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– Hotellet med fjället runt hörnet, 804 m.ö.h. –

Grövelsjöfjällen

Varmt välkomna önskar Linda & Anders med personal!

Skidspår med elljusspår utanför hotellentrén.
Mysig relax med badtunna och bastu. 

Välrenommerad restaurang och vinkällare.

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

Välkomna hem till oss på Lövåsgården i vinter!

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 2016/2017. 
Gäller ej Maxbox eller Minimål och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. 

Välkomna!

10 kr
rabatt
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Slutspurt för Leksands IF
VÅREN NÄRMAR SIG och därmed en spännande avslutning på säsongen 16/17. 

KLUBBENS SAMTLIGA JUNIORLAG går fortsatt starkt i sina respektive serier och är redan i skrivande 

stund, mitten av februari, klara för SM-slutspel. Damerna är också slutspelsklara och har under säsongen  

inte minst visat att de kan besegra storfavoriten Luleå. Det ska bli intressant att se vad laget kan hitta på  

i ett slutspel!

ATT DET ÄR EN TUFF RESA att etablera sig i SHL har vi varit medvetna om hela tiden. Vi har dock inte 

infriat experternas tips om att vara avsågade och tvärsist i SHL, utan har på slutet krigat om tolfteplatsen. 

Hela säsongen har vi fokuserat på det dagliga jobbet i att utveckla samtliga spelare och laget, med målsätt-

ningen att de alla, varje gång de kliver av en träning, ska vara en lite bättre hockeyspelare än när de klev på.  

Det har vi gjort bra, och det här gänget kommer att fajtas hela vägen, till säsongens sista slutsignal. Och 

oavsett placering kan vi konstatera att laget utefter förutsättningarna har gjort det riktigt bra. Vi har dessutom 

fått bevittna genombrotten för flera av klubbens juniorspelare som välförtjänt har fått, och tagit, chansen 

i A-laget och SHL. Återväxten i föreningen ser minst sagt ljus ut, och vi ser fram emot att få se fler blåvita 

stjärnor födas på isen i Tegera arena.

LEKSANDS IF SKAPAR ett enormt stort engagemang och styrkan i varumärket har växt under senaste  

tiden. Ett fint kvitto var utmärkelsen vid Stjärngalan, Dalarna Business ”Årets varumärke i Dalarna.” Läs mer 

om detta på nästa uppslag.

I ORGANISATIONEN har vi fortsatt arbetet med långsiktighet och en ekonomi i balans. Tack vare stort  

stöd från medlemmar och sponsorer, och med ett bra publiksnitt (omkring 6 000 personer, 13 februari 2017) 

skapades utrymme för att värva hem Mattias Ritola, för att stärka truppen ytterligare.

Leksands IF har skapat en härlig position inför avslutningen av säsongen, och fokus är fortsatt enligt Vision 

2019. Vi jobbar långsiktigt och jag hoppas att vi alla Leksingar fortsätter att stödja klubben. Så länge alla är 

med och bidrar, utifrån förmåga, stort som smått, då är Leksands IF starka och ingenting är omöjligt! 

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans

Christer Plars VD/Klubbdirektör

16
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Plockat 
Under Stjärngalan i slutet av januari mottog 

Leksands IF priset för Årets varumärke i Dalarna.

Juryns motivering: Med självinsikt och stort allvar har 

man lyckats återta kommandot över sitt varumärke. 

Med struktur, envishet och en urstark tro har man 

återsamlat sina krafter och är nu starkare än någonsin. 

Att framgångarna också infunnit sig visar än en gång att 

målmedvetenhet och strategi vinner i längden.

Fotografen Jessica Ström har fotat Leksands 
IF i elva säsonger, och har under åren bland 
annat fått lära sig hur det känns att få puck-
huvudvärk, samt hur det känns att få en kund-
vagn kastad på sig. Och hon vet också detta:

Vem i årets lag blir bäst på bild?
- Svår fråga. Den spelare som hamnar på flest bilder är i 

alla fall Martin "Slaktarn" Karlsson, följt av Tobias Forsberg. 

Men om det är de som blir bäst på bild är en annan sak. 

Elsa, min dotter på fyra och ett halvt år, svarade Jon Knuts, 

utan att tveka. 

Vem ”söker kameran” mest under uppvärmningen?
- Hade du frågat förra säsongen hade svaret varit enkelt. 

Viktor Mårtensson kunde till och med söka kameran från 

avbytarbänken, mitt under match! Men den här säsong-

en…  Joe Piskula har stirrat in sig någon gång, Tobias 

Forsberg har jag fått ögonkontakt med genom linsen, och 

även Olofsson har kikat in med ett leende några gånger.

Vem är svårast att fånga på bild?
- Det har jag inte tänkt på, men jag har nog minst antal 

bilder på Youds och Lauridsen tror jag.

Hur många gånger har du blivit träffad av pucken?
- Av just pucken har jag nog bara blivit träffad tre gånger 

under alla mina säsonger. En fladderpuck på armen och 

ett stenhårt slagskott i huvudet. Pucken träffade toppen på 

hjälmen och jag hade lätt huvudvärk i två dagar efter det, 

men det gick bra. Sen vet jag att det var en Växjöspelare 

säsongen 13/14 som lyckades prickskjuta sönder mitt 

presskort som jag hade hängandes runt halsen…

Jag har också fått en kundvagn kastad på mig i båset en 

gång av en arg målvakt, och en vattenflaska av Jonathan 

Hedström om jag minns rätt. Många klubbslag har man 

tagit emot också, men aldrig något allvarligt.

Under 2016 års sista match, hemmamatchen mot Färjestad den 30 december, arrangerades 

på allmän begäran, en så kallad swishbombning. Insamlingsresultatet nådde smått otroliga 

83 565 kronor och 18 öre! Pengar som blev ett fantastiskt fint tillskott till Vision 2019.

Stort tack till alla som bidrog! 

Delresultat:

Swishbomb ett – 38 488 kronor 

Swishbomb två – 28 448 kronor 

Swishbomb tre – 19 720 kronor 

Och swishnumret du söker är: 123 074 7121

Leksands IF – 
Årets varumärke i Dalarna!

Swishbombning

Gör din egen 
önskeintervju!

Stipendium till 
Elin Lundberg

Vilken Leksandsprofil vill du läsa 

om i nästa nummer av Leksingen? 

Och vilka frågor vill du ha svar på?

Skicka dina önskningar till 

elin.broman@leksandsif.se så kanske 

det blir din intervju som publiceras i 

midsommarnumret av tidningen. 

Student 
och leksing?
Du vet väl om att du som student, 

med Mecenatkort eller Studentkort, 

kan köpa en sittplatsbiljett i Tegera 

arena från 130:-

Boka din biljett på lif.ebiljett.nu! 

Damlagets Elin Lundberg var en av de 

75 talanger som fick ta emot Riks- 

idrottsförbundets och Svenska Spels 

elitidrottsstipendium under Idrotts- 

galan i början av året. Stipendiet är på 

50 000 kronor och tilldelas idrottare 

på landslagsnivå som samtidigt 

studerar på högskola. Grattis Elin!

Kamerakuriosa
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Vad hände sedan...

Text Elisabet Wahl

”Vi har alltid haft som 
plan att någon gång 
komma hem till Leksand 
och när möjligheten nu 
presenterade sig var det 
inget att tveka på. Jag är 
mas, Jossan är kulla och 
vi har hus vid Siljan.”

Hemvändande Mattias Ritola om återkomsten till Leksands IF. 
Läs mer om Ritola i kommande nummer av Leksingen!

Klara Myréns första hockeyträning 
var ingen höjdare. Hon var sju år och 
hade följt med en kompis till ishallen 
i Säter. På sig hade hon sin knallröda 
Gustafs GOIF-tröja som hon bruka-
de spela fotboll i. Resten av gänget 
på isen hade hockeyskydd och full 
utrustning.
 – Jag kommer håg att jag tyckte 
det var så pinsamt, säger hon och 
skrattar åt minnet.

MEN NÅGONTING var det ändå med hockeyn. 

Hon fastnade och fortsatte. När hon började 

högstadiet kom hon till Leksand. Där blev hon 

snabbt lagets stora stjärna ihop med Cissi 

Östberg. 

 – Vi gjorde allt tillsammans. Vi gick i samma 

klass, bodde ihop, spelade i samma kedja – 

både i Leksand och i landslaget. Jag visste alltid 

var jag hade henne på isen. Jag kunde blunda 

och passa och ändå gick pucken rätt. 

Det blev fem säsonger i Leksand innan Klara 

2011 tog klivet över till USA och college i 

Vermont. Men sedan efter fyra år i college lade 

lade hon skridskorna på hyllan, trots att hon var 

aktuell för OS året efter. 

 – Jag hade ju spelat på så hög nivå så länge 

och kände att jag ville utforska andra delar av 

mitt liv. Jag ville ha ett normalt jobb och ett 

normalt liv där jag var ledig på kvällarna. Jag var 

trött på hockeyn då.

Saknar du hockeyn?
 – Ja, det gör jag faktiskt. I 

julas spelade jag första första 

gången på länge. Det var 

min syster, henens kille och 

jag som körde lite i Borlänge 

ishall. Det var så kul!

Har du någon kontakt med 
spelarna i Leksand idag?
 – Ja, litegrann. Jag var 

faktiskt och kollade när de 

mötte Djurgården här i febru-

ari. Då märkte jag att många 

av de gamla godningarna är 

kvar: Sofia Engström, Hanna 

Lindqvist och några andra. 

Cissi Östberg och jag ses lite 

då och då också. 

Vilket är bästa hockeyminnet?
 – OS i Vancouver. Då var 

man så inne i OS-bubblan 

att jag inte rikligt förstod hur 

stort det var, men det har jag 

börjat inse nu. Då var det helt 

normalt att sitta vid samma 

bord som Sidney Crosby och 

Aleksandr Ovetjkin och äta 

middag där i matsalen. "Jag och många andra fantastiskt bra damishockeyspelare hade 
nog inte slutat med hockeyn innan vi blivit 25 år om vi låg i samma 
löneklass som herrarna. Jag tycker att damishockeyn är viktig för 
Sverige och att vi bör vårda den”, säger Klara Myrén."



6 | Leksingen 

Leksingarna Lennart och Annelie Söderström 
från Stråtjära utanför Söderhamn kan verkligen 
det här med att inreda med stil! Eller vad sägs 
om detta lika unika som fantastiska Leksands-
rum som utgör hjärtat i parets hus?
- När barnen flyttade fick vi ju liksom ett rum 
över, så då tänkte vi; varför inte fylla det med 
souvenirer och göra ett helt Leksandsrum? Det 
kändes självklart för oss, berättar Lennart. 

IMPONERANDE, minst sagt, inte minst med tanke på det 

något svajiga utgångsläget... 

 – När vi träffades var faktiskt Annelie brynäsare, men… hon 

tillfrisknade, haha. 

Hur gjorde du?
 – Jag tog med henne till Leksand några gånger, det brukar 

räcka så. Efter några matcher var hon fast, berättar Lennart 

belåtet. 

IDAG SER PARET så gott som alla hemmamatcher på 

plats i Leksand, trots att det kräver ungefär 34 mil i bilen per 

match. Bortamatcherna blir det inte lika många resor till, men 

vad gör det när man istället har ett eget Leksandsrum att titta 

på matcherna i?

 – Det blir en riktigt bra upplevelse att se matcherna där 

med. Dels har man ju alla härliga Leksandssouvenirer omkring 

sig, men sen har vi även projektor, bioljud och till och med en 

egen ”hesa Fredrik”, förklarar Lennart. 

 – Den får vi trycka in själva när det blir mål, så det gäller att 

vara med. Ibland har man väl även tryckt nån gång när det inte 

har blivit mål… man vill ju så gärna att den ska gå in, haha. 

ÄVEN OM RUMMET upplevs som komplett berättar Lennart 

att vissa utvecklingsprojekt pågår. 

 –  När vi började göra i ordning rummet tog vi reda på den 

exakta Leksandsblå kulören och sprutlackerade rummet. 

Sen köpte vi en vit heltäckningsmatta och målade sköldarna. 

Nu vill vi utveckla entrén till rummet. Vi ska fixa en ordentlig 

Tegera-skylt, men vi måste försöka få reda på kulören på den 

där orangefärgade kvadraten i loggan först.

Och hockeyn då, vad tror du om framtiden där?
 – Det är så mycket hjärta i det här laget så att det är grymt! 

Får laget bara jobba hyfsat ostört och mogna tillsammans 

kommer det på sikt att bli något alldeles enormt! 

Sveriges 
vackraste rum?

”När vi träffades var fak-
tiskt Annelie brynäsare, 
men… hon tillfrisknade.”

6 | Leksingen 
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Har du ett tips om någon annan härlig 

leksing som du tycker förtjänar ett 

reportage i Leksingen? Skicka ett mejl 

till elin.broman@leksandsif.se
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BILJETTER 
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS SILJAN TURISM

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

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

13/7 Per Gessle
Dalhalla, Rättvik

A date with Elvis
24/3 Sveasalen, Leksand 
25/3 Röda Kvarn, Orsa

14/7 Diggiloo
Dalhalla, Rättvik

21/7 Laleh
Dalhalla, Rättvik

Hockey, Leksands IF 

Tegera Arena, Leksand

Matchtröja 699:-

Halsduk 199:-

leksandsif.se/shop
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Kärcher K3 Car & home T350
41-1235 Polermaskin Cocraft

40-9900

Bilvårdshink Sonax
31-8362

bygg | el | multimedia | hem | fritid

Handla nu i butik clasohlson.se 0247-445 00Priserna gäller i alla våra säljkanaler t.o.m. 14 mars 2017. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. 

Nyheter 2017!
WIPEOUT TRACK OCH PUMPTRACK BMX
Prova årets nyheter i sommar! Nu kan du även boka årets 
Sommarlandspaket med logi och entrébiljetter till Leksand 
Sommarland på leksandstrand.se. På Leksand Strand fortsätter 
aktiviteterna efter att Sommarland stängt med Billy Bävers minidisco, 
grillbufféer och familjeunderhållning på stora scenen samt vår populära 
äventyrsgolf. Varmt välkommen till oss i sommar! www.leksandsommarland.se

LOGI 3 NÄTTER & 

2-DAGARS ENTRÉ

FR. 3.275 KR

STORA

SOMMARLANDSPAKETET 
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”Man kan ju inte 
gräva ner sig 
för en torsk”

10 | Leksingen 
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Isac Skedung har länge varit ett 
blåvitt framtidsnamn, och har denna 
säsong imponerat i såväl J20 som 
A-lag. Han har bidragit med hårt 
jobb, bra fart och många poäng, 
och har hyllats av både lagkamrater 
och ledare - dels för insatsen på 
isen, men också för sin förmåga att 
sprida en härlig stämning omkring 
sig.  ”Isac har alltid ett leende på 
läpparna, man blir glad av att se 
honom”, lyder den vanligast före-
kommande beskrivningen av den 
glädjespridande centern. 
Själv säger han så här:
 – Jo, jag är nog glad för det mesta. 
Varför vara sur när man kan vara 
glad? 

20-ÅRIGE ISAC kommer från Sala, men har 

tillbringat halva livet i Norge.

 – Vi flyttade till Norge när jag var tre ungefär, 

när mamma träffade en ny kille därifrån. Han 

spelade hockey och fick väl in mig lite på det 

spåret, och tur var väl det, haha. Jag hade en 

bra period i Norge och återvände dit senare i 

livet, efter att jag hade varit tillbaka en sväng 

i Sala och även Västerås, berättar Isac, som i 

Norge tillhörde klubben Storhamar. 

Pratar du flytande norska?
 – Det gör jag faktiskt. Jag brukar prata 

norska med norrmännen i laget, så det är kul. 

Jag har tjej i Norge också, så det blir ju ganska 

naturligt att man håller fast vid språket.

INFÖR SÄSONGEN 2013/2014 lämnade 

Isac Norge och Storhamar för Sverige och 

Leksands IF. 

 – Jag flyttade hit när det var dags att börja 

på hockeygymnasiet. Jag hade hört mycket 

gott om Leksand, och även fått ett bra intryck 

av föreningen när jag hade varit här på nån 

camp tidigare.

DEBUTEN I A-LAGET ägde rum under den 

gångna säsongen, och den här säsongen har 

Isac varvat J20- med A-lagsspel.

 – Jättekul att jag har fått spela så pass 

mycket i A-laget som jag faktiskt har fått. Jag 

fick chansen och tog den, kan man väl säga, 

menar Isac, som i skrivande stund har noterats 

för fyra SHL-mål. 

 – Ja, det blev ju inga i Allsvenskan, så vi kan 

ju säga att jag sparade dem till SHL, haha. Nej, 

men snacka om glädjerus när man får sätta 

dit den inför alla härliga fans i Tegera. Tre av 

målen har jag gjort här på hemmais och det är 

verkligen en obeskrivlig känsla att glida fram till 

klacken och fira med den. 

Hur skiljer sig din spelstil i A-laget mot den i J20?
 – I J20 är jag ju en mer ledande spelare, 

mer offensiv, medan det i A-laget blir att man 

får vara lite mer defensiv. Mitt mål framöver 

är att väl att jag ska kunna ta för mig lite mer 

offensivt även i A-laget, menar Isac, som alltid 

har varit en poängsäker spelare. 

 – Mer eller mindre i alla fall, jag har nog alltid 

haft ganska lätt för att hitta nätet faktiskt.

MEN UTÖVER MÅLGÖRANDET har Isac 

Skedung även gjort sig känd för något helt 

annat. En lagkompis beskriver honom som ett 

enda stort leende, och den beskrivningen är 

nog de flesta beredda att skriva under på.

Är du alltid glad?
 – Haha, jo, men det är jag nog faktiskt. För 

det mesta i alla fall. Sen är det väl klart att 

man har mindre glada dagar, annars vore det 

konstigt. 

När är du som gladast?
 – När det går bra för mig själv och laget. 

Sista matchen i Övik förra säsongen, när vi 

blev klara för SHL, den händelsen blir svår att 

toppa!

Har du alltid varit en glad och positiv person?
 – Ja, det skulle jag nog säga. Sen är det ju 

inte så att jag går runt och tänker på att jag 

ska vara glad hela tiden, jag bara är det. Jag är 

bara mig själv.

  

När blir du arg?
 – På isen kan jag bli arg, antingen på mig 

själv om det inte stämmer riktigt, eller på 

mina motståndare. Det har väl blivit nån liten 

småfight någon gång, men det har inte direkt 

varit så att jag har kastat handskarna. Efter en 

förlust är det väl inte heller så kul direkt, men 

samtidigt… Nästa dag kommer en ny dag, 

med nya möjligheter. Man kan ju inte gräva ner 

sig för en torsk!

Vaknar du med ett leende på läpparna?
 – En solig sommarmorgon kan det väl hända 

att man studsar upp ur sängen med ett leende 

på läpparna, men en trött vintermorgon tar det 

nog ett tag innan man kommer igång. Jag är 

ganska morgontrött faktiskt.

Finns det fler glädjespridare i A-laget?
 – Ja, men jag tycker nog att vi alla är ganska 

glada av oss faktiskt. Det är inga sura miner 

direkt. Om jag ska plocka ut nån särskild får 

jag nog säga Martin Karlsson, han har mycket 

hyss för sig och sprider mycket humor omkring 

sig. Han har nog lärt sig lite av den andra 

Karlsson, Gabbe alltså. Jag får väl lov att er-

känna att hans ordvitsar är ganska bra, haha. 

ISAC SKEDUNG OM:
Sitt namn Jag tror att det bara är vår släkt 

som heter så faktiskt. Det kommer från pappas 

sida.

Sig själv Jag är glad och har mycket energi, 

jag gillar att göra saker. 

Sina intressen Jag gillar att spela golf och 

olika spel, som Call of Duty till exempel. Lite 

poker blir det också. 

Sitt pokerface Nja, det är väl sådär med den 

saken. Jon Knuts är nog bäst på det i laget, 

han är en riktig luring. 

"Varför vara sur när 
man kan vara glad?"

Leksingen | 11
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Hemma hos 

Oskar Lang flyttade hemifrån när han 
var 15 år, och har sedan något år 
tillbaka landat i en tvåa i centrala Lek-
sand. Han säger sig själv inte ha så 
jättebra koll på det här med inredning, 
men har som tur var fått lite hjälp med 
just den biten.
 – Mamma har väl styrt upp lite med 
blommor och gardiner och sånt. Det är 
inte min starka sida, erkänner 20-åring-
en från Arvika. 

FLYTTLASSET TILL LEKSAND GICK inför sä-

songen 2012/2013, då Oskar började på hockey- 

gymnasiet. Redan två säsonger senare fick han 

debutera i SHL med klubbens A-lag, och impone-

rade direkt med sin fart, teknik och oräddhet.

 – Den dagen minns man. Det var riktigt stort, 

och det gick ju ganska bra också, menar Oskar, 

vars karriär senare dock stoppades upp lite då han 

fick stora delar av fjolårssäsongen förstörd av en 

skada. 

 – Det började redan inför den säsongen. Jag 

fick en infektion i nacken och kunde inte träna alls. 

Först i november började jag lite lätt på is och i 

mellandagarna spelade jag första matchen. Det var 

en jobbig säsong, helt klart, men den här säsong-

en har allt känts bra. Jag har kommit in mer och 

mer i både spelet och laget, och det känns som att 

jag utvecklas hela tiden. 

Men vid sidan av hockeyn då, hur är livet i Leksand?
 – Jo, det är bara bra. En ort som Leksand 

passar bra för mig att bo på, det känns som rätt 

storlek för mig. Jag blir stressad direkt när jag 

kommer till större städer. 

Och lägenheten?
 – Den funkar bra även den, men jag kikar faktiskt 

runt lite efter en annan.  Den här är lite… gammal. 

Och om jag skulle bo kvar här skulle jag gärna 

öppna upp lite mer. Ta bort någon vägg och få lite 

space. 

Är du händig?
 – Ja, jo men det är jag nog. Jag har gått hant-

verkslinjen på gymnasiet faktiskt, och hållit på en 

del med finsnickerier i alla fall. Drömmen skulle 

vara att ha en egen verkstad någon gång i fram-

tiden, i alla fall som extrasyssla, menar Oskar och 

visar ett hörnskåp som han har tillverkat själv. 

I skåpet finns bland annat samtliga dalahästar som 

han har fått då han valts till matchens krigare. 

Du kanske får bygga ut skåpet snart?
 – Ja, man vet aldrig. Jag får väl göra ett litet stall, 

haha.

DEN OSKAR LANGSKA inredningen går mesta-

dels i vitt, grått och svart, och de flesta möblerna 

har Oskar köpt på IKEA.

 – Sängen fyndade jag dock på Blocket, det 

var faktiskt en bra affär, menar Oskar, som enligt 

honom själv inte gör så många bra affärer.

 – Även om jag är lite bättre nu, så har jag alltid 

varit en person som är väldigt bra på att spendera 

pengar. Det har väl blivit några impulsköp då 

och då… 

Han pekar på ett par blåa hörlurar som ligger 

längst in på en hylla under teven. 

 – Jag minns att jag verkligen ville ha de där, men 

när de väl kom hem funkade de inte särskilt bra. 

Det var väl nån fejkgrej från Internet.

Vad lägger du mest pengar på?
 – När det gäller saker till hemmet är det absolut 

olika typer av teknik.

Så du är inte en sån som tänker att du måste ut och 
handla nya prydnadskuddar till soffan?
 – Haha, va? Nej, så har jag nog aldrig tänkt.

OSKAR BOR, som väl många i Leksand gör, i lite 

av ett LIF-hus.

 – I lägenheten bredvid mig bor Ulf Skoglund, 

så mellan oss blir det väl lite hockeysnack ibland, 

och ovanför mig bor Sebastian Björnstad. Simon 

Norberg bodde här också innan han blev utlånad 

till Oskarshamn, men nu bor en damspelare i hans 

lägenhet. 

Hur sköter sig Björnstad som granne?
 – Bra, tycker jag, man hör inte mycket därifrån. 

NÄR DET GÄLLER städning och diskning erkän-

ner Oskar att det inte är hans paradgren. 

 – Det är så tråkigt! Men visst, jag försöker väl 

dammsuga en gång i veckan i alla fall. 

LIKSOM FLERTALET ANDRA spelare i laget 

lyfter Oskar fram Marin Karlsson som lagets städ- 

och ordnings-expert. Men sämst då?

 – Porsberger kanske. Han bryr sig inte så myck-

et om nånting, han bara följer med.

Om någon i laget skulle få fria händer att inreda ditt 
hem, vem skulle du välja?
 – Martin Grönberg kanske. Det känns som att 

det mest är flickvännen som har stått för inredning-

en där hemma, så det skulle vara intressant att 

se hur han skulle lösa det om han var tvungen att 

tänka själv.

Perra som inredare då?
 – Jo, han kan det mesta, så det skulle nog bli bra. 

Örjan?
 – Samma där, han är nog en sån som kan sånt. 

Gereon?
 – …nja, det skulle nog inte alls gå lika bra, haha. 

”Jag får väl 
göra ett litet 
stall”
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”Jag blir stressad 
direkt när jag kommer 
till större städer.”
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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, 44 år i branschen

HB Älvdalsgruppen
bedriver byggentreprenadverksamhet i norra Dalarna, Härjedalen samt i 
Trysilområdet, Norge. Beställare är både Företag, Kommuner och Landsting.

Vid nyproduktion och tillbyggnader arbetar vi med lösningar som medger block-
tillverkning i vår egen blockverkstad.
Tillgången till blockverkstad medför en ökad grad av prefabricering. Prefabriceringen 
medför att byggtiden fram till tätt hus, kortas och att kvaliteten på den levererade 
produkten hålls på en mycket hög nivå.

Under de senaste åren har vi utvecklat blockverkstaden och säljer även prefabelement 
till andra byggare såsom NCC, Peab, Skoglunds bygg m.fl.
• Vi har egna montörer om kunderna önskar hjälp med montage.
• Vi tillverkar väggelement med trästomme.
• Bjälklagskassetter med trästomme.
• Samt takkassetter med trästomme.

Askebyn Idre Fjäll. Väggar, bjälklag och 
tak. 6 styck hus med totalt 400 bäddar.

Fulufjällsbyn. Väggar och bjälklag. 
23 lägenheter.

Exempel på projekt som vi levererat.

HB Älvdalsgruppen
Tel: 0251-414 40 Kontor

Kontakta oss:

F
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AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN

Rörfirma

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN TEMPEL MEDIA ANNONS ANNONS

Text: Anna Skarin  

Om VårgårdaHus AB
VårgårdaHus AB ingår som fristående dotterbolag i den sedan 1970 privatägda  
TB-gruppen. Koncernen omsätter ca 530 miljoner och har sitt huvudkontor i 
Alingsås. VårgårdaHus AB bildades 1992 och ägnar sig åt tillverkning av egen- 
designade villor av högsta kvalitet. VårgårdaHus omsätter ca 240 miljoner, med 
god lönsamhet och har idag 54 anställda och ett 20-tal säljkontor från Umeå i norr 
till Malmö i söder.

– När vi på VårgårdaHus talar om dröm-
hus menar vi så mycket mer än själva 
stommen, taket och väggarna. Vi talar om 
ert kommande liv. Om att göra sig en plats 
där man kan trivas och utvecklas under 
lång tid framöver, säger Ulrica Bodin som 
är marknadsansvarig på VårgårdaHus. 

Hos VårgårdaHus finns 47 inspirerande 
husmodeller som alla kan anpassas efter 
dina önskemål. 

– Våra kunniga säljare och övriga med-
arbetare arbetar tillsammans med dig för 
att göra verklighet av dina drömmar och 
idéer. Stående eller liggande panel eller 
varför inte putsad fasad? Kanske ett bur-
språk eller en extra takkupa? Valen, såväl 
de exteriöra som de interiöra, är många! 
För oss handlar det om att alla ska kunna 
få just sitt drömhus, utan att tumma på 
kvalitén eller att det behöver blir en stor 
merkostnad. När du sedan har gjort ditt 
val, byggs huset av erfarna och noggranna 
snickare i vår egen fabrik. 

En dröm för miljön
Med smarta energieffektiva lösningar blir 
ditt drömhus även en önskedröm för miljön.

Bygg ditt 
drömhus
Längtar du efter ett eget hus?  
Förverkliga drömmen till-
sammans med VårgårdaHus. 

Tillsammans med VårgårdaHus agenter 
blir byggprocessen enkel för kunderna. 
Ett avtal tecknas med husleverantören 
och ett med entreprenören för ett  
nyckelfärdigt hem. 

– Våra hus har exempelvis treskiktsvägg 
för bättre isolering, treglasfönster med 
lågt U-värde samt välisolerad grund. Det 
gynnar miljön och sänker dina drifts-
kostnader. De som har byggt hus med 
oss brukar säga att de får mycket hus för 
pengarna.

Läs mer på vargardahus.se •

– VårgårdaHus motto är att ha hundra procent nöjda kunder. Den 
bästa tänkbara reklamen vi kan få är när våra kunder rekommenderar 
oss till vänner och bekanta, säger marknadsansvarig Ulrica Bodin.

 
du hittar oss på karlavägen 58 i stockholm. läs mer på www.bucksandspurs.se eller kontakta oss på info@bucksandspurs.se.

Railway Solution kombinerar en rustik och ruff ranchkänsla med det rena och moderna nordiska. 
Ytorna av råsågad ek möter släthyvlad ek, handsågat planka för planka vilket ger både en fantastisk 
känsla och ett unikt uttryck. Överskåp och hyllor hängs på en stålskena så du enkelt kan flytta alla 
moduler när och hur du vill. Design, uttryck och flexibilitet gör att lösningen passar lika bra i kök,  
i hall som i ett badrum. Railway Solution tillverkas i Sverige. Railway Kitchen utsågs till Årets Kök 
2015 av Elle Decoration vilket vi är stolta och glada över. Välkommen in och planera ditt nya unika kök.

ANNONS

Tusenårig teknik blir toppmodern med 3-vision
Efter att ha drivit fabriken 3 Vision 
i Norge AS under ett antal år, pa-
rallellt med utveckling av det nya 
byggsystemet i nära samarbete med 
högskolor, trätekniska forum och 
i direkt samarbete med specialister 
inom träteknik, husbyggnation, kan 
vd:n Niclas Schedvin och hans kol-
legor idag konstatera att en stor ef-
terfrågan av byggsystemet finns på 
marknaden vilket i sin tur medfört 
att 3-Vision Sverige AB bildats med 
sin etablering av nya tillverknings-
linjer i Särna.

Det nya systemet som tar tillvara 
alla de naturliga egenskaper som 
trä för med sig kommer att tillverkas 
i en nyöppnad fabrik i Särna, en ort 
som sedan tidigare har anknytning 
till trähussatsningar. Niclas Schedvin 
berättar om det nya systemet.

– Hittills har vi gjort ca 40 hus
i vår fabrik som ligger i Drevsjö i 
Norge. Med vår nya fabrik i Särna 
riktar vi in oss på bostadsområden 
i Mälardalen: prefabricerade ked-
jehus, radhus och villor, men även 
punkthus och byggnationer till of-

fentlig förvaltning såsom skolor och 
äldreboenden.

3 Vision drar nytta av träets naturliga 
egenskaper och man bygger husen 
helt utan mineralull eller plast i iso-
leringslagren.

– Det handlar om en tusenårig
teknik där man använder träets na-
turliga karaktärer. Det tar upp fukt 
och avger fukt och på så sätt kan 
huset andas, vilket förutom ett bra 
värmemotstånd också ger ett väl-
digt gott inomhusklimat, berättar 
Niclas.

Unika konstruktionsegenskaper:

• 360 mm yttervägg ger u-värde=0,12
• 280 mm yttervägg ger u-värde 0,17
• Ingen plast i konstruktion.
• Inga kompletterande arbeten krävs
efter montering.
• Dold installation av el
• Bara förnybara material i form av trä i
konstruktionen

Den nya fabriken i Särna tas emot med 
värme från bygden där det nu skapats 
nya arbetstillfällen. Niclas Schedvin är 
glad för fabrikens placering.

SP
i prefab.

– Råvaran har vi utanför knuten och 
transportmässigt är det mycket 
gynnsamt eftersom vi också har Norge 
som marknad. Inom en radie på 40 mil 
når vi Mälardalen, Oslo, Östsersund, 
Sundsvall och Gävle - vi ligger helt 
enkelt väldigt centralt gentemot vår 
marknad.
Just nu projekterar företaget, för 
Walloxstrands räkning,  22 stads-
kedjehus i Knivsta utanför Uppsala 
och efter det väntar ytterligare hus-
projekt i Mälardalsregionen. För 
Niclas Schedvin har arbetet med 
hållbara hus hjälpt honom att få 
upp ögonen för vikten av att förvalta 
jorden och dess resurser på ett bättre 
sätt än tidigare.

–  När vi     bygger våra trähus utan  
konstgjorda material så blir det inte 
bara en positiv påverkan för miljön 
utan det blir också ett lyft för 
inneklimatet när vi flyttar ut från 
platspåsar och in i hus som andas.

3-vision lanseras i början av december, så håll ögonen öppna på 3-vision.se 
för mer det allra senaste.

3-vision.se
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du hittar oss på karlavägen 58 i stockholm. läs mer på www.bucksandspurs.se eller kontakta oss på info@bucksandspurs.se.

Railway Solution kombinerar en rustik och ruff ranchkänsla med det rena och moderna nordiska. 
Ytorna av råsågad ek möter släthyvlad ek, handsågat planka för planka vilket ger både en fantastisk 
känsla och ett unikt uttryck. Överskåp och hyllor hängs på en stålskena så du enkelt kan flytta alla 
moduler när och hur du vill. Design, uttryck och flexibilitet gör att lösningen passar lika bra i kök,  
i hall som i ett badrum. Railway Solution tillverkas i Sverige. Railway Kitchen utsågs till Årets Kök 
2015 av Elle Decoration vilket vi är stolta och glada över. Välkommen in och planera ditt nya unika kök.

ANNONS

Tusenårig teknik blir toppmodern med 3-vision
Efter att ha drivit fabriken 3 Vision 
i Norge AS under ett antal år, pa-
rallellt med utveckling av det nya 
byggsystemet i nära samarbete med 
högskolor, trätekniska forum och 
i direkt samarbete med specialister 
inom träteknik, husbyggnation, kan 
vd:n Niclas Schedvin och hans kol-
legor idag konstatera att en stor ef-
terfrågan av byggsystemet finns på 
marknaden vilket i sin tur medfört 
att 3-Vision Sverige AB bildats med 
sin etablering av nya tillverknings-
linjer i Särna.

Det nya systemet som tar tillvara 
alla de naturliga egenskaper som 
trä för med sig kommer att tillverkas 
i en nyöppnad fabrik i Särna, en ort 
som sedan tidigare har anknytning 
till trähussatsningar. Niclas Schedvin 
berättar om det nya systemet.

– Hittills har vi gjort ca 40 hus
i vår fabrik som ligger i Drevsjö i 
Norge. Med vår nya fabrik i Särna 
riktar vi in oss på bostadsområden 
i Mälardalen: prefabricerade ked-
jehus, radhus och villor, men även 
punkthus och byggnationer till of-

fentlig förvaltning såsom skolor och 
äldreboenden.

3 Vision drar nytta av träets naturliga 
egenskaper och man bygger husen 
helt utan mineralull eller plast i iso-
leringslagren.

– Det handlar om en tusenårig
teknik där man använder träets na-
turliga karaktärer. Det tar upp fukt 
och avger fukt och på så sätt kan 
huset andas, vilket förutom ett bra 
värmemotstånd också ger ett väl-
digt gott inomhusklimat, berättar 
Niclas.

Unika konstruktionsegenskaper:

• 360 mm yttervägg ger u-värde=0,12
• 280 mm yttervägg ger u-värde 0,17
• Ingen plast i konstruktion.
• Inga kompletterande arbeten krävs
efter montering.
• Dold installation av el
• Bara förnybara material i form av trä i
konstruktionen

Den nya fabriken i Särna tas emot med 
värme från bygden där det nu skapats 
nya arbetstillfällen. Niclas Schedvin är 
glad för fabrikens placering.

SP
i prefab.

– Råvaran har vi utanför knuten och 
transportmässigt är det mycket 
gynnsamt eftersom vi också har Norge 
som marknad. Inom en radie på 40 mil 
når vi Mälardalen, Oslo, Östsersund, 
Sundsvall och Gävle - vi ligger helt 
enkelt väldigt centralt gentemot vår 
marknad.
Just nu projekterar företaget, för 
Walloxstrands räkning,  22 stads-
kedjehus i Knivsta utanför Uppsala 
och efter det väntar ytterligare hus-
projekt i Mälardalsregionen. För 
Niclas Schedvin har arbetet med 
hållbara hus hjälpt honom att få 
upp ögonen för vikten av att förvalta 
jorden och dess resurser på ett bättre 
sätt än tidigare.

–  När vi     bygger våra trähus utan  
konstgjorda material så blir det inte 
bara en positiv påverkan för miljön 
utan det blir också ett lyft för 
inneklimatet när vi flyttar ut från 
platspåsar och in i hus som andas.

3-vision lanseras i början av december, så håll ögonen öppna på 3-vision.se 
för mer det allra senaste.

3-vision.se
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Damlaget

”Mat är ju så 
sjukt gott”

16 | Leksingen 

Leksingen följde med Hanna Lindqvist på en shoppingtur på Coop Leksand. 

"En riktigt fräsch butik. Här finns ju hur mycket gott som helst", säger Hanna.
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 – Ett liv utan mat? Det skulle vara 
tråkigt. Sjukt tråkigt!
Det säger den landslagsmeriterade 
Leksandsforwarden Hanna Lind-
qvist – damlagets matfantast. 

25-ÅRIGA HANNA är inne på sin nionde 

säsong i Leksands IF. Hon flyttade till Leksand 

från Avesta när hon skulle börja på hockey- 

gymnasiet, något som faktiskt var nära att inte 

bli av. 

 – Jag vet att jag hade så svårt att välja om 

jag skulle satsa på hockey eller fotboll då. När 

jag ringde upp Daniel Ljung, som var tränare i 

Leksand då, för att berätta om jag skulle kom-

ma eller inte, hade jag fortfarande inte bestämt 

mig, haha. Men det blev att jag tackade ja, och 

det var ju ett bra beslut, menar Hanna.

PÅ ISEN HAR Hanna Lindqvist genom åren 

gjort sig känd som en hårt jobbande och 

poängsäker spelare, och som en ledargestallt 

som får folk omkring sig att må bra. Vid sidan 

av detta lyfter många av hennes lagkompisar 

även fram en helt annan sida hos henne. 

 – Haha, ja… alltså, jag gillar ju mat ganska 

mycket, så de brukar väl skoja lite om det, på 

ett bra sätt alltså. De tycker att det är kul att 

jag inte bryr mig så mycket om vilket lag vi ska 

möta eller vilken tid vi ska åka till en bortamat-

ch. Jag bryr mig mest om vad vi får för mat 

eller vad alla ska ha med sig i matsäck, haha. 

Mat är ju så sjukt gott, så det är väl klart att 

man tänker på det. Tycker jag…haha.

Varifrån kommer matpassionen?
 – Ja du, jag vet inte riktigt, men jag har 

liksom alltid varit väldigt matglad. Sen är jag lik-

som uppvuxen med att vi alltid har ätit middag 

ihop hela familjen, så jag förknippar mat med 

bra grejer helt enkelt. 

Hur ser din favoritmatlista ut?
 – Haha, oj, det här kommer att fylla resten 

av tidningen. Men okej, topp tre… Jag får 

nog vara så tråkigt så att jag säger tacos som 

etta. Vanliga ingredienser som grönsaker och 

köttfärs, och sen gör ju guacamolen sitt till. När 

det gäller bröd/skal tar jag ett mjukt och ett 

hårt. 

Och tvåan?
 – Det är nog mammas kabanossgryta och 

som trea min killes fläskfilépasta. Han är bra på 

att laga mat faktiskt, så jag blir lite bortskämd 

där. 

Han kanske inte har så mycket till val?
 – Haha, nej, så kan det ju vara. 

Och sen till frågan som du själv ställer till dina 
lagkompisar: vad har du med dig till bortamat-
cherna?
 – Nu behöver vi faktiskt sällan ha egen 

matlåda med oss längre, men man har ju alltid 

med sig lite annat smått och gott. Det brukar 

vara olika saker, men något som jag alltid tar 

med mig är en Risifrutti. Alltid! Om jag tar med 

mat blir det ofta pastasallad med kyckling eller 

nåt sånt, jag vill gärna ha kall mat efter match.

Vems matsäck brukar du vara mest avundsjuk 
på?
 – Svårt, det mesta ser ju gott ut, men… 

kanske Sofia Engströms då, vi har nog ganska 

lika smak. 

Tänker du mycket på vad du äter? Alltså ur ett 
nyttighetsperspektiv. 
 – Jag försöker att göra det, och äter ingen 

skitmat före match eller så. Jag är nog oftast 

i alla fall ganska nyttig, men jag är ju inte som 

Alex direkt, säger Hanna och syftar på tränaren 

Alexander Eriksson. 

 – Han är verkligen vrålnyttig! Så det brukar 

vi väl driva lite med honom om…. Om det är 

typ fredagskväll efter en träning kanske vi, eller 

okej mest jag, pratar om vad vi ska hem och 

äta för gott. Och då är det alltid nån som fråg-

ar; och du då Alex, har du köpt dina nötter? 

Eller nåt sånt, haha. 

HANNA BERÄTTAR att hon i princip gillar all 

mat utom blodpudding, och att en standard-

matdag för henne följer schemat: frukost, mel-

lanmål, lunch, mellanmål och middag. Mellan 

måltiderna får det gå som längst fyra timmar.

 – Annars blir jag väldigt grinig! Mamma är 

precis lika, så jag har nog fått det lite därifrån. 

Vi blir hungriga väldigt lätt. 

Så du är inte någon som skulle kunna skippa 
frukosten en dag?
 – Det skulle aldrig hända!

Om någon i laget skulle få göra matlådor till dig i 
en vecka, vem skulle du välja?
 – Lina Holm kanske. Hon är bra på att laga 

mat, i alla fall låter det som det när hon berät-

tar om det, haha. 

Finns det någon i laget som kan mäta sig med dig 
när det gäller intresset och passionen för mat?
 – Nej, jag tror nog inte det, det är ingen som 

visar det i alla fall. Men jag tror nog att vi gillar 

mat ganska mycket allihop, det måste man 

väl nästan göra när man tränar så här mycket, 

menar Hanna, som tillägger att hon självklart 

även är medveten om att maten och ätandet, 

eller ”icke ätandet”, kan vara ett stort problem 

inom idrotten.

 – Vi har inget problem med något sånt i 

laget, så vitt jag vet, men tyvärr så förekommer 

det ju, både inom och utanför sportens värld. 

Och det är kanske inte så konstigt… Om man 

kollar runt på typ Instagram finns det ju gott 

om bilder på supersmala tjejer som tränar, och 

när man dessutom tränar på elitnivå själv har 

man väldigt höga krav på sig. Ibland kan det 

tyvärr gå överstyr, och det är både otäckt och 

sorgligt.

Vad skulle du vilja säga till de tjejer, och killar, 
som är drabbade?
 – Svårt… Jag förstår absolut att det inte är 

så enkelt, men… ät mat! Det finns inget dåligt 

med det. Och det är väääldigt gott! 

Matprat med Hanna Lindqvist
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Vi kan erbjuda tjänster så som 
redovisning, bokföring, deklaration, 

årsredovisning och mycket mer 
till både små och medelstora företag. 

Vi kan även hjälpa er med lönehantering, 
skatt- och momsredovisning.

Vi möjliggör det för er att få bokföringen på webben, 
vilket gör den bättre tillgänglig.

070-313 06 35 | Orsa | info@ostenbjorck.se | www.ostenbjorck.se

Utför allt inom 
måleriarbeten

Brotvägen 3, Älvdalen | 0251-105 30

LÅNG ERFARENHET

ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR

Köp 4 tuttul eller tunnbröd

få en kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!

Genuina fönster 
från Älvdalen, 
efter dina idéer 
– sedan 1924

F
Ö

N S T E R

ÄL
VDALS

Älvdalsfönster AB  
0251-10108  

www.alvdalsfonster.se 
info@alvdalsfonster.se
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J20

Träningskoll med Oliver Kandergård 
Mycket träning blir det... Men hur 
mycket?
Vi bad forwarden Oliver Kandergård be-
rätta om hur träningsdosen för LIF J20 
ser ut, en helt vanlig vecka i januari.

 – JA, DET BLIR en del faktiskt. Det är ju lite 
olika från spelare till spelare, beroende på om man 
tränar och spelar med A-laget också till exempel, 
men en vanlig ren J20-vecka ser ut ungefär så här:

MÅNDAG En timme is på morgonen, en timme is 

på kvällen, en timme fys. 
TISDAG Ledigt.

ONSDAG En timme is och en timme fys.

TORSDAG En timme is, en timme fys.

FREDAG Den här veckan hade vi en isträning här 

hemma innan vi åkte på bortamatch till Luleå och 

Modo. Spelar vi hemma på helgen brukar vi träna 

på fredag kväll också. 
LÖRDAG Match. I match ingår, utöver själva 

matchen, uppvärmning och nedvarvning med till 

exempel jogging eller cykel.

SÖNDAG Match.

Fullt upp?
 – Ja, lägger man till skolan, mat och resor till 
bortamatcher så hinner man inte så mycket mer på 

dagarna faktiskt. Men det är kul, det är ju det här 
vi vill göra, menar Oliver, och berättar att en vanlig 
kvällsträning pågår mellan ca 16.45-21.00.
 – Om man räknar med allt runt omkring så blir 
det ungefär så. Fysen börjar 17 och då är vi där 
ungefär en kvart innan. Efter fysen ska man byta 
om till is och efter isen ska man varva ner, duscha, 
byta om och ta sig hem. Jag brukar vara hemma 
kring 21 ungefär.  

Men ledig tisdag i alla fall?
 – Ja, precis, vi brukar försöka ha en dag ledig i 
veckan faktiskt. Det är viktigt med återhämtning 
när man tränar och spelar så pass mycket. Jag 
brukar mest ta det lugnt de här dagarna, kanske ta 
en fika eller så, förklarar Oliver, vars lag ofta spelar 
två matcher, ibland tre, per helg. 

Vilken dag är man som bäst?
 – Haha, ja, det är lite olika. Men man är lite trött i 
benen dag tre faktiskt.

Hur viktig är fysträningen? 
 – Otroligt viktig. Genom den förbygger man 
skador och gör så att man orkar mer på isen. 
Ishockeyn blir tuffare och tuffare och det gäller 
att träna hårt för att hänga med.

Vem i laget är mest träningsvillig?
 – Johan Mörnsjö kanske. Han tycker om fys och 
är väldigt grundstark.

Minst?
 – Haha, oj… det vet jag inte om vi har någon. Vi 
gillar nog att träna allihop.

Hur träningsvillig är du själv?
 – Jag har alltid haft stor glädje till träningen, det 
är väldigt sällan det känns jobbigt. Men det är 
klart, det kanske inte alltid är roligt att ge sig ut i 
löparspåret…

Hur tänker du vid tillfällen som dessa?
 – Jag försöker att tänka långt fram. Vart jag vill 
med min träning och vad som krävs för att jag ska 
ta mig dit. 

Hur snabbt märks det om man skulle fuska med 
träningen?
 – Det märks snabbt, skulle jag tro. Men vi är alla i 
laget väldigt bra på att sporra varandra och hjälpa 
till att pusha om någon har en dålig dag eller så. Vi 
hjälps åt med det allihop, men bäst är nog Sebasti-
an Björnstad. Det märks att han är vår lagkapten!

”det är kul, 
det är ju det 
här vi vill göra”
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I skrivande stund är Leksands J18-lag 
mitt uppe i den slutspelsförberedan-
de Allsvenskan, men tidigare under 
säsongen har laget bland annat hunnit 
med att ta en välförtjänt serieseger i 
J18 Elit Västra. 

NÅGOT SOM HAR kännetecknat laget i såväl den 
serien som i Allsvenskan är att leksingarna minst 
sagt kan det här med att göra mål… På 22 match-
er i J18 Elit Västra svarade Leksand för imponeran-
de 134 mål (!) och endast 40 insläppta. 
Hur är det möjligt? Vi frågade lagets målvakt, fram-
tidslöftet Viktor Rönnqvist, som även passade på 
att dela med sig av lite mer spännande ”mål- info” 
om sina lagkompisar…

Hur har ni kunnat göra så många mål?
 – Bra lagspel med prickskyttar som tar vara på 
sina chanser. 

Hur har ni/du kunnat släppa in så få?
 – Bra försvarsspel med skickliga backar. Dess-
utom har vi fått bra hjälp av vår målvaktstränare 
Jonas Levén. 

Ranka lagets tre snyggaste mål hittills: 
1. Gabriel Olsson: Är kylig på ett friläge och åker 
köksvägen för att lägga in pucken i öppet mål.  
2. Dennis Finn-Olsson: Kommer från kanten och 
skjuter i första krysset.  
3. Marcus Karlberg: Soloåkning från mittzon och 
krigar sen in pucken på något sätt.  

Vem har stått för årets turmål?
 – Svår fråga... Säger nog Oscar Matheson...

Årets gladaste målskytt?
 – Marcus Karlberg är rätt så självklar på den 
frågan. Han ska ju göra sina målgester och sånt 
där hela tiden.

Vem har skönast målgest?
 – Haha, ja Mackan (Karlberg) får nog den också. 
Han har bra fantasi…

Mest välförtjänta målskytt?
 – Alla är värda de mål de gör. 

Mest väntade målskytt?
 – Emil Lind. Han har bra kraft i skottet. Emil kallas 
för Patrick Laine med tanke på trycket i skotten. 

Vem i laget skulle vara mest otippad som målskytt?
 – Jag, haha. 

Har laget någon gång gjort så många mål så att det 
har varit tråkigt att stå och se på?
- Ja, faktiskt. Men det gäller att vara fokuserad 
även då. 

Vem i laget skjuter hårdast?
 – Emil Lind.

Vem lägger bäst straffar?
 – Nils Åman. Han har någon ny fint varje gång.

Vem är jobbigast att ha framför sig, som målvakt?
 – Gabriel Olsson. Han är så stor 
så att man knappt ser vad som 
händer framför en.

Vem gör bäst finter?
 – Wilde Bröms. Han gillar att 
trixa med pucken.

Vem behöver öva lite extra på siktet?
 – Daniel Nilsmats. Förlåt Danne, 
men med tanke på alla öppna mål 
du har missat hittills så får du den.

När sätter du första målet?
 – Det kommer nog att dröja 
några år. Jag är alldeles för 
dålig med klubban.

Hur många mål gör ni  
i SM-finalen och hur  
många släpper du in?
 – Vi gör 3 mål och släpper in 0.  

J18

Rönnqvist rankar!
J18-målvakten analyserar sina målglada lagkompisar

VIKTOR RÖNNQVIST
Ålder 16

Antal säsonger i Leksand 1

Styrkor som målvakt Kvick

Förebild Carey Price

Vilka räddningar är skönast att göra?

 – Plocken, utan tvekan.

Vilka mål är jobbigast att släppa in?

 – Gubbhörnet...
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Ungdom

Nyheter

I verksamhetsplanen för ungdomsverk-
samheten i Leksands IF står följande: 
”Leksands IF bedriver ishockeyverk-
samhet för barn och ungdomar med 
gemenskap, respekt och glädje som 
de viktigaste delarna. I första hand 
skall föreningen arbeta med bredd-
verksamhet, men verksamheten skall 
också vara av sådan kvalitet att de 
som vill och kan skall ges möjlighet till 
förberedelser till en elitsatsning”.  
Den här verksamhetsidén visar vad vi 
ska hålla på med, den följande planen 
med vår Blåvita tråd ger ramarna för 
vår verksamhet. 
 
LEKSANDS IF BEDRIVER ungdomsverksam-
het med ca 270 aktiva och ca 65 ledare. I den 
yngsta gruppen, 5-7 år, Tre Kronors Hockeyskola, 
träffas man två gånger per vecka. Genom lek, spel 
och övningar får barnen där lära sig grunderna 
i skridskoåkning och klubbhantering. I år har vi 
totalt ca 80-90 inskrivna barn och ca 10-12 ledare 
som kommer från föräldraleden. I slutet av den 
här säsongen kommer de äldsta barnen i TKH 
att samlas för att spela lite matcher och påbörjar 
därmed lagbygget inför nästkommande säsong, 
då de kliver upp i första LIF-laget U9. 

BÅDE POJKAR OCH FLICKOR är välkomna, 
men vi har idag flest pojkar i Tre Kronors Hockey- 
skola. Föreningen vill så klart ha fler flickor i verk-
samheten och har påbörjat ett projekt där vi bjuder 
in flickor till att prova på sporten tillsammans med 
spelare från Damlaget. Målsättningen är vi ska 
starta ett flicklag nästa säsong. 

I VÅRA LAG U9, U10, U11 och U12 handlar det 
väldigt mycket om att skapa en trygg och bra miljö 
för alla i laget, där gemenskap och glädje är viktigt. 
Då finns förutsättningar för att lära sig de grunder 
som behövs i hockey. Matcher spelas till att börja 
med på mindre ytor och resultaten är inte viktiga 
i de här åldrarna, utan fokus ligger på att lära sig 
så mycket som möjligt av alla de färdigheter som 
en hockeyspelare behöver som grund. I den här 
åldern träffas lagen 2-3 gånger/vecka för träning 
och oftast en match på helgen.  

I U13 – U15 ökas träningsmängden både på is 
och off-ice. Tävlingsmomentet tar lite större plats 
även om alla ska spela, och toppning och match-
ning inte ska förekomma. För det äldsta pojklaget 
som spelar i U16 Elit bör träningsmängden ligga på 
ca 4-5 ispass/vecka och fysträning varje gång man 
träffas. Det är också först i U16 som vi mer perma-
nent nivåanpassar träningsgrupp och matchtrupp. 

DEN STORA utmaningen med vår ungdomsverk-
samhet är att bedriva en verksamhet som passar 
alla. Både de som har andra aktiviteter och kanske 
inte kan eller vill komma till träning varje gång, men 
ändå vill spela hockey, samtidig som vi har barn 
och ungdomar som tidigt satsar mycket energi och 
tid på hockey och utvecklas fortare.  

En helt avgörande faktor för att klara den utmaning 
som ungdomshockeyn har, är våra duktiga ledare. 
Ledarna i ungdomshockeyn gör ett fantastiskt bra 
arbete och tar hand om, och ser till att, verksam-
heten fungerar efter de riktlinjer som finns. Utan 
alla våra ledare skulle vi inte kunna bedriva den 
verksamhet som vi gör idag. Vi vill så klart att 
våra ledare ska vara välutbildade inom barn och 

ungdomshockey, så vi uppmanar alla ledare att 
ständigt uppdatera sig och delta i de utbildningar 
som finns för olika nivåer. 

Ibland händer det att en spelare från vår egen 
ungdomsverksamhet lyckas ta sig hela vägen till 
vårt A-lag och vi vill så klart att det ska vara många 
som går hela vägen. Men vi vet också att den 
resan är lång och att inte alla lyckas att gå så långt. 
Vi ska ha bra kvalitet så att vi lär ut hockey på bäs-
ta möjliga sätt, samtidigt som den allra viktigaste 
uppgiften för vår barn- och ungdomshockey blir 
att ge alla ett livslångt intresse, även om man inte 
tar sig hela vägen till A-laget. Då blir det viktigt att 
komma ihåg att gemenskap, respekt och glädje 
måste vara lika viktigt, eller viktigare, än en vunnen 
match i barn- och ungdomsåren. 

Peter Bolin 
Ungdomsansvarig

- Målvaktssatsning med mer isträning, videofilmning 
och klubbor till dig som är målvakt på Hockeyskolan.
- Kostföreläsning, där föreläsaren går igenom vikten 
av att äta rätt när man tränar mycket. 
- Knatte-Hockeyskola, vecka 30. Vänder sig till 
spelare födda 2008-2009.
- Nostalgikvällar med Dan Söderström och gäster,  
för föräldrar och anhöriga till Hockeyskolans elever. 

Ungdomshockeyn i Leksands IF

Leksands Hockeyskola 2017

2017

Läs mer och skicka in din anmälan på hockeyskolan.se
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Handla på hemmaplan

0247-151 55 • www.elkedjan.se
LEKSAND

0247-123 85
Må-lö 8-22 • Sö 9-22

 www.itkomponenter.com    Hantverkaregatan 19, Leksand    0247-79 76 00    öppet: må-fre 8-17, lö 10-14
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Limsjöänget 3 • 0247-79 76 00

Limsjöänget 5, Leksand •  0247-125 50 

Hantverkaregatan 5B • 0247-129 70

Stationsgatan 6A • Leksand
0247-151 28

Bokas online på 
vastanhedetrafik.se

Linje 1:
Avestalinjen går till alla hemmamatcher

Linje 2:
Norbergslinjen går till alla hemmamatcher

TURLISTA
Matchstart 16.00 18.30 19.00

Linje 1, Avestalinjen

Avesta busstation 13.30 16.00 16.30

Hedemora Gussarvsg. hpl 13.50 16.20 16.50

Säter Busstorg 14.10 16.40 17.10

Borlänge Resecentrum hpl A 14.30 17.00 17.30

Djurås hpl
14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hpl 15.00 17.30 18.00

Linje 2, Norbergslinjen

Avesta busstation 12.35 15.05 15.35

Norberg busstation 12.55 15.25 15.55

Fagersta Lidl 13.10 15.40 16.10

Söderbärke hpl vid kiosk 13.30 16.00 16.30

Smedjebacken OK Q8 13.45 16.15 16.45

Ludvika busstation 14.00 16.30 17.00

Landforsen
14.05 16.35 17.05

Borlänge Resecentrum hpl A 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåghållplats 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hpl 15.00 17.30 18.00

TA BUSSEN 
TILL HOCKEYN

Retur direkt efter matchen!
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VISION

Vårt antal är vår styrka

• Herrlaget ska vara ett etablerat SHL-lag
• Damlaget ska årligen vara ett topplag i SDHL
• Leksands IF ska vara Sveriges ledande klubb för juniorer
• Leksands IF ska erbjuda Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar

Tillsammans kan vi göra det
Vision 2019 handlar om vårt antal, det som är vår i särklass största styrka. 
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket och det är just det vi 
vill göra med er hjälp. Läs på www.leksandsif.se/vision2019 hur du kan vara 
med och bidra till att förverkliga vår vision.

Marknads- & säljkrönika
Försäljning inför säsongen 17/18
Företagsförsäljningen är i full gång inför nästa 

säsong och har faktiskt varit det sedan i början 

av januari i år. Vi har startat upp säljet tidigare 

den här säsongen, vilket möjliggör att vi kan ha 

de flesta av årets partners klara i god tid inför 

kommande säsong. Det skapar större utrym-

men till nykundsbearbetning och uppföljning av 

nuvarande kunder. Det är givetvis otroligt vik-

tigt. Läget ser bra ut just nu, men det gäller att 

jobba på stenhårt varje dag. Oavsett resultaten 

på isen är det 100% som gäller, och ju tidigare 

vi har klart med våra partners, desto bättre 

för föreningen. Det är lätt att säga att säljet är 

resultatstyrt av det som händer sportsligt. Det 

ligger såklart viss sanning i det, men så enkelt 

kommer man inte undan. Hårt jobb hela vägen 

in, så kommer det här att bli riktigt bra. Vad 

som än krävs så gör vi det tillsammans. 

Vision 2019 en tydlig rikting
Vision 2019 är en tydlig riktning som föreningen 

har satt upp. Ett mål som känns väldigt bra och 

där fans, företagskunder och vi i föreningen alla 

vet vad vi jobbar efter. Visionen har bidragit till 

att vi alla har zoomat ut en aning. Vi ser fören-

ingen i ett större perspektiv och det har också 

underlättat när företagarna har hoppat på tåget 

lite tidigare än vanligt. Man vet helt enkelt vilken 

resa man hoppar på. Det underlättar givetvis 

enormt i arbetet inför nästa säsong för alla i 

föreningen. 

Bli en del av populära Nätverket Leksands IF
Jag avslutar med att slå ett slag för vårt nät-

verk. Det består av drygt 80 företag som träffas 

tillsammans med Leksands IF några gånger 

per säsong. Förutom att just ditt företag kan 

göra affärer med andra partners får du senaste 

nytt från föreningen, både ekonomiskt och 

sportsligt, ofta med lunch eller middagar och 

föreläsningar till det. Vi jobbar just nu med att 

utveckla den här produkten för att göra den 

ännu bättre och mer attraktiv. Ring gärna om 

du har några frågor, så berättar jag mer. 

Vi ses i Tegera. 

Med vänlig hälsning
Patric Skoglund
Marknadschef 
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AB Avesta Text & Dekor
AB Grällsta Plåt & Smide
AB Karl Hedin Bygghandel
AB Kuggteknik
AB Tändkulan
AD Bildelar Hofors
AD Bildelar, AutoDelar Rättvik
Advokatfirman Glimstedt AB
AE Golv & Vägg AB
AE Reklam & Service AB
Aeemlin AB
Affes Föreningsprodukter AB
AKN Gessån AB
Allards Blomsterhandel
American Take Away i Borlänge
Anbudspoolen Dalarna AB
Anders Edqvist
Anders Tollemark
Andree Lood
AnTenn Teknik
Arc Metal AB
Arkitektkopia /Nyköping
ASPIRA MEDICAL AB
Assemblin El AB
Avis Biluthyrning, Kallbergs
B. Anderssons Allfrakt AB
Backa Fritid AB 

Backs Lantbruk HB
BBA Motor Siljansnäs
BBM i Dalarna AB
BDS Fagersta, Vi tar hand om bilen
BE Lantz Skogstjänst AB
Bearb AB
BENAB Byggmaterial AB
Bengt Ericsson
Bengt Halvarssons Lantbruksprodukter
Bengt Lekryd
Bengt Nyström
Bengts Bilplåt AB
Bergeå Kemtvätt
Bergqvists Begravningsbyrå AB, Sala
Berndt Adolfsson
Bertils Måleri Örebro
Besiktningsbolaget AB
BGF Puts AB, Borlänge
Biffensmc.se
Bil & Motorgruvan i Dalarna AB
Bisen Jord & Skog AB
BJ`s Consulting i Hedemora
Bjursås Bilservice AB
Bjursås Mekaniska Verkstad AB
Björkåsens Bygg- & VVS Service AB
Björn Johansson
BK`s Gammalt & Nytt AB

Blue Master Data AB
BM Transportservice
Bo Kallberg Revision
Bo Karlsson i Grängesberg AB
Bodestedt Rehab & X-ray AB
Borlänge Fjärr AB
Borlänge Flis- och Pelletsservice AB
Borlänge Glasmästeri AB
Borolf AB
Botans Lantbruks AB
BPK Frakt AB
Brandingenjör Ingvar Svensson AB
BRV Avverknings AB
Bröderna Kronander AB
Bröderna Larssons Last & Transport AB
Bröderna Tång AB
Brötas Entreprenad AB
Bygg & Badrum i Leksand AB
Bygg & Mark i Sundborn AB
Bygg Montage i Bollnäs AB
Byggbolaget i Borlänge AB
Byggetablerarna i Mälardalen AB
Bygglagret i Mockfjärd AB 
ByggPartner i Dalarna AB
Bygg-Rot Byggnadsvård
Byggservice Conny Melin AB
Bygg-Sven i Östervåla AB

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

Egenvårdspoolen

I C T  CONSU L T I NG
Our Network Creates Networks

w w w . i c t n e t . s e

. .

OConsulting
SR

STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_symbol_PMS.eps STGS_symbol_CMYK.eps STGS_symbol_SV.eps

 Garptäppans Traktor

Jan Hedbergs 
Skogsavverkning AB

Magnus, Emelie 
och Ellen Jansson

Stefan Johansson 
Åkeri AB  Älvdalen

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 6 - 2 0 1 7



Leksingen | 25

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

C.E. Andersson Bygg o Inredning Aktiebolag
Carlsten Sweden AB
CD Entreprenad AB
Cedervalls Bensin & Service AB
Centercourt Music AB
CEOS AB
Christer Rudberg, Sala
Christers Åkeri i Rimbo AB
Circle K Ludvika
Colorama Svärdsjö Färg AB
Colorama, Borlänge/Ludvika
COOP Leksand
Corit Förvaltnings AB/Borlänge
Cykelhörnan i Enköping AB
Dala Akustik AB, By Kyrkby
Dala Allbygg AB
Dala Artist & Event
DALA Byggtjänst AB
Dala Byggvision AB
Dala Disk AB
Dala Ekonomerna AB
Dala Hyrmaskiner AB
Dala Mark - en stenkul butik
Dala Metallpartier AB
Dala Miljöisolering
Dala skogsvitalisering AB
Dalabär AB
Daladatorer AB
Dala-Järna Last AB
DalaLink AB 
Dalaljud & speakertjänst AB
Dalapool.se
Dalaridå
Dalarkranar
Dalarnas Bygg & El AB
Dalaslöjden AB
Dala-Ägg I Långshyttan
Dalecarlia Bygg
Dalex Scandinavia AB
Danderyds Neon Ab
David Eriksson I Söderbärke
Davids Entreprenadtjänst AB
Decisive Point Consulting AB
Dennis Holmkvist
din ELON Butik AB
Djupkarraskog Skog
DLMG Måleri & Golv AB
E. Thenanders Rör Aktiebolag
EB Hedlund & Co
EEKAB Maskin & Transport AB
Ekdahls Bergundersökning AB
Eksjö Hus
El & Belysning Borlänge AB
El & Entreprenadsupport i Dalarna AB
El & Signal Byggnad AB
EL o Communikation i Borlänge AB
Eldabutiken Borlänge 
Electa Redovisningsbyrå
Elektriska Eriksson i Orsa 0706652368
ELIRAB Bil & Maskinservice
Elizabeth Petersson, Ingelstad
Eljas motor AB
Elkedjan - Eltjänst
El-Kjell i Fagersta AB

Elsborgs Trafikskola
Eltrygg Miljö AB
Englundsbostäder AB
Engmans Rör AB
Engstedts Rör AB
Entrémattan i Avesta 
Entreprenör Lars Bräck AB
Erikssons Buss
Erikssons Plåt & Kopparslageri AB
ErJa Mur o Kakel i Älvdalen AB
Eskils Elinstallation AB
Excellent utvecklingspartner - Organisationsut-
veckling
Exvia AB
F Runesons Om Och Tillbyggnad
Facima - Facility Manegement
Fagersta Entreprenad AB
Falkens Entreprenad 
Falu Automater AB
Falu Bil & Maskinservice AB
Falu Billackering AB
Falu Bilplåt AB
Falu Borlänge Elektra AB
Falu Kyla AB
Falu Rekond AB
Fam Ulf Kjerstadius
Familjen Ingemarsson, Länna
Farstukvisten AB
Fastighetsbyrån Gagnef
Fastighetsägarna mitt nord 
FC Casino AB
FeAl Axtiebolag
Fideholm AB
Fixarnas Buss i Malung AB 
Fjärdmans Lantbruk
Fjärdsmans Entreprenad AB
Fjärrvärmeisolering i Smedjebacken AB
Fogteam i Eskilstuna AB
Forsell Ethel & Paul
Forslund Målarn AB, Bjursås
Fredins Takentreprenad AB
Fredrik & Morgan Bygg AB
FREDRIK FORSLUND ENTREPRENAD AB
Friska Hus AB
Från Golv till Tak i Leksand AB 
Gagnef Spårteknik AB
Gagnefs Boställe Potatis AB
Gagnline Affärsutveckling AB
Garantiasfalt AB
Gatus Gräv AB
Gezelius Tobak & Papper 
Glenn Lundberg
Golvtjänst i Fagersta AB
Gruvtornet Hotell AB
Grändens Rör AB
Gräsbo Rör 
Grönberg Advokatbyrå
Grönyte-Konsult AB
GSP Produktion AB
Gullbergs Måleri
Gunnarssons Muskel & Ledmottagning
Gustaf Wasa Hotell AB
Gustafskorv AB
Gånsta Åkeri

Gästrike-Dala Sotarn AB
Göras Åkeri AB 
Görasgården i Västerby
Göthbergs el AB
H Johnssons Rör
Haglunds Rör AB
HaguddensLantbruk Leif Modig
Halfvars Bygg o svets Teknik
Hammarprodukter AB
Hammarstens Schakt Österbybruk
Harsco Metals Sweden AB
Hasse Öhrns Gräv AB
Hasseman
HB Nynäsgård
H-E Erikssons Åkeri AB
He Pe Bygg AB
Hedbergs Rör Aktiebolag
Hedemora Bilforum AB 
Hedemora Inredningar AB
Hedemora Vägentreprenad AB
Hedlunds Gräv och Skogsentreprenad
Hedmans Alltjänst
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
Henningssons Elektriska AB
Henrik Larsson
Henrikssons Lackeringar i Borlänge AB
Herik Kjellberg Trading AB
Herrfrisör’n på Norsgatan
Hjortnäs Flis AB
Hoffmans Verkstads AB
Holmbergs Buss & Taxi AB 0226 70600 
Horndals Elektriska Ab
HUB Projects AB
Hummelbo Skogsenergi AB
Håkan Andersson
Håkan Martinz
Håkan Nilsson Bygg i Idre AB
Håkanssons Åkeri i Särna AB
Hållens Måleri i Hedemora
Häggas AB
Hällstigens Jord&Skog
Höglund Niklas
I Andersson Gräv & Schakt AB
IBECO Ingenjörsfirma F. Berglund & Co AB
Ica Nära Gagnefshallen 
ICA Nära Grangärde
ICA Nära Mockfjärd
ICA Supermarket Leksand
Idre Entreprenad AB
Idre Golv AB 
Idre Redovisning AB
Idremålarna Jens Martinsson AB
Igelström Svets & Industriservice
Imagon AB
Incrementa AB
Inge Östlund Bygg AB
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Ingemar Bodin Bygg & Måleri 
Ingemar Erikssons Rör AB
Ingenjörsfirman Erik Dahlin AB
Inleed
Insjöns Kakel & Interiör AB
Isberg Måleri AB
J C Snickeri AB
J.O. Bergkvists Svets o. Mek. AB
Jacobsson Smide & Motor AB
Jan Erik El & Maskinteknik AB
Jan Samuelsson
Janssons Tvättmaskins Service
JaxIT AB
JE Fastighetsskötsel
JEGS AB
Jerry Martinsson
Jetpak Dalarna
JJ.s Hårdesign
JK Skogstjänst AB
JKV Energi & VVS Teknik AB
JLE Produktion AB
JN:s Entreprenadmaskiner
Johan Widholm
Jome Skog AB
Jonas Järphammar
Jonassons Åkeri AB
JP Industriservice AB
JP’s El & Bygg AB
JTJ Eventservice AB
Järudds Bil AB, Säter
Jörgen Lidström
Jörgen Sjuls
K. Eriksson måleri i Nyköping
K.Fält Skog AB
K.P Gräv
Kajgård Mur & Kakelugn AB
Kan Trading
Kapplatorpets Bilservice/Stjernfors Mek AB
Karelius & Co AB, Lima
Karlsson’s Snickerier
Kenneth Wiktorsson Juristfirma AB
KH Måleri AB
Kitchn/SvefasEnergy
Kjell Halvarssons Bygg
Klas Rörservice, Tärnsjö
Klas Strandbergs Bygg AB
Klingbo Entreprenad AB
Klockargården Hotell
KNK Transport AB
Knuttes El AB 
Kraft Entreprenad
Kristoffer Blom
Krylbo Bygg & Akustik AB
Krylbo Motorcenter AB
Kuro Bygg
Kurt Larsson
Kurt Larsson
Kyhle Konsult AB
Kyl och Värmeteknik Hedemora
Köksmagasinet
L T Motorcenter AB
L. Näs Maskinservice
LantByggByrån
Lars Eks Maskinavverkning Ab

Lars Erik Larsson Busstrafik AB
Lars Hasselkrans
Lars Lindh-Agria Djurförsäkringar
Lars Sundström AB
Lars-Inge Hall
Larsson-Hus i Lima AB
Lasse Björk/Gräddö
Lasse Claesson , Lagan
Last Mile Communication AB
LB Anderssons Trädgård AB
Leif Dammares Åkeri AB
Leif Vitasp Aktiebolag
Leksands Byggvision
Leksands Miljövård AB
Leksingar från Älvdalen 
Lennart Backe
Lennart Isacson, Björklinge
Lerdalia
LG IT AB
LGI VVS AB
Lidéns Möbler
Lilla Helgås Rör & Böj AB
Limastad Servicetjänster AB
Lingheds Bokföringstjänst
Lissel & Anderssons Bygg AB
Ljud & Ljusteknik Insjön AB
LK Rör & Entreprenad
LOGS Logistic Service AB
Loktäpps Enterprenad AB
Lood:s Fritids AB
LRM Last & Entreprenad AB
LS Infrakonsult AB
LSAB Sverige 
Ludvika Golvteknik AB
Ludvikasotarn AB
Lundén Elektriska
Lunds Schakt & Planering AB
M Johansson Entreprenad AB
M. Berglunds Skogsentreprenad AB
MAFO Entreprenad AB
Magnus Söderlunds Åkeri AB
Malmström Maskinteknik AB
Malungs Plåt & Bygg AB
Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB
Markresurserna i Sala AB
Mats Nygren
Mats Sjöberg Bygg
Mats Sundberg
Matton Marin AB
Max-Last i Tärnsjö
MB Städservice
Melins Transport AB
Mikael Hjelm
Mikael Jaakola
Mikael Karlssons Åkeri i Sunnansjö AB
Mit Automation AB Orsa
Mixtrum AB
MMA i Västerdalarna AB
Mockfjärds Bygg AB 
Moduline AB
Mondo arkitekter
Morell Byggkonsult AB
Morgårdshammars Åkeri 
Mossbo Gräv AB

Motortjänst i Svärdsjö
Mr H Avesta
Mullbacks Måleri o Golv AB
MV Golv Äppelbo
MyVi
Mälardalens grävtjänst AB
Möbelvaruhuset Dalarna AB
N Magnusson Bygg AB
Nauclérs Byggservice, AB
NCC Leksand
Nergeco Scandinavia AB
Nicklas Kwist, Hudiksvall
Niclas Gråbo Skogstjänst
Niclas Jaråker
Nils Tägtsten i Falun AB
nino Plattsättning
Norbergs Bygghandel AB
Norbergs Elinstallationer Thomas Segerbäck AB
Nordiska Tåg AB
Nordpuls AB
Nordstans Redovisningsbyrå AB
Norrbärke Industri Service
Nortune AB
NS Sten i Librobäck AB
NT Försäljning & Konsult AB
NW Screen
Nya Berget AB
Nya Rör i Krylbo AB
Nämnsbo Entreprenad AB
Näs Bygg
OBM Gruppen
OCAB 
OKQ8 Smedjebacken
Ola Sjöberg
Olknuts Färg & Måleri AB
OMTec Engineering AB
ONIK Olle Norman AB
Ornäs Byggplåt AB
Orsa Plåt AB
Orsa Stenhuggeri 
Orsagrisen, gilla på facebook
Osam Dala Järna
Ove Sjöberg
P Kågas Maskin & Entreprenad AB
P&v Rörsvets AB
P. Gustavssons Åkeri AB 
PAK EL AB
Patrik Tallgren
PB Gräv AB
Pekka Jussi
Peos Expresstransporter, Norberg
Per Axelssons Åkeri AB
Per Sjöström Resurs AB
Pero i Särna AB
Perras Produktion AB
Pers Allservice i Borlänge
Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB
Peter Hjelm Plåt i Falun AB
Peter Olsson Bygg
Piiks Service i Dalarna AB
Pizza Stugan/Djurås 0241-10234
Plankstigens Byggservice AB
PMB Entreprenad i Hällefors AB
PO Bergström Utveckling AB
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Pokab Plåtslageri Malung
Positionsbolaget AB
Power Inspection Sweden AB
Precision Mätteknik Sweden AB
Preventa Fastighetsservice Sälen 
Primo Kläder AB
Proffsgallrarna i Orsa AB
Projektgrepp AB
Projektledarbyrån 
Provideu AB
Provisioning Business Consulting Intl Sweden
Pumptech AB
Pure Water Scandinavia AB
Pyramidbageriet AB
P-Å Strids Åkeri AB
Quickpipe AB
Qvarfordt Bygg i Siljansnäs AB
R B Grävteknik AB
Radonett
RCI Trä & Design Alltjänst AB
Re Gräv&Schackt Ab
Redovisning i Dala-Floda AB
Rejlers Sverige AB
Restaurang Anna
Restaurang Lyktan
Restaurang Pronto i Borlänge
Right Education Sweden AB
Robert Andersson
Rolf Sundh Åkeri AB
Rolfs Kuggservice AB
Rosenqvist Svets&Markstensanläggning
Rosenströms Bygg AB
Rune Nolåkers Skogsentreprenör
Russinbacken AB
RÅ Riv & entreprenad AB
Rånäs Slott
Rältagården AB
Rättviks Bilservice AB
Rättviks Skrotaffär AB
Rättviks Trappfabrik AB
Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod AB
Rör 3:an AB
Rörinstallation Jerker Larsson
S Åkessons Bygg & Entrepenad AB
S.K.M.A. Anläggnings AB
SandsByggEntreprenad AB
Sandströms Golv o Bygg AB
Sanitet och Värme 
Sax & Kam / Malung
Saxentours AB
S-Blommor i Dalarna AB
Scandinavian Track Group AB 
ScandRail Sweden AB
SEB-Elkonsult, Stora Skedvi
SGN AB
Sharp Dalarna
Sidén Consulting AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljansnäs Maskin AB
Siljansringens Vatten- och Energiborrning
ski-doo & Lynxhallen Idre

Snickarpelle 
Snobben Hårdesign
Solberga Bygg Dalarna AB
Sophia Öhrn
Staffan Rohnström
Stalama AB Malung
Stall Hans R Strömberg
Statt i Säter AB
Stefan Göras Leg Kiropraktor
Stefan Johansson, Linköping
Stefan Sjödahl / Västerås
Stefan Wrangell
Stekor Systemutveckling AB
Stens Golv i Malung & Sälen
Sterner Products AB
Stig Kvarnback
Stora Risten Fisk AB
Storsveden Skogsegendommar 
Structor Projektledning Dalarna AB
Stråkens EL AB
Strömberg Entreprenad AB
Städ och Hemservice Vansbro AB
Sussane Swärds Verktygsmaskiner AB
Svanby Taxi
Svartbro Plast & antennservice AB
SWE Transport i Ludvika AB
Svedlunds Flagg AB
Swemas AB
Sven Skog
Sven Stiko
Svens Bilel & Service
Svensk Ytbehandling AB
Svenska kyrkan i Leksand � Djura � Siljansnäs
Svenskfastighetsförmedling
Svetshuset i Avesta Aktiebolag
Synums Reklam & Tryck
Sälens Grunder & Servicetjänster AB
Sälens Kanotcentral AB
Särnaligan stöder
Söderlinds Skogsentreprenad AB
Söderlunds Svets & Smide
Sörbo Såg & Hyvleri AB
Sören Svensson Plåtslageri AB
T Gustavssons Skogstjänst AB
T L Däck o Motor AB
Takab.nu
Tandvårdsteamet Säter
TC Plåt och Svets AB
Teknik Center i Dalarna AB
Tempo
Terrible Twins AB
Thage Jansson Åkeri AB
The Corner 16
Thomas Bajer , Nås
Thomas Smedbakken
Thord Molander
Thunsbackas Skog-Berg-Mark Entreprenad
Tierps Markis & Persienn AB
Tikon Redovisning AB
Tina Sjöström AB
Tjärna Bygg & Gräv AB
Tools & Vehicles i Dalarna AB
Toppor Bygg AB
Torbjörn Hansén Måleri Golv Kakel AB

Torstens Bygg och Entreprenad AB
Traditionsbyggen i Gnesta AB
Trafikcenter i Dalarna
Transtech i Borlänge AB
Tre Björnar Vandrarhem Älvdalen
Träbiten i Dalarna AB
Trätåg AB
Tröiterud Bygg AB, Sälen
Tuna Kabel-Tv 
Tunasnickarn
Tuneup AB, Falun
Tågmasen AB
Tällberg Byggservice AB
U:s Gräv & Alltjänst AB
uFitness Trading 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 AB
Vatten & Rörkonsulten i Mälardalen AB
VBeMa AB
WDN
Vestlis Flugfiske o Fritid AB
Vikmanshyttans Åkeri AB
Vinsbo Fastighets AB
Vogt Snickeri AB
Void AB
Workzone Inredning
Woxmark Bil, Släp O Husvagn
Vretens Grisgård AB, Stora Skedvi
VVS Konstruktioner Rune Nyström KB
VVS Teknik
VVS-Specialisten i Karlstad AB
VVS-teknik Net Work i Falun AB
Wålstedts textilverkstad Aktiebolag
Världens Bästa Carlsson
Värmeservice i Kumla AB
Västerdala on west AB, Äppelbo
XCS BYGGRESURSEN 
XL Bygg Siljan AB 
Zetterdal Lantbruk & Bygg
Åhls Bildelar AB
Åke Eriksson
Åkerbloms Skrotaffär AB 
Åkergårdarnas Alltjänst AB
Åkerströms El AB, Björbo
Åkerströms Tinnerhus
Åkerströms Transport AB
Åkerö Kulturbygg
Åse Lindqvist
Älvdalens Skogsentreprenad 
ÄlvdalsBygg & Hyvleri AB
Äppelbo Väg AB 
Äppelbo Väg AB 
ÖP Snickeri AB
Örebro/Leksingar
Österunda Bygg AB
Östervåla Elhandel AB
Östgöta Leksingar 
Övermo Svets & Smide AB
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Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

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

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till

070-295 13 49
info@alvdalensvvs.se

ALLT INOM 

VVS

 Kärnborrning, staglinor, grundförstärkning, mm. 
 Injektering, betong, berg, mm. 
 Bergsförstärkning, skrotning, mm. 

 
Det lilla borrföretaget som utför förstärkningsarbete I hela Sverige, inte bara LeksandsIF 

iiii

 

Det lilla borrföretaget som utför 
förstärkningsarbete i hela Sverige, 

inte bara Leksands IF

Kärnborrning, staglinor, grundförstärkning, m.m.
Injektering, betong, berg, m.m.

Bergsförstärkning, skrotning, m.m.
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Ingemar Stenmark spelar 
hockey i Leksandströja

Det alpina landslaget i Leksandströjor i schweiziska Adelboden 1981. Främre raden fr v: Ingemar 
Stenmark, Stig Strand, Lasse Kjällberg, Bengt Fjällberg. Bakre raden fr v: Ingemars serviceman Jurij 
Vogelnic, tränaren Jean-Pierre Chatellard, Lars-Göran Halvarsson, Torsten Jakobsson, tränaren 
Torgny Svensson och till sist en okänd lirare. (Foto från boken ”Mästaren”.)

Världscupgeneralen Serge Lang gör ett symboliskt nedsläpp mellan 
Ingemar Stenmark och Sven Tumba. (Foto från boken ”Mästaren”.)

Stenmark på Leksingens omslag 1981.

NOSTALGI

Text Lars Ingels

Jo, vi hade sett bilderna tidigare där 
världens bäste slalomåkare spelade 
ishockey i LIF-tröjan. Men varför gjorde 
han det? Ingen verkade riktigt veta hur 
det hade gått till.

SÅ I HÖSTAS dök LIF-bilderna upp igen, nu i 
Ingemar Stenmarks egen bok ”Mästaren”, skriven 
tillsammans med Hasse Andersson, tidigare 
redaktör för tidningen Hockey. Men det krävdes 
ytterligare en del detektivarbete för att få en riktig 
förklaring. Alpina landslagets dåvarande chef 
Lasse Kjällberg kunde nu år 2017 hjälpa Leksingen 
att reda ut mysteriet.
     Ingemar Stenmarks framfart i Alperna i slutet 
av 1970- och början av 1980-talet följdes på plats 
av dussintals svenska (och utländska) journalister. 
Under dessa år spelade det alpina landslaget 
årligen en hockeymatch, till exempel i Adelboden 
eller Kitzbühel, utmanade av den svenska journa-
listkåren. Man fick låna tröjor och utrustning av den 
lokala hockeyklubben och intäkterna gick i gengäld 
till dess ungdomsverksamhet. Det kunde vara 
uppåt 1000–1500 åskådare.
     Men så vid OS i Lake Placid 1980 bodde 
ishockeylandslaget och det alpina landslaget 
tillsammans i OS-byn. Man umgicks, hade trevligt 
och lärde känna varandra. I Tre Kronor fanns då 
leksingarna Dan Söderström, Ulf Weinstock och 
Mats Åhlberg samt assisterande tränaren Bengt 
”Fisken” Ohlson och massören Bengt Pettersson. 
Leksand låg samtidigt etta i Elitserien!
     När det så blev dags för utförsåkarnas hock-
eymatch 1981 ringde landslagschefen Lasse 

Kjällberg (som också är från Dalarna) till Danne 
Söderström för att få låna en uppsättning riktiga 
LIF-tröjor. 
     På kvällen den 26 januari 1981 spelade man på 
EHC Adelbodens konstisrink. Tidigare på dagen 
hade Ingemar Stenmark i storslalompisten vunnit 
sin 57:e världscupseger (av totalt 86), efter att ha 
varit snabbast i bägge åken. 
     ”Leksand” skulle nu möta presslaget som dock 

hade värvat en hemlig 
superförstärkning: 49-årige 
Sven Tumba, en Sveriges 
bästa ishockeyspelare 
genom tiderna. Han gled 
in på isen för att teka mot 
en minst sagt förvånad 
Ingemar Stenmark:
    – Va, vad gör DU här? 
undrade Stenmark.
     Jo, det skulle han få se: 
Presslaget vann matchen 
med 11–5, sedan Tum-
ba gjort fem av målen! I 
Leksandströjan nätade Stig 
Strand två mål, Ingemar 
Stenmark, Lars-Göran 
Halvarsson (från Särna) 

och Jean-Pierre Chatellard (landslagstränare från 
Frankrike). Presslagets mål vaktades av Björn 
Wagnsson, Ingemar Stenmarks advokat, som även 
hjälpte flera svenska ishockeyspelare att bli proffs. 
På kvällen hade man sedan en trevlig gemensam 
middag.
     Nästa år i Kitzbühel var Tumba inte med och 
då vann det alpina landslaget med 12–2 över jour-
nalisterna. Stenmark gjorde sex mål. Såvitt känt 
spelade de inte i Leksandströjor den gången.
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Challe har spelat i Leksands A-lag i 
12 säsonger, tränat J20 i två och är 
nu medlem i Leksands IF:s sportråd. 
Här får du reda på lite mer om en av 
klubbens stora stjärnor.

1. Vad är klockan?
 – 13.20 

2.  Fullständigt namn?
 – Mikael Carl Karlberg 

3. Smeknamn?
 – Challe 

4. Yrke?
 – Medlem i sportrådet 

5. Familj?
 – Fru Kristin och två söner, Marcus 17 år och 

Henrik 11 år. 

6. Vad gillar du att göra på fritiden?
 – På somrarna blir det mycket golf. Annars är det 

mest hockey eller att hänga hemma med familjen. 

7. Vad är roligast med ditt jobb?
 – När jag spelade själv, brydde jag mig mest om 

mig själv. Men nu är det viktigare att spelarna funkar. 

Det är så roligt när nån man tror på lyckas bra. 

8. Vad är tråkigast med ditt jobb?
 – Jag vet inte….kanske när vi förlorar. I övrigt har 

jag mitt drömjobb. 

9. Vilket är ditt bästa hockeyminne?
 – Det är svårt att gå förbi det som hände förra 

våren. Visst var det häftigt när jag själv var med 

och gick upp med Leksand, men då var det mer 

väntat. Förra året var vi ju glada att vi undvek 

negativt kval. Och så händer det här. Det är stort 

att ha varit med om. 

10. Vilken är den roligaste match du spelat?
 – 2002 när vi spelade mot Björklöven i kvalet. Vi 

låg under med 4-0 och vände och vann med 11-6. 

Ja, det var många som gett upp vid 4-0. Det var en 

del matchtröjor och snusdosor som flög in i båset. 

11. Vilka lag har du spelat i?
 – Surahammar, Västerås, Björklöven, Fribourg, 

Zürich och Leksand. Har jag glömt nåt lag nu? (Ja, 

fem matcher med Ludvika efter karriärens slut) 

12. Bästa minnet från ditt Tre kronor-spel?
 – Att spela med Fredrik ”Linkan” Bremberg. Vi 

var en fjärdekedja i Sweden hockey games. De 

flesta hade nog inte satt oss två i en fjärdekedja. 

Vi var väl inte urtypen för såna spelare, haha! Jag 

minns att vi hade Henrik Lundqvist som målvakt 

också. 

13. Tre viktigaste egenskaper hos någon som ska 

spela i Leksand?
 – Skridskoåkning, spelförståelse och så det 

viktigaste: ansiktet. Det vill säga hur man är som 

människa och hur man funkar i ett lag. Vi vill ha ett 

glatt ansikte. Så vi går mycket på personlighet. 

14. Din bästa egenskap?
 – Jaa du…jag tror att jag är rätt bra på att läsa 

människor. 

15. Din sämsta egenskap?
 – När det gäller jobbet har jag inte rutinen än. 

Det är mycket att lära sig om hur man ska hantera 

tränare, spelare, journalister, styrelse mfl. Ju mer 

jag lär mig desto lättare är det att slappna av.  

16. Vad gjorde dig till en bra hockeyspelare?
 – Bra spelsinne. 

17. Vilken karaktär i Kalle och hans vänner är mest lik 
dig?
 – Den var svår…jag säger Robin Hood. Kan-

ske för att han är snäll och månar om många 

människor. Det är en bra egenskap. 

18. Vad är mest nervöst? Att se sonen eller A-laget 
spela? 
 – Definitivt A-laget eftersom det är mer på riktigt. 

När det gäller Marcus spel ska det vara roligt och 

utvecklande, inte allvar. Han är så ung att det ska 

vara på lek och de ska ha skoj. 

19. Roligaste medspelaren du haft?
 – Det har varit flera men jag väljer Tomas For-

slund. Han var fantastiskt härlig att spela med. 

Tuff och hård på isen och varmhjärtad och rapp i 

käften vid sidan av isen. Det hände alltid något runt 

honom. 

20. Vem var värst att möta?
 – Luleå hade en spelare som hette Bautin. En 

back som högg och slog på allt. 

21. Vilket lag är roligast att vinna mot nu för tiden?
 – Det var jäkligt skönt att vinna över Frölunda 

med 4-0. Och vi slog dem med deras egna medel. 

Vi hade unga killar som klev fram. Som Isac Ske-

dung som gör mål direkt. Det är en fjäder i hatten 

för vår ungdomssatsning. 

22. Vad kände du vid Karlberg-Tifot 2005?
 – Det var en flagga på hela långsidan av ishallen. 

Jag tänkte att ”Oj oj vad häftigt! Och sen small 

det till och 17 lystes upp av fyrverkerier eller nåt. 

Det var bland det häftigaste som jag varit med om 

individuellt. Det var så oväntat! Jag trivdes bra i 

Schweiz och hade inte tänkt flytta hem men Olle 

Öst tjatade på mig.  

23. Brynäs eller Mora?
 – 6-0 i mars 2016 var ganska speciell. Mora gör 

en bra match men vi hade flytet. Som att det var 

menat att vi skulle vinna. Vår förening har haft så 

många motgångar att vi var värda detta. Som att vi 

samlat ihop till den här våren. 

24. Din värsta skada?
 – Jag hade problem med ledband i knäna. Men 

jag har varit ganska förskonad ändå. Och det 

påverkar mig inte idag.  

25. Dina topp-3 bästa ögonblick i livet?
 – Mina söners födelse slår allt och när jag gifte 

mig med Kristin. 

26. Bästa lagkaptenen du haft?
 – Oj, jag har haft många men väljer Tomas 

Jonsson. Han har vunnit allt, Stanley Cup, OS, VM 

och ändå är han fantastiskt jordnära. Han tog sig 

alltid tid att snacka med alla. Men jäklar vilka svarta 

ögon han hade om vi förlorade. Det hände att han 

låste ute tränarna från omklädningsrummet och 

gick runt och bara skällde på oss. 

27. Skräckfilm eller action?
 – Action. Jag hatar att se skräckfilm. Det lockar 

inte alls. Tycker att de är så tråkiga mer än läskiga. 

28. Tror du på spöken?
 – Nej. 

29. Vem är den häftigaste kändis du mött?
 – Golfaren Seve Ballesteros. Jag mötte och pra-

tade med honom på Ulna golfbana i Stockholm. 

Det var stort! 

30. Favorit bland TV-program?
 – Musikprogram. Typ Så mycket bättre. Jag 

gillade den första säsongen med Petra Marklund 

och Petter. Agnes var också bra. 

31. Favoritfilm?
 – Sagan om ringen-filmerna. 

32. Favoritjulkalender?
 – Hemma hos oss går många julkalendrar. Jag 

tror att vi har allihop. Tjuvarnas jul, för ett par år 

sen, var bra. Och Pelle Svanslös och Trolltider. 

33. Vad äter du helst till frukost?
 – Det var det skönaste med att sluta spela hock-

ey...jag slipper äta ordentlig frukost för att orka 

med träningen. Nu räcker det med kaffe. 

34. Vem skulle spela dig i filmen om ditt liv?
 – Joel Kinnaman. Hen är en bra skådis och är 

avslappnad och cool nog för att ta den rollen, 

hehe. 

35. Vilka är de bästa kedjekompisar du haft?
 – Den som betytt mest för mig är Jens Niel-

sen. Jag visste alltid var jag hade honom och vi 

passade bra för varandra. Sen var det kul att spela 

med Michael Ryder under lockouten. Det var kul 

87 frågor till Sportrådets 

Mikael ”Challe” Karlberg
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att spela med en sån stjärna. Det var bara roligt att 

se till att han fick pucken där han ville ha den så 

hände det grejer hela tiden. 

36. Vilken är den bäste målvakt du gjort mål på?
 – Kanske Henke Lundqvist? 

37. Vad minns du från din sista match 9 april 2009 
mot SSK?
 – Det var lite vemodigt och samtidigt skönt. 

Matchen gällde inget men det var kul att avsluta 

med att göra mål på straffar. Så sista gången jag 

rörde pucken i min karriär går den i mål.

Klacken sjöng nästan hela matchen för mig. Det 

var lite känslosamt. Det har varit fantastiskt kul att 

få spela för dem. 

38. Vad var den jobbigaste övningen på träning?
 – Om du frågar mina gamla fystränare så säger 

de löpning. De har fått försvara mig inför tränarna 

åtskilliga gånger. Jag har aldrig varit någon långdis-

tanslöpare. 

39. Vad skulle du jobbat med om det inte blivit 
hockey?
 – Hade kunnat vara brandman eller nåt sånt. Jag 

skulle genomgå en sån utbildning i lumpen men 

det blev inte av på grund av hockeyn. 

40. Vilket ämne var roligast i skolan?
 – Språk. Jag hade lätt för både engelska och 

franska. 

41. Vilket ämne var tråkigast?
 – Bild. Jag var jättedålig på att rita. 

42. Vad är den tråkigaste frågan att få i en intervju?
 – Vet inte om det finns någon speciell. Jag ska 

ställa upp och svara på det mesta. 

43. Vad gör dig ledsen?
 – Massor med grejer. Min mormor dog för ett tag 

sedan och då var jag ledsen. Och när jag ser på 

TV hur det ser ut i världen. Jag vågar knappt se 

nyheterna längre. Det är så fasansfulla saker som 

händer. 

44. Drömfemma om inte pengarna spelade någon 
roll?
 – Oliver Ekman-Larsson, Erik Karlsson som 

backar. Filip Forsberg, Victor Rask och Jacob de la 

Rose som forwards. Ett drömscenario vore om det 

skulle bli lockout. Det vore jäkligt kul att se dem i 

Leksandströjan igen. 

45. Vilken junior har tagit störst kliv den här säsongen?
 – Många har varit bra. Den som jag trodde skulle 

vara i fjärdekedjan i J20 och som istället varit med 

i SHL är Emil Bemström. Han har jobbat hårt med 

alla bitar. 

46. Vad är din sportrådskollega Fredrik Jax bästa 
egenskaper?
 – Han är väldigt snäll och omtänksam. Det finns 

inget ont i honom. 

47. Vad skulle Jax säga om dig?
 – Jag tror att han skulle säga att jag har bra koll 

på vårt spel och de taktiska bitarna. 

48. Vem i laget skulle få sitta barnvakt hos dig om du 
hade småbarn?

 – Det är rätt många. Och så finns det några som 

mina barn skulle behöva sitta barnvakt åt, hehe. 

49. Vem i laget är mest lik dig?
 – Oj, det är så annorlunda spel nu för tiden. 

Mycket snabbare. Eric Castonguay kanske. 

50. Jul eller Midsommar?
 – Jul! Jag tycker det är mysigt med mörkret i de-

cember. Och så är det en speciell barndomskänsla 

som lever kvar. 

51. Favoritlag i NHL?
 – New York Rangers. De är populära men har 

det ofta lite kämpigt och en del problem. 

52. Bäste NHL-svensk genom tiderna?
 – Peter Forsberg. Den bästa jag sett och mött. 

Han kunde allt och var fantastiskt duktig. 

53. Vad var bäst med att spela i Leksand?
 – Att ha nära till varandra och kunna hälsa på 

utan att ringa först. 

54. Vad sa du och Jens Nielsen om Gabbe första 
matchen han spelade med er? 
 – Han var tydligen nervös för att spela med oss. 

Och i första bytet gör han en jättevurpa. Han säger 

att vi sagt till varandra: -Vad i h-vete har de plockat 

hit? – Jag har ingen aning.

Men jag tror att Gabbe hittat på det där själv, haha! 

55. Favoritställe i Leksand?
 – Stranden vid Siljan nära vårt hus. 

56. Beskriv Perra Johnsson med tre ord?
 – Engagerad, vinnare och ett varmt hjärta. Han 

är en otroligt bra människa. 

57. Vem var din hockeyidol när du var liten?
 – Mats Näslund. Han var underbar att se. Liten, 

men ändå duktig hockeyspelare som klarade sig i 

NHL trots sin storlek. 

58. Vems namn är svårast att uttala i dagens trupp?
 – Joe Piskula 

59. Vad gör dig riktigt glad?
 – Att se andra lyckas. Det är en underbar känsla. 

60. Aktuellt eller Rapport? 

 – Rapport. 

61. Bästa resa du gjort?
 – Jag var på Rhodos med familjen i somras. Det 

var en perfekt resa. Bra väder, bra hotell. Annars 

gillar jag att åka till Spanien och spela golf. Jag 

brukar få låna Tommy Salos lägenhet där. 

62. Tomat eller gurka?
 – Gurka så klart! Jag är ju från Västerås. 

63. Vad lyssnar du på om du åker bil ensam?
 – Just nu är det mycket Håkan Hellström.  

64. Favoritfärg?
 – Blå 

65. Drömbil?
 – Jag är nöjd med den Audi jag har nu. 

66. Är du händig?
 – Nä, min fru är mer händig än vad jag är. 

67. Bugg eller foxtrot?
 – Ingetdera. Om nån tvingar upp mig på dans-

golvet ska jag haft några stärkande öl innanför 

västen. Då möjligen kan det funka. 

68. Favoritpizza?
 – Bussola. Räkor och såna grejor. 

69. Filip Forsberg eller Alexander Ovechkin?
 – Filip! Han har framtiden för sig. Det är en fan-

tastisk pojk och en bra ambassadör för vår lilla by. 

70. Har du nån fobi?
 – Ja, jag gillar inte ormar. Jag skulle INTE ställa 

upp i Fångarna på fortet. Jag är inte så jäkla för-

tjust i djur överhuvudtaget. Hundar går bra men i 

övrigt har jag svårt för djur. Och katter är det värsta 

jag vet. 

71. Mål eller assist?
 – Mål…att göra mål inför en fullsatt arena. Det är 

en otrolig känsla. Den som jag saknar mest. När 

adrenalinet slår in. Det är häftigt. Men jag saknar 

inte själva träningen. 

72. Hur nervös var du innan match sju mot Modo?
 – Jag hade inte varit nervös tidigare under 

matchserien. Vi trodde aldrig att vi skulle gå upp. 

Det var mer: En match till, det är bra för pengar-

na”. Men när vi kom till match sju började jag tänka 

att ”Vi har ju chansen nu”. Så då blev det nervöst. 

73. Första jobbrelaterade tanken efteråt?
 – Jag vände mig till Jaxen och sa ”Herregud, vad 

fan gör vi nu!?” När vi i andra paus låg under med 

1-3 så pratade vi om hur jäkligt bra rustade vi var 

för nästa säsong i Hockeyallsvenskan. Att vi hade 

ett lag som skulle kunna vinna varenda match. Vad 

Jaxen svarade? ”Jag har ingen aning”. Men sen 

sa vi att vi tror på den här gruppen. Det har tagit 

tid men nu ser vi att de vågar tro på sig själva och 

inte är lika imponerade av SHL-motståndet som i 

början av säsongen. 

74. Hur tuff har hösten 2016 varit?
 – Det har inte varit så hård press. De första 10-

15 omgångarna var tuffa, men alla runt omkring, 

fans, styrelse med flera har haft förståelse för att vi 

inte kan fuska oss till framgång. Att vi måste bygga 

från grunden. Jag har aldrig upplevt att det varit 

sån här lugn och ro runt föreningen tidigare. 

75. Vad är klockan nu?
 – 14.36

Text Katharina Dalmalm
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