- & Guldlaget 
I mitten på maj hade vi våra största partners på 

besök i arenan, det vill säga de partners som 

ingår i Stjärn- & Guldlaget. Precis som för våra 

övriga supportrar och partners i landet är det 

otroligt viktigt att berätta hur vi jobbar och hur 

föreningen ser ut i dagsläget. Vi försöker vara 

så öppna vi bara kan, därför menar jag också 

att det är ytterst välkommet att ställa frågor om 

man funderar över något i föreningen.

   Under träffen hade vi bra diskussioner, de fick 

veta svart på vitt hur det ser ut och när mötet 

avslutades kändes det mycket tydligt och bra. 

Våra största partners står bakom det vi jobbar 

med varje dag, det är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att föreningen ska lyckas, 

och tillsammans gör det att vi går starka in i 

kommande säsong. Det är ingen självklarhet 

att dessa partners är med oss år efter år. Det 

är hela tiden en process där vi ständigt jobbar 

med information och möten och det känns 

mycket bra att ha med dem inför kommande 

säsong. 

   Mötet gästades bland annat av vår nya 

tränare för herrlaget Markus Åkerblom. Han 

gav sin syn på föreningen och hur han vill jobba 

sportsligt kommande säsong. Markus och 

mötet gav energi. Stjärn- och Guldlaget är med 

kommande säsong. Otroligt roligt att ni är det 

också. Som Christer skrev tidigare i det här 

numret av Leksingen, vi ska ta tillbaka det som 

är vårt. 

Medlemskapet blir större och större
Vi har en härlig utmaning framför oss på isen. 

Både på herr- och damsidan. På herrsidan ska 

vi ta tillbaka det som är vårt och för damerna 

gäller det alltjämt att sikta högt i landets högsta 

serie. En av de viktigaste pusselbitarna i det 

hela är givetvis att bredda vårt medlemsantal. 

Med vår starka supporterskara har vi som am-

bition att lyfta från 8 000 till 10 000 medlemmar 

när vi fyller 100 år – år 2019. Det vore något att 

fira det. Hör av er till oss så får ni veta mer, eller 

gå in på vår hemsida leksandsif.se. 

Köp säsongskort 
Vi är inne i en period där många köper 

säsongskort till kommande säsong. Gör som 

Jesper Ollas, Mattias Ritola m.fl och skriv på du 

också. Det är nämligen hög tid att säkra upp 

din favoritplats i arenan till kommande säsong. 

Vår biljettavdelning tar gärna emot ert samtal 

om ni funderar i dessa banor. Om ni vill köpa 

säsongskort på företaget är vi på marknad till 

er tjänst och berättar vad vi har att erbjuda. 

LIF på Sommarland
Avslutar med att briefa om årets LIF-dag på 

Leksand Sommarland. Årets datum är söndag 

2 juli. Trots att vädergudarna inte alls var med 

oss ifjol kom det massvis med familjer till Som-

marland som där kunde träffa både spelare och 

vår maskot Liffe. Givetvis kommer det finnas 

möjlighet till det även i år. 

Med vänlig hälsning
Patric Skoglund
Marknadschef 

Lövåsgårdens Fjällhotell
Grövelsjöfjällen

Välkomna till Grövelsjön och Lövåsgården
– en plats för upplevelser och njutning!

Boende på hotellet med helpension eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h.
Vandringsleder och fiskevatten utanför hotellentrén
Välrenommerad restaurang och vinkällare
Relax med badtunna och bastu

Varmt välkomna hem till oss önskar Linda & Anders med personal!






Läs mer på www.lovasgarden.se eller kontakta oss på 0253-29029 alt. bokning@lovasgarden.se så berättar vi mer.

Välkommen till det 
proffsiga och sakkunniga 
byggmaterialföretaget!  
Vi löser dina problem.

Vi erbjuder dessutom vår tjänst Monterat & Klart

Oavsett vilket 
byggprojekt du 

har, kom in till oss 
så hjälper vi dig 

från början 
till slut!

Vi har e� komple� sortiment inom järn, bygg och färg.

Kom in till oss så berä�ar vi mer!
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 – När man spelar så mycket hockey 
som vi gör, tror jag att det är jätteviktigt 
att man har ett annat intresse också. 
Att vara i skogen gör mig allmänt glad, 
och jag skulle aldrig kunna bo på ett 
ställe där man inte har nära till natur, 
jakt och fiske. Jag hör nog hemma i 
skogen helt enkelt. 
Det konstaterar den lovande junior-
backen Axel Bergkvist, 17, under en 
skogspromenad tillsammans med 
Leksingen och hunden Chans.

AXEL HAR SPELAT hela sin karriär i Leksands IF, 

och har under de senaste säsongerna bland annat 

hunnit med att spela hem två TV-puckbrons, två 

SM-silver med J18-laget, samt representerat Sve-

riges U16-landslag under sex matcher. Nu under 

våren har han även spelat en 5-nationersturnering i 

Ryssland med Sveriges Team 17. 

En handledsskada gjorde att han missade några 

matcher i början av den gångna säsongen, men 

efter detta kom Axel igång i J18 innan han under 

senare delarna av säsongen fick sitt genombrott i 

föreningens J20-lag. I J20-slutspelet var Axel en av 

två backar som gjorde flest mål av alla - tre mål på 

fem matcher. 

 – Inför säsongen hade jag absolut inte trott att 

jag skulle bli ordinarie i J20, jag hade mest hopp-

ats på att få göra några matcher. Men det gick ju 

väldigt mycket bättre än väntat, och självklart var 

det roligt att det blev några mål också. Jag har väl 

inget jättefruktat skott egentligen, men visst har 

man stått en del på skottrampen, menar Axel, som 

tillägger att han hellre skjuter på placering än kraft. 

Hur stort är steget från J18 till J20?
 – Allt höjs så klart en nivå. Spelarna skjuter 

hårdare, åker bättre skridskor, är starkare och så 

vidare. Sen är en skillnad att alla lag man möter 

har en tanke med sitt spel, det blir sällan den 

Hawaii-hockey som det kan bli i J18. 

Passar det dig?
 – Jag tror faktiskt det. Jag har en förmåga att 

falla in i det tempo som är omkring mig, så det 

är bara bra för mig att spela med snabbare och 

bättre spelare. 

Så om man plockar in dig i A-laget…?
 – Haha, jo visst, då smälter jag in där med. 

Nej då, men någon gång i framtiden hoppas jag 

verkligen att jag får chansen. Det har alltid varit en 

dröm. 

JUNIORSÄSONGEN TOG för såväl J18 som J20 

slut i kvartsfinalen, där J18 åkte ut mot Modo, och 

J20 mot AIK.

 – Det var en besvikelse måste jag säga, vi borde 

ha gått längre med båda lagen och hade absolut 

som mål att vara med och spela om medaljer-

na… Men vi mötte väldigt bra lag också. Modo 

imponerade på mig faktiskt. De hade verkligen en 

tanke med det de gjorde, och de tog ju guldet sen 

också. Och AIK hade ju skrällt innan och slagit 

ut Malmö, och de körde liksom bara på mot oss 

också. Vi blev kanske lite överraskade av det, och 

i sista matchen klappade vi ihop helt hemma. Det 

kändes tungt och tomt så klart, men man kan inte 

tänka på det i all evighet heller. Nu ser vi fram emot 

en ny säsong.

AXEL BERGKVIST HAR hockeyn i blodet, vilket 

man inte minst kan räkna ut när man inser att 

pappan heter Per-Ragnar Bergkvist.

Du tänkte aldrig bli målvakt?
 – Jag började som det faktiskt, men pappa 

tyckte att jag skulle spela ute istället, och det var 

nog rätt beslut. Jag tror inte att jag hade blivit så 

bra som målvakt. Men visst är det roligt att vi har 

hockeyn gemensamt både i familjen och i hela 

släkten egentligen. Framförallt jag och pappa är 

nog ganska lika överlag tror jag. Både till utseen-

det, sättet och när det gäller våra intressen. 

Största intresset utöver hockeyn?
 – Det är absolut natur, skog, jakt, fiske och allt 

som har med friluftsliv att göra. Både jag och 

pappa har växt upp med det, och vi älskar det 

verkligen. När jag är i skogen kan jag verkligen ren-

sa tankarna och varva ner. Att gå genom skogen 

med hunden och känna samhörighet med den, 

eller att plocka bär eller svamp, det är livet! Det, 

och att jaga så klart, tillägger Axel, och berättar att 

det i skrivande stund mest är bäverjakt som gäller. 

Hur funkar det med älgjakt och hockeysäsongen 
egentligen?
 – Sådär… Men vi brukar ha någon helg ledig i 

september i alla fall, då blir det jakt!

Bästa älgjaktsfikat?
 – Kaffe och mormors bullar. Inget slår det! 

Skjuter du bäst med bössa eller hockeyklubba?
 – Haha, en bra fråga, men det är nog klubba 

ändå. Jag har lite att jobba på innan jag kommer 

upp i farfars och pappas nivå när det gäller jakten.

Vem i laget är bäst jägare?
 – David Knuts eller Gabriel Olsson. Vi har lite lika 

intressen.  

Sämst?
 – Mackan Karlberg! Han skulle inte kunna sitta 

stilla en sekund.

Hur stor är den största fisken som du har dragit upp?
 – Det var under Midsommar för tre år sedan, 

svarar Axel, efter en imponerande kort betänketid.. 

 – Jag, pappa och min bror August var ute och 

fiskade och då drog jag upp en gädda på 13 kilo. 

Är det en sann historia?
 – Jodå, det är det faktiskt… Men det är många 

som tvivlar. 

 

Till skogs med Axel Bergkvist
Junior

LIF J18
J18 Elit Västra

Etta! 60 poäng på 22 matcher. +94 i målskillnad.

J18 Allsvenskan

Tvåa. 35 poäng 18 matcher. +31 i målskillnad.

Slutspel

Åkte ut i kvartsfinalen efter 0-2 i matcher mot 

Modo (som senare tog hem SM-guldet)

LIF J20
J20 SuperElit Norra

Tvåa.  60 poäng på 27 matcher. +61 i målskillnad.

J20 SuperElit Topp 10

Trea. 32 poäng på 18 matcher. +9 i målskillnad.

Slutspel

Åkte ut i kvartsfinalen efter 1-2 i matcher mot AIK.

SM-guldet gick till Modo.  

JUNIORFACIT 
2016/2017

”jag skulle aldrig 
kunna bo på ett 
ställe där man inte 
har nära till natur, 
jakt och fiske.”

Leksingen | 23



24 | Leksingen Leksingen | 25

Ungdom

Leksands IF Ungdomscuper
Leksands IF har under många år 
arrangerat ungdomscuper, och under 
säsongen som gått arrangerades två 
cuper under mars månad. Att ar-
rangera cup är dels en möjlighet för 
arrangerande lag och föreningen att 
få in pengar, men framför allt är det ett 
tillfälle att få matcher och möta annat 
motstånd än det man får i seriespelet. 

MÅNGA BRA KONTAKTER knyts dessutom 
med ledare och föräldrar från andra klubbar. En 
viktig sidoeffekt av att föreningen arrangerar cuper 
är att det under två, tre dagar, förutom spelare och 
ledare, kommer ytterligare omkring 200 personer 
(föräldrar och syskon) till Leksand, som också ska 
bo och äta. 
För föräldrar och lagledning är det ganska mycket 
arbete med att arrangera en cup, men det är 
härligt att se vilket positivt engagemang det finns 
i föräldragrupperna som sköter kiosk, lotterier, 
lagvärdar, sekretariat, och eventuellt grillning. 

ATT VINNA EN CUP i ungdomsåren får inte 
vara viktigare än att alla ska vara med och spela. 
Viktigare är att alla i laget är engagerade, och att 
motståndet är på en nivå där alla i laget kan delta. 
Därför behöver Leksands IF och arrangerande lag 

vara tydliga med vilken nivå cupen håller, samt vilka 
lag som vi vill ska delta.

UNDER SÄSONGEN som gått arrangerade 
Leksands IF två cuper. U12-laget, där spelarna 
är födda -05, arrangerade en tvådagarscup med 
totalt åtta deltagande lag. Även U15-cupen, med 
spelare födda -02, blev en mycket lyckad cup, där 
totalt nio lag deltog.  Ett stort engagemang bland 
föräldrar och ledare gjorde att cuperna blev mycket 
uppskattade av samtliga besökare

DE FLESTA AV våra ungdomslag försöker även 
att komma iväg på cuper under säsongen, och det 
är ett bra sätt för lagen att få möta andra lag som 
man inte möter i det vanliga seriespelet.  Samtidigt 
är det bra tillfällen för lagen att jobba med team-
building. Att sova borta i en gympasal tillsammans 
med laget, kan vara en stor utmaning för en ung 
spelare, och kanske vara lika viktig att klara av som 

att spela matcherna i cupen. Många gånger är det 
just de saker man gjorde tillsammans, utöver att 
spela hockey, som många kommer ihåg. 

DE YNGRE LAGEN deltar företrädelsevis i 
endagscuper och kanske någon tvådagarscup. 
Dessa bör vara i Dalarna eller närliggande distrikt. 
Lagen i 13 -14 års ålder kan åka lite längre för att 
delta i en cup, och försöker ibland att delta i både 
svårare och lättare cuper, så att samtliga spelare 
skall få spela cup på sin nivå. Det viktigaste är 

att alla i laget får chansen att delta lika mycket i 
cupspel. Det äldsta pojklaget som skall spela i U16 
Elit deltar i en av Sveriges mest högklassiga cuper 
för den åldern, i Tibro i Västergötland, där topplag 
från hela Sverige deltar.

Peter Bolin 
Ungdomsansvarig

"Att vinna en cup i ungdoms- 
åren får inte vara viktigare än att 
alla ska vara med och spela."

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.




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, 44 år i branschen
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Matchtröja 699:-

leksandsif.se/shop

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

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
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Han tippar Mora sist i SHL-tabellen, 
är en mästare på köttbullar, har ett 
lejon på armen och säger sig själv 
ha bra tänder. 
Möt #28 William Wikman.

1. Hur mycket är klockan? 
 – Typ 13. 

2. Var befinner du dig?
 – I arenan.  

3. Din första tanke när du slog upp ögonen i morse?
 – Öhh…. Skönt att det är sol. 

4. Hur märker man att du kommer från Stockholm?
 – Kanske lite på hur jag pratar. 

5. Hur märker man att du har flyttat till Leksand?
 – Kanske också lite på hur jag pratar. Mamma 

och pappa brukar hojta till direkt när jag är hemma 

och de hör hur jag börjar dra ut på vissa ord, som 

typ Faalun och Boorläänge, haha.   

6. Hur gick tankarna inför din första A-lagsmatch?
 – Det var på Hovet mot AIK, fullsatt var det ock-

så. Självklart var det väldigt nervöst, man hoppade 

inte in och gjorde en solorajd i första bytet direkt. 

Men, det släppte ganska snabbt faktiskt.   

7. Hur mycket minns du av ditt första A-lagsmål?
 – Jag minns ganska exakt hur det gick till. Det 

var mot Asplöven och jag spelade i en juniorkedja 

med Oskar Lang och Simon Norberg. Norberg 

skulle göra köksvägen och jag stod på andra sidan 

och skickade in pucken bara. Inget speciellt mål, 

men en riktig skön känsla.  

8.  Vad gör dig till en bra målskytt?
 – Att jag skjuter, nästan hela tiden. Då går puck-

arna in till slut.    

9. Vilken spelare, som du har spelat med, har den 
snyggaste målgesten?
 – Christopher Fish i Västerås. Han brukar göra 

som en fisk med händerna efter att han gjort mål.   

10. Vems skott skulle du helst vilja ha?
 – I hela världen? Oj, svårt, men jag skulle välja 

någon som skjuter hårt i alla fall. Det är inte så 

noga hur man siktar om man skjuter riktigt hårt.  

11. Ditt fullständiga namn?
 – Karl William Björn Wikman.  

12. Familj?
 – Mamma och pappa, skilda, och en storebror.  

13. Med vilka tre ord skulle din mamma beskriva dig?
 – Hon skulle säga att jag har en stark vilja och 

en förmåga att alltid göra mitt bästa. Sen skulle 

hon nog säga att jag är smart också, en typisk 

mammagrej, haha.   

14. Spelar du något instrument?
 – Nej. Jag har testat piano några gånger, men 

det var inte min grej. 

15. Vilken låt skulle du sjunga på en Idol-audition?
 – Nån populär, nåt av Justin Bieber kanske.  

16. Vem i laget skulle klara sig bäst på en sådan?
 – Jag har aldrig hört Lang sjunga, så man vet 

aldrig. Det är ju oftast såna där tysta som gör 

succé.   

17. Sämst?
 – Skedung, helt klart. Han är inte jätteduktig på 

att sjunga alltså, men det är å andra sidan inte jag 

heller.   

18. Hur ofta städar du?
 – Inte så ofta. Jag försöker väl att hålla hyfsat 

rent, men jag kör aldrig den där riktiga grovstäd-

ningen.   

19. Vad föreställer den senast tagna bilden i din 
mobil?
 – Jag kan kolla… En screenshot på en gammal 

tjejkompis. Jag tyckte inte att hon var sitt snyggaste 

jag på den bilden direkt, haha. Hon ser bättre ut nu.  

20. Hur många sms skickar du per dag?
 – Om man räknar in när jag snapar så blir det en 

hel del, det är nästan hela tiden.  

21. Bästa serien just nu?
 – Nya Prison Break. 

22. Med vilka tre ord summerar du säsongen som 
gick?
 – Besvikelse, tråkig, förlust. 

23. På vilken plats slutar Mora i SHL-tabellen kom-
mande säsong?
 – Sist, inget snack om den saken. 

24. Gillar du att göra intervjuer?
 – Ja, det är ganska skönt tycker jag. 

25. Har du ljugit för en journalist någon gång?
 – Ingen brutal lögn, men nån liten vit har man 

kanske dragit. 

26. Tycker du att de äldre spelarna kan ge lite tråkiga 
intervjusvar ibland?
 – Haha, nja… det kan väl bli lite klyschigt kan-

ske.  

27. Vad är det mest romantiska du har gjort?
 – Jag är ju en romantisk kille, så… jag har väl 

bland annat gett blommor till en tjej. 

28. Vem tror du är lagets romantiker?
 – Ollas tar nog hem den.  

29. Ditt drömyrke som barn?
 – Har alltid velat bli hockeyspelare, men om jag 

kollar på gamla teckningar från dagis och så, så 

verkar jag ha ritat många brandmän och poliser.  

30. När är du som argast?
- När jag förlorar. Det hatar jag! 

31. Morgon- eller kvällsmänniska?
- Kvällsmänniska, absolut.  

32. Sämsta ämne i skolan?
 – Måste vara något av naturämnena. Riktigt 

tråkigt alltså.  

33. Hur ser ditt liv ut som 50-åring?
 – Shit, dit är det långt. Men om jag måste gissa 

så är jag nog en extremt rutinerad tränare.  

34. Spara eller slösa?
 – Spara. 

35. Ditt första sommarjobb?
 – Här på Hockeyskolan. Det var nog mitt första 

och enda sommarjobb. 

36. Bästa uppladdningen inför en viktig match?
 – Jag brukar alltid sova 40 minuter, och sedan 

köra lite hetsig musik när jag äter mellanmål.  

37. Vad är det dyraste du har köpt?
 – Oj, jag brukar inte köpa så dyra grejer faktiskt. 

38. Körkort? 
 – Nej, jag har ju inte det. Riktigt drygt när jag blev 

utlånad till Västerås lite fram och tillbaka, och fick 

sitta där på tåget med trunk och klubbor allt.  

39. Senast lästa bok?
 – Pojken i randig pyjamas, nån vi läste i skolan. 

Det är nog den enda bok jag har läst i mitt liv. Det 

är sjukt tråkigt att läsa, och inte var den bra heller. 

Men filmen är bra!  

40. Finns det något samband med att du har sett 
filmen och … ”läst” boken?
 – Haha, absolut inte…  

41. Gymmet eller löparspåret?
 – Gymmet.  

42. Roligast i laget?
 – Martin Karlsson är ju en rolig kille alltså.  

43. Vem tror att han är roligast?
 – Martin Karlsson igen. Han är rolig, men han 

själv tror nog att han är ännu roligare än vad han 

är.   

44. Hur bra är du på att laga mat?
 – Pasta och köttbullar är jag väldigt bra på. Om 

jag gör egna köttbullar? Nej, nej, men jag steker 

dem.  

45. Hur bra är du på att äta mat?
 – Jag gillar mat. De har bra mat här i arenan 

faktiskt. 

46. Hur ser din frukost ut?
 – Jag brukar äta havregrynsgröt, och någon frukt 

plus macka med bara skinka. Om jag orkar gör jag 

en smoothie med kvarg och frysta bär.  

47. Dold talang?
 – Jag kan teckenspråk.  

48. Vad är det värsta du har sagt till en domare?
 – Inget brutalt direkt, men visst har man väl talat 

om för honom hur sjukt dålig han är ibland. 

49. Vad är det värsta du har tänkt om en domare?
 – Inget värre än vad jag har sagt. 

50. Vad är det viktigaste någon tränare har sagt till 
dig?
 – Gabbe Karlsson har sagt många bra saker 

som har varit användbara i år faktiskt. Han har varit 

sjukt stöttande.   

51. Fem straffar på Christian Engstrand, hur många 
sätter du?
 – Varenda en. 

52. Hur skulle du beskriva Leksandsfansen för en 
spelare som aldrig har spelat inför dem?
 – Jag skulle säga att han har en sjuk upplevelse 

framför sig.   

53. Vad ska klacken skrika för att du ska bli som mest 
taggad?
 – Mitt namn. 

54. Vad betyder Leksands IF för dig?
 – Mest.  

55. Vad står på schemat resten av dagen?
 – Kolla en lägenhet och sen inte göra något 

speciellt.  

56. Hur slutar säsongen 2017/2018?
 – Med att vi får revansch. 

57. Vem inleder målskyttet i premiären?
 – Fredrik Lindgren. 

58. Ditt favoritresmål?
 – Hawaii eller nåt sånt där ställe där man bara 

kan ligga och äta frukt och ta det lugnt.   

59. Varför lyckas så många juniorer i Leksands A-lag?
 – Det finns mycket potential och vilja i våra juni-

orlag, och en bra hjälp i A-laget.  

60. Vilken junior är föreningens nästa A-lagsnamn?
 – Emil Bemström.  

61. Har du någon tatuering?
 – Jag har WW på foten och sen ett lejon på un-

derarmen. Lejonet betyder mycket för mig, det står 

för familjen. Min pappa har ett lejon på ryggen med 

två lejonungar som står för mig och min brorsa. 

När vi fyllde 18 fick vi göra varsitt lejon, så det är 

riktigt fint. Brorsan har dock inte gjort sin än, han 

är lite fegare än vad jag är.  

62. Favoritgodis?
 – Såna där som är sockriga eller saltade på 

utsidan.  

63. Vilken organisation skulle du vilja skänka en 
miljon till?
 – Rädda Barnen kanske.  

64. Har du haft några hål i tänderna?
 – Aldrig faktiskt. Jag har bra tänder.  

65. Håller du vad du lovar?
 – Ja. Fast jag lovar sällan saker.  

66. Hur lång tid skulle det ta för dig att skriva en bok?
 – Oj, väldigt lång tid.  

67. Känns det skönt att intervjun snart är över?
 – Nja, det var väl ganska kul det här.  

68. Något att tillägga?
 – Du har frågat det mesta känns det som.  

69. Någon hälsning till fansen?
 – Var med och kör samma race som förra året, 

så ska nog det här gå bra.  

70. Hur mycket är klockan?
 – 13.32

70 frågor till 

William Wikman

”man hoppade 
inte in och gjorde 
en solorajd i första 
bytet direkt.”
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Leksands IF, som hämtat 
ur Rekord-Magasinet… NOSTALGI

Text Lars Ingels

Vid sex tillfällen var det Leksands IF:s 
lagbild som var den klassiska tidningen 
Rekord-Magasinets samlarbild.

FÖR 75 ÅR SEDAN, 1942, utkom det första 
numret av tidningen Rekord-Magasinet, samtidigt 
som andra världskriget pågick som värst. Redak-
tör och ansvarig utgivare var Edwin Ahlqvist som 
senare blev känd som boxningsvärldsmästaren 
Ingemar ”Ingo” Johanssons manager. Ahlqvist 
hade varit i USA och fått inspiration till att ge ut en 
ungdomlig tidning med sport och äventyr. Succén 
blev omedelbar och för en hel generation blev 
den ”grabbarnas veckotidning”.
 Detta var en tid då idrotten växte enormt i Sve-
rige och Rekord-Magasinet innehöll i första hand 
reportage om idrottsstjärnor, men även äventyrs-
berättelser, serier, följetonger och sportnoveller. 
Ofta handlade de om idrottsmän (sällan kvinnor) 
som kämpat sig fram från enkla förhållanden och 
nått framgång och berömmelse.

 Rekord-Magasinet ville (åtminstone i början) 
även vara fostrande när det gällde förebilder, 
sund livsstil och god moral. Inramade visdomsord 
förekom ofta, till exempel ”Plikten måste alltid gå 
före nöjet. Läs hemläxorna innan du läser Rekord-
Magasinet”!
 
LEKSANDS IF:S utveckling från ”gärdsgårds-
serien” till SM-medaljer gick mer eller mindre 
parallellt med Rekord-Magasinets. 1959 spelade 
LIF en avgörande match mot Djurgården om 
SM-guldet. Samma år vann ”Ingo” VM-titeln i 
boxning och Rekord-Magasinets upplaga var då 
rekordhöga 300 000 exemplar!
 Tidningen var också känd för sina tecknade 
omslag av populära idrottare, och på sista sidan 
fanns alltid en lagbild som många samlade på. 
Vid sex tillfällen var det Leksands IF som var lag-
bild i Rekord-Magasinet, i form av handkolorerade 
foton. Det var nummer 13/1955, 3/1961, 2/1963, 
3/1966, 8/1967 och 5/1969.

 Tidningens namn ändrades 1956 till Tidningen 
Rekord, och 1968 till Nya Rekord. Totalt utgavs 
1287 nummer från 1942 fram till nedläggningen 
1969. Kompletta årgångar från 40-talet är värda 
tusentals kronor i dag, men lösnummer från 
50- och 60-talet kan den som är nyfiken köpa på 
nätet för runt en tjuga.
 När frigjordheten blev mer påtaglig på 60-talet 
blev omslagen också mer vågade. Så till exempel 
när Leksands IF var samlarlagbild i nr 3 1966 
(bilden ovan) så var det med ett foto av den lätt-
klädda filmstjärnan Brigitte Bardot på tidningens 
omslag…
 Och uttrycket ”en karriär som hämtad ur Re-
kord-Magasinet” – ja, det använder ju sportkom-
mentatorer ofta om nya idrottsstjärnors genom-
brott än i dag…

Rättvik • 0248-136 00 • www.bokstaven.se

Trycksaker 
av alla de slag!

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



20/9 Onsdag 19.00 Leksands IF - Södertälje SK
27/9 Onsdag 19.00 Leksands IF - IF Troja-Ljungby
3/10 Tisdag 19.00 Leksands IF - HC Vita Hästen
11/10 Onsdag 19.00 Leksands IF - Almtuna IS
15/10 Söndag 16.00 Leksands IF - AIK
20/10 Fredag 19.00 Leksands IF - BIK Karlskoga
25/10 Onsdag 19.00 Leksands IF - IK Oskarshamn
4/11 Lördag 15.15 Leksands IF - IF Björklöven
11/11 Lördag 15.15 Leksands IF - MODO Hockey
17/11 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Pantern
29/11 Onsdag 19.00 Leksands IF - Timrå IK
6/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - Tingsryd AIF
13/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - Västerviks IK
15/12 Fredag 19.00 Leksands IF - Södertälje SK
21/12 Torsdag 19.00 Leksands IF - IF Troja-Ljungby
29/12 Fredag 19.00 Leksands IF - HC Vita Hästen
5/1 Fredag 19.00 Leksands IF - Almtuna IS
12/1 Fredag 19.00 Leksands IF - AIK
20/1 Lördag 15.15 Leksands IF - BIK Karlskoga
24/1 Onsdag 19.00 Leksands IF - IK Oskarshamn
28/1 Söndag 18.30 Leksands IF - Västerviks IK
2/2 Fredag 19.00 Leksands IF - IF Björklöven
9/2 Fredag 19.00 Leksands IF - MODO Hockey
16/2 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Pantern
24/2 Lördag 15.15 Leksands IF - Tingsryd AIF
2/3 Fredag 19.00 Leksands IF - Timrå IK

HEMMAMATCHER 

2017/2018

www.leksandsif.se

Med reservation för ändringar. 
Fullständigt spelschema finns på www.leksandsif.se

#17 Jesper Ollas


