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Dalarnas bästa
julbordsshower!
Dalarnas bästaDalarnas bästaDalarnas bästaDalarnas bästaDalarnas bästa

VÄLKOMNA TILL EN AV

759:-/person 
Inkl. moms (699:- exkl. moms)

Vår julbordsshow passar både privatpersoner och företag av alla storlekar!
Vi erbjuder ett lyxigt och välsorterat julbord i klassiskt manér till tonerna

av några av Sveriges mest uppskattade och folkkära artister.

Live på scen 
JOHN LINDBERG TRIO  
GÄSTARTIST - EVA EASTWOOD

Bokning & Info  Tid 
0248-123 19    19.00 - 01.00
info@rattvikbowling.se

Datum:  November - 25e, 26e  |  December - 2a, 3e, 9e, 10e, 16e, 17e

av några av Sveriges mest uppskattade och folkkära artister.

Live på scen
JOHN LINDBERG TRIO
GÄSTARTIST

Bokning & Info  Tid 
0248-123 19    19.00 - 01.00
info@rattvikbowling.se

Datum:

Välkomna till vår nyrenoverade och helt ombyggda 
restaurang och testa våra världsklassiga burgare! 
Vi har även smidiga paket för både grupper och små 
och stora företag!
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Leksingen är utgiven av Leksands IF Ishockey. Tidningen distribueras  
fyra gånger per år till medlemmar i Leksands IF Ishockey, Leksand  
Superstars och Leksands IF Supporterklubb. Upplaga 10 000 ex.

Innehåll

Bli medlem i Leksands IF Ishockey. Fyll i formuläret på 
www.leksandsif.se eller mejla medlem@leksandsif.se

Papperet som Leksingen är tryckt på kommer från Artic Paper 
Grycksbo AB. Detta nummer är presslagt 30/8 2016.

Souvenirer går att handla hos Hemköp Leksands  
förbutik med biljetter & souvenirer:
Mån-Fre 10-19  
Lör 10-16  
Sön 11-16  
eller via Leksands IF´s webshop: shop.leksandsif.se

www.leksandsif.se 
info@leksandsif.se  

Leksands IF Ishockey AB   
Box 118, 793 23 Leksand

Tel 0247-644 00   Fax 0247-346 40    
Bankgiro 467-2523
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Välkommen till säsongen 
16/17 med Leksands IF
DET SJUDER AV LIV och är redan i skrivande stund - ett par veckor före herrarnas seriepremiär -full 

aktivitet i Tegera arena. Från midsommar har isen i LRF-hallen nyttjats flitigt av Leksands Nya Hockey-

skola, och av våra äldsta lag under augusti, men nu ligger isen i Tegera arena blank och väntar på de 

första skären för säsongen.

Det målas och renoveras lite varstans här, och vi jobbar hela tiden med att höja upplevelsen i arenan. 

Bland annat har arenans affärsplan försetts med en ny lounge, som förhoppningsvis blir ännu en upp-

skattad mötesplats för er som besöker arenan. 

Och en ny reception har öppnats på ny-gamla kontoret för att förbättra arbetsmiljön för våra krigare 

som jobbar med biljetter, ekonomi, försäljning, marknad och medlemmar, och inte minst för att för att 

öka tillgängligheten för alla ni som besöker oss.

MIRAKLET FRÅN FÖRRA SÄSONGEN är en magisk upplevelse och ett starkt minne. Resan har nu 

dokumenterats i boken "Laget som aldrig dog - Leksands IF", och mer om den kan ni läsa längre fram 

i denna tidning. 

För oss som jobbar och spelar i Leksands IF är det dock nu fokus på denna säsong och på framtiden. 

A-laget är rustat för en spännande och utmanande säsong i högsta ligan, och på damsidan har LIF 

varit med och bildat en central hockeyliga för damer – SDHL. Våra lovande juniorer har checkat in 

på Leksands Gymnasium och tränar garanterat hårt för att så småningom kanske kunna utmana om 

en plats i SHL/SDHL de också. Och samtidigt fylls våra ungdomslag på med nya framtida stjärnor. 

Leksands IF är redo för ett härligt 2016/2017!

DET MÄRKS OCH KÄNNS att intresset för Leksands IF är grymt stort redan innan säsongen har 

startat. Vi kan med stor glädje konstatera att stödet från våra sponsorer är starkt, att tillströmningen av 

nya medlemmar är stor, och att efterfrågan på biljetter är fantastisk. Efter dagens officiella biljettsläpp 

så är drygt 7 300 biljetter bokade till premiären mot Djurgården den 22 september i Tegera arena!

ATT VARA EN DEL av Leksands IF är för mig en stor ära och förmån. Förra veckan umgicks drygt 

1 200 leksingar ombord på LIF-Kryssningen. En mötesplats med leksingar i olika funktioner som 

spelare, styrelse, medarbetare, sponsorer, medlemmar, supporters, legendarer, ungdomsledare och 

funktionärer. Alla som var där vet vilken fantastisk stämning med glädje och gemenskap det var. För 

mig är det är svårt att i dagens hårda samhälle hitta en liknande social aktivitet där alla är välkomna 

och tillsammans skapar en gemenskap.

MIN FÖRHOPPNING och önskan är att vi fortsätter att vara enade på vår resa mot år 2019, för vi 

kommer att behöva tålamod, positiv kraft och stöd om det drar in några höststormar och hagelskurar. 

Kom ihåg att när 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

Ledare
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Plockat 
Kaptenerna utsedda!
Under LIF-kryssningen presenterades kaptenstrion för såväl herr- som damtruppen. I båda fallen 

handlar det om riktiga ledargestalter som alla står för hårt jobb och stort hjärta, dvs riktiga leksingar:

Herr, från vänster: Jesper Ollas (C), Jon Knuts (A), Martin Karlsson (A). 

Dam, från vänster: Elin Lundberg (C), Emma Lind (A). Saknas på bilden gör Ilze Bicevska (A), 

Nytt på styrelsefronten
I början av juli höll den ideella föreningen Leksands 
IF och Leksands IF ishockey AB sina årsstämmor.  
I båda fallen röstades valberedningens förslag till 
styrelse enhälligt fram:

LEKSANDS IF IDEELLA FÖRENING
Ordförande
Andreas Hedbom, omval 1 år
Ledamöter
Kajsa Rosén, omval 2 år
Peter Berg, nyval 2 år
Emil Nilsén, omval 2 år
Anders Lindell, kvarstående 1 år
Mats Nygårds, kvarstående 1 år
Ulrika Gärdsback, kvarstående 1 år
Suppleanter
Per-Ragnar Bergkvist, omval 1 år
Cattis Karlsson, nyval 1 år
Valberedning 
Mirja Herrdin (ordförande), 
Sakarias Winberg och Anders Jansson. 

LEKSANDS IF ISHOCKEY AB 
Ordförande
Åke Norström, omval 1 år
Ledamöter 
Tommy Larsson, omval 1 år
Anders Ahlgren, omval 1 år
Mats Jansson, omval 1 år
Tomas Olofsson, omval 1 år
Per-Ragnar Bergkvist, omval 1 år
Johan Hedberg, omval 1 år
Kajsa Rosén, nyval 1 år
Suppleanter
Andreas Hedbom, omval 1 år
Mats Årjes, omval 1 år
Mats Fogelström, nyval 1 år
Valberedning
Mirja Herrdin (ordförande), 
Håkan Östlund och Sven-Åke Östberg.

Pokémon-
mästaren korad
Tobias Forsberg är sedan gammalt känd 

som en hårt jobbande forward som inte 

direkt håller igen på glädjen när han nätar. 

Efter den här sommaren kan han dock 

lägga ytterligare ett karaktäristiskt drag på 

sin personbeskrivning: Pokémon-mästare. 

Lagkamraterna pekade enhälligt ut honom 

som lagets Pokémon-prins, och han själv 

kunde inte annat än att hålla med: ”Det är ju 

väldigt konstigt egentligen. Jag har knappt 

spelat någonting och de andra har sprungit 

runt hur mycket som helst. Men det gäller 

att spela smart och det har jag gjort.”

”Gubben kan än”
Martin Karlsson till leksandsif.se om den marginellt 

äldre lagkamraten Tommi Paakkolanvaaras två satta 
straffar i träningsmatchen mot Västerås.

”Ja, det var väl 
Janos-effekten 
skulle jag säga”

Ödmjuke János Hári till Mittmedia 
som svar på frågan om hur det kom 

sig att lagets första träningsmatchseger 
kom i den match då János var 

tillbaka i spel igen efter sin skada.

Sjätte spelaren redo!
Intresset för att få uppleva årets SHL-säsong 

på plats i Tegera arena har varit otroligt stort, 

och trycket på säsongskort och lösbiljetter har 

varit hårt redan innan de respektive släppen. 

Allt pekar på att det kommer att bli ett härligt 

tryck i arenan även denna säsong – så se 

till att bli en del av detta, du också. Kolla in 

spelschemat på sista sidan i denna tidning, 

och boka dina biljetter på leksandsif.se 

Glöm inte heller att stötta våra damer, juniorer 

och damjuniorer på deras hemmamatcher. 

Spelscheman hittar du på respektive lags 

hemsida. Vi ses!

Fotograf tackar för sig
1972 fotade Stig ”Stickan” Kenne Leksands IF:s lagbild 

för första gången - I år gjorde han det för sista. 

  – Nu ska jag jobba med en bok istället, men jag har plå-

tat lagbilden så gott som alla år sedan 1972, bortsett från 

några få säsonger i Allsvenskan, berättar Kenne.  

Vilken är den största skillnaden på att fota hockeyspelare, 

1972 vs 2016?

  – Idag vet grabbarna verkligen vad det handlar om, det 

är väldigt viktigt att snygga till sig innan, och många vill 

gärna kolla direkt hur bilden blev. Det intresset fanns inte 

riktigt på Abris tid om man säger så, haha. 
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Vid nio års ålder började Cecilia 
Östberg att spela hockey i Leksands 
IF. När hon inför den gångna sä-
songen bestämde sig för att placera 
skridskorna på den berömda hyllan, 
gjorde hon det som en spelare som 
varit en av Riksseriens och Dam-
kronornas starkaste profiler under 
de senaste åren. Hon har gjort 151 
Riksseriematcher i LIF och över 100 
landskamper i blågult, och bland de 
främsta meriterna finns OS i Vancou-
ver 2010, samt OS i Sochi 2014, där 
det svenska laget båda gångerna 
slutade på en fjärdeplats. 

NÄR CISSI SER TILLBAKA på sin karriär kan 

hon se hur sporten har utvecklats sedan hon 

själv tog sina första skär. 

 – Intresset för damhockeyn har ökat enormt 

sedan jag började, båda utvecklingen på isen 

och när det gäller åskådare. Senaste året har 

man läst om Luleå och andra lag som har haft 

tusentals supportrar, och serien känns jämnare 

rent spelmässigt. När jag började var det mer ett 

fåtal lag som tampades om medaljerna, och jag 

vet att vi förlorade med siffror som 0-32… 

Roligaste minnet från tiden i LIF?
 – Det är nog vinsten mot Linköping i semi- 

finalen (bäst av tre matcher) då vi vann hemma 

i förlängningen, efter att ha blivit totalt över-

spelade dagen innan. Dock förlorade vi tredje 

matchen, men det är ändå ett starkt minne då 

Linköping hade ett ruggigt bra lag på papperet, 

berättar Cissi, som av förklarliga skäl har många 

fina minnen att se tillbaka på.

Var det ett svårt beslut att lägga av?
 – Beslutet att lägga skridskorna på hyllan var 

ganska enkelt, då jag kände mig väldigt nöjd 

och mätt på att lägga ner så mycket tid som 

krävs. Självklart har jag alltid tyckt att det har 

varit värt det, men nu på äldre dar har jag haft 

svårt att motivera mig att köra hårdare, vilket till 

slut fick mig att sluta, ändå på topp känner jag 

själv. Jag tror att jag kände mig i mitt livs form 

den säsongen jag slutade.

Vad har du gjort sedan dess?
 – Jag har hunnit med mycket. Jag har flyttat till 

hus och blivit fru och mamma. Jag har det livet 

jag har drömt om helt enkelt. Mina framtidsplaner 

just nu kretsar kring min familj och är inte speciellt 

avancerade, jag trivs i livet och med mitt jobb och 

just nu njuter jag hemma med min son. 

Utesluter du en comeback på isen?
 – Det är inget jag funderar på i dagsläget, men 

vem vet hur det känns om något år, menar Cissi, 

som tills vidare nöjer sig med att följa laget från 

sidan.

 – Jag följer tjejerna via hemsidan, och ibland 

ser jag någon match på plats. Då ser man att ut-

vecklingen går framåt och det är riktigt kul! Sedan 

imponeras jag strakt av tjejerna som fortsätter 

längre än mig, och lägger ner tid och kombinerar 

hockeyn med jobb på sidan av. All cred till dom. 

Din hälsning till LIF-fansen?
 – En gång leksingar alltid leksingar är ju något 

man säger, och så är det ju. Jag är stolt över att 

ha varit en del av Leksands IF, med hela orga-

nisationen och fansen som ställer upp i ur och 

skur. Det är mäktigt vilket jobb klacken gör, allra 

helst för herrarna. Jag förstår att det måste vara 

stort att kliva ut på isen med det stödet varje 

match! 

Vad hände sedan...

"Tänk om 
man hade så 
här fin häck!"

Hanna Lindqvist lät sig  
imponeras under ett häckpass 

med sprillans nya häckar.

651!
651 personer kom till LRF-hallen i bör-

jan av augusti för att kolla in A-lagets 

första isträning för säsongen.  Innan 

träningen presenterades spelarna i tur 

och ordning av Patric Skoglund. Störst 

jubel fick hemvändande Jesper Ollas 

och huvudtränare Perra Johnsson.
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Många bekanta ansikten, men också många nya. 
Här har ni gänget som representerar Leksands IF i SHL 2016/2017!Bostadsguiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.




Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

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

med uthus och ängar – mycket att välja bland.

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2015 •  Nr  1

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

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

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

förtroende till oss, 43 år i branschen

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
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Spelartruppen

Ålder 23 | 1992-09-23
Längd 182 cm
Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Hans personliga rekord i att inte 
prata = 15 sekunder.

Daniel 
BERTOV

3 B

Ny från Modo
Ålder 27 | 1989-04-10
Längd 181 cm
Vikt 92 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Favoritprogram = Sommar med 
Ernst.

Nichlas 
TORP

4 B
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Ålder 28 | 1988-02-19
Längd 185 cm
Vikt 84 kg
Plockar Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Har deltagit i finska Idol. 

Atte 
ENGREN

35 M

Ny från Providence Bruins
Ålder 28 | 1988-04-20
Längd 178 cm
Vikt 84 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Schlagerfantast som har 
Carola Häggkvist som idol. 

Ben 
YOUDS 

5 B

Ålder 19 | 1997-01-02
Längd 184 cm
Vikt 76 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Presenterade sig första gången 
som ”Sleven”. Varför vet ingen 
ännu.

Sebastian
BJÖRNSTAD

6 B

Många bekanta ansikten, men också många nya. 
Här har ni gänget som representerar Leksands IF i SHL 2016/2017!

Ålder 21 | 1994-12-06
Längd 186 cm
Vikt 83 kg
Plockar Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Spelarfruarnas favorit…

Henrik 
HAUKELAND

30 M
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Ny från Färjestad
Ålder 22 | 1994-05-09
Längd 175 cm
Vikt 74 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Innehar det åtråvärda rekordet 
mellan Arvika och Lesjöfors på 
moped.

Johan 

OLOFSSON
7 F

Ålder 27 | 1988-10-18
Längd 191 cm
Vikt 91 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Skryter allt som oftast om att ha 
blivit tilltalad ”that´s my boy”, av 
tränare Gereon.  

Lukas 
ERICSSON

9 F

Ålder 25 | 1991-01-05
Längd 183 cm
Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Tar med sig en bild av en rysk 
armésoldat när han går och 
klipper sig, för att bli så lik denne 
som möjligt. 

Martin
KARLSSON

11 F

Ålder 25 | 1991-07-01
Längd 182 cm
Vikt 84 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Tror sig ha bäst stil och 
modekoll i laget…

Alexander
YTTERELL

19 B

Ny från Almtuna
Ålder: 23 | 1992-12-01
Längd 181 cm
Vikt 82 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Det Patrik inte har läst på 
Wikipedia är inte värt att läsa.

Patrik 

NORÉN
26 B
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Ny från Almtuna
Ålder 20 | 1996-05-01
Längd 181 cm
Vikt 73 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
20-åring som brinner för konst 
och antikviteter. 

Olle 

ALSING
34 B

Ålder 20 | 1996-03-15
Längd 182 cm
Vikt 82 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Yrväder som fortfarande går vilse 
i lilla Leksand.

Matias
LASSEN 

25 B

Ny från AIK
Ålder 25 | 1991-02-28)
Längd 187 cm
Vikt 93 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Bro-nörd som har räknat antalet 
bultar i Öresundsbron. 

Markus 
LAURIDSEN 

33 B

A
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Martin
KARLSSON

Ålder 23 | 1993-06-20
Längd 181 cm
Vikt 81 kg
Skjuter Höger 
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn: 
Morgonpigg som få. Behöver allt 
som oftast bara ställa tio alarm.

Johan
PORSBERGER

15 F

Ålder 25 | 1991-02-04
Längd 185 cm
Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Den enda i laget som solar solari-
um och använder brun utan sol.

Jon 
KNUTS

13 F

Ny från Brynäs 
Ålder 32 | 1984-04-27)
Längd 183 cm
Vikt 90 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Försöker få med sig grabbarna i 
laget in i den hysteriska 
Pokémon-världen.

Jesper
OLLAS

17 F

Ålder 19 | 1996-12-04
Längd 168 cm
Vikt 68 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Sveriges största mygelhandi-
capare  i golf. 

Oskar 

LANG
14 F

Ålder 33 | 1983-03-01
Längd 189 cm
Vikt 85 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Glömmer sina löständer lite här 
och var. 

Tommi
PAAKKOLANVAARA

20 F
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Ålder 24 | 1992-05-03
Längd 175 cm
Vikt 77 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Försöker hävda sig med dyra 
märkeskläder och accessoarer, 
men i själva verket är det billiga 
kopior från Thailand. 

János
HÁRI

16 F

Ålder 19 | 1996-12-12
Längd 182 cm
Vikt 79 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Bor hemma hos mamma och 
pappa. Favoriträtten är pann-
kakor med köttbullar. 

Fredrik
FORSBERG

12 F

Ny från LIF Junior
Ålder 17 | 1999-01-18
Längd 179 cm
Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Har en ofantligt stor ballongsam-
ling hemma. Till och med i färger 
som blå, gul och röd.

Rickard
HUGG

21 F

A

C
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Huvudtränare
Gör sin andra säsong i LIF
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Tjatar ständigt om att han vill ha 
en staty i Leksand. Än har vi inte 
sett någon…

Perra
JOHNSSON

Assisterande tränare
Gör sin andra säsong i LIF (A-lag)
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Värmlänning som febrilt sliter med 
att tvätta bort värmländskan och 
ersätta den med dalmål. 

Gereon
DAHLGREN
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Ålder 19 | 1997-03-03
Längd 181 cm
Vikt 77 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Killen med det eviga leendet 
som ingen kan tvätta bort.

Isac 

SKEDUNG
24 F

Ålder 22 | 1994-05-11
Längd 181 cm
Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Killen som alltid blir vansinnig 
på golfbanan. Man kan ju undra 
varför?

Martin
GRÖNBERG

22 F

Ålder 19 | 1997-09-03
Längd 180 cm
Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Letar fortfarande efter tunnelba-
nestationen i centrala Leksand.

William
WIKMAN

28 F

Ny från Tingsryd
Ålder 28 | 1987-09-18
Längd 185 cm
Vikt 87 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Vill börja exportera Falukorv till 
Kanada.

Eric
CASTONGUAY 

27 F

Ny från Brynäs
Ålder 24 | 1992-08-29
Längd 194 cm
Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Älskar att berätta värdelösa Nor-
gehistorier i omklädningsrummet.

Sondre 

OLDEN
23 F

Ålder 28 | 1988-04-05
Längd 185 cm
Vikt 84 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
SHL:s största matlagnings- 
talang. Har tackat nej till att 
delta i Sveriges Mästerkock 
flertalet gånger. 

Tobias
FORSBERG

29 F

Bild saknas
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Assisterande tränare
Ny från Mora. Gör sin första 
tränarsäsong i LIF (A-lag)
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Högljudd tränare som gillar att 
spela tennis och jämför sig själv 
med självaste Roger Federer. 

Örjan 
LINDMARK

Målvaktstränare
Gör sin 12:e säsong i LIF A-lag
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Målvakternas egen pappa. I hans 
värld har målvakterna ALDRIG 
gjort fel. 

Jonas
LEVÉN

Källa (utöver spelarjuryn) – eliteprospects.com

Challe om säsongen som väntar:

Summera den gångna säsongen med fem ord:  
 – Nåt man aldrig kommer glömma.

Hur har ni i sportrådet tänkt när ni har värvat inför denna säsong?
 –Vi har mest tittat på skridskoåkning och spelförståelse på de 

spelare som vi har tagit in.

Vad skiljer årets trupp från fjolårets?
 –Vi är snabbare som lag än i fjol. 

Vad kommer Leksands IF att bidra med i årets upplaga av SHL?
 –Ungdomlig entusiasm! Vi har yngst lag i SHL och det kommer att 

krävas att vi hjälper och utvecklar våra killar.

Ändras er syn på vikten av att släppa fram juniorer och egna  
produkter nu när det blev SHL istället för Allsvenskan?
 –Det blir kanske svårt att släppa fram 9 juniorer i en match som mot 

Almtuna i fjol, men vi kommer att jobba vidare med samma tänk.  

Styrelsen har beslutat att vi ska arbeta på ett visst sätt – att vi ska  

satsa på våra juniorer - och det kommer vi att fortsätta med.

Vem sätter Leksands första SHL-mål denna säsong?
 – Jag tror att Martin Karlsson sätter dit första kassen hemma mot DIF!

Leksingen | 11

Foto Stig "Stickan" Kenne
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LIF-kryssningen
Tack alla för en oförglömlig resa! Här kommer några bilder som återberättar 
lite av det som utspelade sig i slutet av augusti på ett blåvitt Ålands hav:

Foto Jessica Ström

12 | Leksingen 
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Vimmelfotograf Martin Karlsson

T-SHIRT 1919

249:-

DAMTOP

249:-

JOGGINGBYXA

399:-

SWEATSHIRT

499:-

Många fler nyheter hittar du på www.leksandsif.se
Leksingen | 13
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Några minuter efter övertidsmålet som 
tog Leksand tillbaka till SHL fick Jes-
per Ollas ett sms. 
 – Det var från Karlberg som skrev att 
”nu jäklar ska du hem!”
Att komma hem…så känns det för Lek-
sandssonen Jesper Ollas. Han berättar 
att han pratat en hel del med Sportrå-
dets Micke Karlberg under säsongen 
som gick. 
 – Han visade att Leksand var intres-
serade av att jag skulle komma hem. 

JESPER BERÄTTAR att det varit en dröm för 

honom att få en chans att spela med Leksand i 

högsta serien igen. Han följde kvalmatcherna noga 

i våras.  

 – Det var häftigt att se hur de vände på matcher 

och lyckades vinna trots underlägen. Det visar att 

det handlar om viljan hos gruppen, mer än meriter 

hos enskilda spelare.

Han minns själv kvalserien 2006 när hans Leksand 

åkte ur efter bara ett år i högsta serien. 

 – Laget var ganska uppsnackat. Det sas att vi 

hade ett bra lag. Men vi fick en tuff säsong.

Eftersom Tegera arena inte var färdigbyggd fick la-

get börja med fyra bortamatcher som de förlorade. 

 – Jag tror inte vi vann en enda match av de 

tio första och vi återhämtade oss aldrig från det, 

berättar Jesper allvarligt.

 Och i kvalserien tyckte han att de hade bra 

hockeyspelare, men inte rätt karaktärer. En anled-

ning till att han återvänder är att det finns en annan 

filosofi i Leksand nu.

 – Alla var inte beredda att lägga ner jobbet som 

krävdes då. Där känns det helt rätt att komma tillba-

ka till föreningen nu. Här finns många unga spelare 

med mycket vilja. Och tränarna är perfekta för den 

här gruppen eftersom de lyckades så bra i fjol. 

VAD BLIR DÅ ROLLEN för en Jesper Ollas som 

hunnit bli 32 år? Han är utsedd till lagets kapten, 

och hoppas kunna bidra med erfarenhet till den 

relativt unga gruppen. 

 – Något jag lärt mig under åren är att hitta en bra 

balans mellan allvar och när man ska slappna av. 

Att anspänningsnivån ska vara lagom. 

Visst finns det en baksida med att ha hunnit över 

trettiostrecket. Jesper säger att han blivit lite mer 

skadebenägen. 

 – Det krävs mer uppvärmning för att hålla sig 

fräsch.

PRIVAT MENAR JESPER att 32 är en bra ålder. 

Att han inte har något att klaga på och med två 

små söner blir det inga problem att fylla fritiden. 

Den äldste är knappt två och den yngste drygt ett 

halvår. 

 – Jag ska väl försöka curla in dem på hockeyn, 

men just nu ser det ut att bli en busschaufför av 

den äldste, säger Jesper med ett skratt. 

EFTER ATT SPELAT hela sin juniortid och sju år 

i A-laget i Leksand behövde Jesper göra något 

annat för sin egen utveckling. Han tyckte att han 

själv blev bättre och bättre, medan laget tog steg 

tillbaka. 

   – Mitt sista år i Leksand tog vi oss inte ens till 

kvalserien.

Efter att ha rådfrågat några ledare och äldre spela-

re i sin omgivning bestämde sig Jesper för att välja 

spel i dåvarande Elitserien. 

 – De sa att jag måste ta den här chansen. Även 

om det då sved att gå till värsta konkurrenten 

Brynäs. Det var det enda erbjudandet jag hade 

från Elitserien, men visst var det ett svårt val till en 

början.

Han ångrar inte sitt beslut eftersom de fem åren i 

Brynäs inneburit en positiv utveckling för honom.

 – Och så fick jag vara med och ta SM-guld 2012. 

Det var otroligt häftigt att få göra den resan. Att få 

vara med hela vägen till final, säger Jesper stolt. 

HAN FICK ÄVEN CHANSEN att spela med Tre 

Kronor 2014. Efter en poängmässigt bra säsong, 

där Jesper kom högt upp i skytteligan, hörde 

förbundskapten Per Mårts av sig. 

 – Jag hade spelat ihop med samma killar, Jonas 

Nordqvist och Bill Sweatt nästan hela säsongen 

och vi hade bra kemi och producerade bra även i 

fem mot fem-spel.

Jesper fick chansen i några turneringar inför VM 

och han tycker att den största skillnaden mot 

klubblagspelet var att det var mer spets kvalité-

mässigt.

Det blev inget VM-spel den gången men Jesper 

tycker att han lärde sig mycket. 

 – Jag var lite besviken att jag tog för mig dåligt. 

Jag hade inte samma roll som i Brynäs och fick jag 

chansen igen skulle jag inte vara lika blyg.

HAN OCH FAMILJEN trivdes bra i Brynäs och i 

Gävle och Jesper vet vad han kommer sakna mest 

med staden. 

 – En indisk restaurang som vi verkligen älskade. 

Ja, och själva utbudet av restauranger, affärer och 

sånt.

FÖRUTOM FLYTTEN till Leksand har Jesper, i 

sommar, hunnit med en resa till Gotland med den 

förre kedjekompisen Johan Hägglund. 

 – Min gamle vapendragare! Vi var på hans 

bröllop tidigare, så det blev en riktig Hägglund-

sommar, säger Jesper och ler brett.

Nu väntar en tuff säsong med ett ungt oerfaret 

Leksand tillbaka i SHL. Men Jesper verkar inte 

orolig, utan mer förväntansfull. 

 – Det märks att det är en tight grupp som jobbat 

hårt för varandra. Det känns kul att få vara en del 

av den.

Jesper Ollas hemma igen
EN DRÖM SOM GÅTT I UPPFYLLELSE

”Det visar att det 
handlar om viljan 
hos gruppen, mer 
än meriter hos 
enskilda spelare.” 

Jesper har hunnit besöka Sommarland i 

Leksand några gånger de senaste månader-

na. Här är några tips från vår stjärna på vad 

ni inte får missa där. 

• Jag gillar klassiska grejer som Vattenlandet. 

Särskilt nu när man har barn.

• Linbanan: Den är jättehäftig! Man sitter fast 

i en sele som hakas fast i linan. Den är rätt 

lång så man hinner få upp ganska bra fart. 

• De nya lasergevären: riktigt kul! Och lite för 

oss äldre barn.

Läs mer om Leksand Sommarland 
på www.sommarland.nu

Foto Mats Nobelius
Text Katharina Dalmalm

LEKSAND SOMMARLAND
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”Nu jäklar 
ska du hem!” 

Leksingen | 15

Läs mer om Leksand Sommarland 
på www.sommarland.nu
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Att spelare delar hotellrum när laget är 
ute på vägarna är inget ovanligt. Men 
i somras bodde många av spelarna 
tillsammans i flera veckor.
Följ med till kollektivet i stuga 59 på 
Leksands Strand.

OM MAN VILLE TRÄFFA någon av a-lagets 

spelare utanför isen i början av augusti var nog det 

hetaste tipset att bege sig till campingen Leksands 

Strand. Där, koncenterarat till några stugor, bodde 

nämligen stora delar av laget när försäsongsträ-

ningen drog igång.

När Leksingen kommer på besök i en av stugorna 

är det nyförvärvet Nichlas Torp som blir vår guide.

 – Välkomna, det syns nog att det är ett gäng 

grabbar som bor här, säger han och visar vägen in 

till stuga 59.

De orden visar sig dock vara något överdrivna. 

Visst ligger det grejer lite här och där och avsak-

naden av leksaker och andra barntillhörigheter gör 

att man inser att det här inte är någon barnfamilj 

som bor här.

Men de fem i stugan – förutom Nichlas Torp även 

Janos Hari, Johan Olofsson, Daniel Bertov och 

Johan Porsberger – verkar fixa tillvaron tillsam-

mans rätt smidigt. För att bo så här tillfälligt på ett 

ställe i några veckor är nämligen inget konstigt för 

en hockeyspelare. 

 – Det är väldigt vanligt. Kommer man som ny 

bor man ofta på hotell eller någon annan lägenhet 

innan man får sitt riktiga boende. Men det brukar 

alltid fungera snabbt och smidigt och det verkar 

det göra den här gången också. 

Hur har ni delat upp alla sysslor mellan er?
 – Alla bidrar på sitt sätt. Någon handlar, de andra 

lagar maten och någon fixar disken. Det har inte 

varit några problem alls, säger Nichlas Torp som 

med sina 27 år är äldst i stugan och därför också 

fått det finaste rummet med den bredaste sängen 

avslöjar de andra. 

Det finns så klart ett gäng i laget med barn och fa-

milj, men många i laget är unga och har inte hunnit 

bli föräldrar ännu. Det präglar också stämningen.

 – Det blir mycket socialt utanför isen också. 

Vi brukar göra allt möjligt: några spelar golf eller 

minigolf tillsammans. Vi kollar mycket på film ihop.

Några som kör Pokémon Go?
 – Det har avtagit lite, men var väldigt mycket i 

början. I laget är Tobias Forsberg bäst tror jag. Han 

är på riktigt hög level. 

Ungefär där hörs kvävda vrål för övervåningen 

där en intensiv Fifa-match pågår. Det är en annan 

aktivitet som är flitigt förekommande i stuga 59. Av 

de ilskna orden och inte alltför glada tillropen att 

döma går det bra för Janos Hari och något sämre 

för Daniel Bertov.

Vem är bäst i stugan på Fifa?
 – Det är nog jag eller Porsberger faktiskt.

En vanlig dag i stuga 59 börjar med att Nichlas 

Torp är först upp och äter frukost i lugn och ro. De 

andra kommer upp allt eftersom och strax efter 

åtta lämnar gänget campingen.

 – Då käkar de andra frukost tillsammans och 

sedan har vi ett fyspass vid halv tio. Sedan är det 

dags för två ispass; det första börjar elva, sedan är 

det 20 minuters paus och sedan kör vi igen. 

Två ispass nästan direkt efter ett fyspass låter rätt 

mastigt, men enligt Nichlas Torp är det skönt att ha 

all träning samlad vid ett och samma tillfälle. 

 – Personligen tycker jag det är mycket bättre 

att ha det så. Det blir mer effektivt, speciellt första 

veckorna när man behöver tid för att köra in gre-

jerna. Då vet man att man kör hårt på förmiddagen 

och att man har eftermiddagen att vila upp sig. 

På kvällarna har det blivit en hel del filmtittande. 

Mycket skräckfilmer. Läskigast hittills? ”The Con-

juring 2” blir det eniga svaret. 

Lite hyss kan det bli också avslöjade Daniel Bertov. 

Speciellt eftersom ett annat gäng från laget bor 

i stuga 60 som sitter ihop med nummer 59. Det 

krävs bara ett kliv för att ta sig över till deras 

balkong.

 – Jag tror Lauridsen höll att på få hjärtattack när 

jag kom smygande. De satt och kollade skräckfilm, 

så de blev ordentligt rädda, säger Daniel Bertov 

och ser oerhört nöjd ut.

Även om gänget trivs ihop är de alla eniga att det 

också ska bli skönt att få ett eget boende när 

säsongen drar igång. Då när det gäller att ha fullt 

fokus på matcherna är det skönt att få dra sig 

tillbaka och sköta sig själv.

 – Det kommer att bli spännande och tufft. Verkli-

gen en utmaning. Vi var ju det enda laget som inte 

spelade i SHL förra året, så det är klart det är svårt 

att tippa oss före Frölunda. Men det ska bli kul, jag 

tror det här laget kan bära frukt, avslutar Bertov. 

Hemma hos Torp, Olofsson, Bertov, 
Porsberger och Hari 

Text Elisabet Wahl Foto Christer Siik

Olofsson

Porsberger

Torp

Hari

Bertov
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Efter att säsongen innan ha åkt ur SHL fick Leksands IF en mardrömsstart i Hockeyallsvenskan 2015/2016, och på 

sina håll spekulerades det till och med i att laget skulle åka ur allsvenskan. Men vindarna skulle, som vi alla vet, vända! 

I den unika och efterlängtade boken Laget som aldrig dog beskriver författaren Daniel Nilsson-Padilla Leksands IF:s 

enastående resa från botten av allsvenskan till att i den sjunde och avgörande matchen i direktkvalet till SHL slå ut 

Modo och säkra en ny plats i den högsta divisionen.

Spelare, ledare, styrelse, fans, externa kändisar och andra personer med koppling till Leksands IF har djupintervjuats, 

och flera avslöjanden utlovas i boken - som också innehåller 32 sidor med bilder där många tidigare aldrig har visats. 

Efterfrågan på boken har varit enormt stor, och den 22 september är det äntligen dags för boksläpp! Missa 

inte chansen att säkra ditt eget exemplar av berättelsen om Leksands IF:s eget Miracle On Ice. Berättelsen om 

Laget som aldrig dog!

Jag följer med anfallet när Brock blir fri. Jag försöker bara glida med. 
Jag känner på mig att nu kommer det. Jag glider med för att se på. 
Jag behöver inte åka. Jag glider bara med och tänker nu kommer 
miraklet, nu kommer miraklet. Jag hade väntat på att det skulle 
hända och nu åkte jag bara med för att se på showen. För jag visste 
vad som skulle hända. Där och då stod det skrivet i stjärnorna.
Jon Knuts

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

S
venskt

nö
tkö

tt
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AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

”DET ÄR VI SOM GÖR ATT 
LEKSINGEN 

KOMMER HEM TILL DIG”

MAGASIN

Rörfirma

Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

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

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till
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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!

MAGASIN

Ditt lokala annonsblad 
i Leksand. 

VECKA 8 2016

en känsla av att komma hem.

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

Boka dina möten hos oss,

Hjultorget Insjön

Köttbutiken i Insjön!

För ännu fl er erbjudandenwww.facebook.com/hemkophjultorget

ÖPPET
ALLA DAGAR KL 8-22

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

 

V E C K A   7 ,     2016

Lövbiff
av nystyckade innanlår från ungnöt

Prisbomb!

Tjocka spjällav färska nystyckade Dala grisar

Kvarg
Lindahls, 150g

99:-/kg

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

/st

4995
/kg

Tjocka spjäll

/st

Kvarg

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

25:-
2 för

Prisbomb!

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

VECKA 7 2016

10 år

Blomsterfl’ärd 10 år

Torget 4 Leksand

0247-130 46

w

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

VECKA 6 2016

10-pack

TULPANER

49:-
eller 
30 st, 
99:-

Måndag-Fredag 9.30-18.00

Lördag 9.30-15.00. Söndag 11-15

Många
fina

erbjudanden
i

butiken

Alla

dag
14
feb

w

Skicka blommor

i helgen Vi kör ut

utan kostnad

(inom Leksand)

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

070-746 56 91
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 – Vi har en väldigt stark grupp med extremt mycket vilja 
och talang. Jag är dessutom säker på att det finns ännu 
mer att hämta ur varje spelare än vad de hittills har visat… 
Vi har en härlig säsong framför oss!
Det konstaterar Alexander ”Alex” Eriksson, LIF-damernas 
nya tränare. 

ALEXANDER ERIKSSON ÄR 26 år gammal, och har själv en bakgrund 
som spelare i Leksands IF. Faktum är att han var en av de spelare som var 
med och spelade hem J20-guldet till Leksand 2010, och han hann samma 
säsong dessutom med fem allsvenska matcher i A-laget. 
Spelarkarriären avslutades dock i division 1-laget Vallentuna säsongen 
2012/2013, och förra året gick flyttlasset tillbaka till Leksand och Leksands IF.
 – Från början var det tänkt att jag skulle vara med och stötta upp lite på 
ungdomssidan, men det slutade med att jag fick mer och mer ansvar över 
ungdom – men också hockeyskolan och hockeygym, berättar Alex, som 
bland mycket annat var instruktör för tjejerna på hockeygymnasiet förra 
säsongen. 
  – Det var ett händelserikt år, minst sagt, men väldigt roligt och utvecklande!
Och med ett år som detta i ryggen gör Alexander Eriksson alltså nu sin första 
säsong som tränare, och detta för Leksands damlag i landets högsta serie.

Ingen dålig debut?
 – Haha, nej, det blir verkligen direkt in i hetluften, konstaterar Alex, som inte 
”bara” kommer att ägna sig åt tränarjobbet. 
 – Jag kommer att jobba med hockeygym också (flick och pojk), men själv-
klart blir mycket fokus på tränarjobbet med LIF Dam. Det ska bli fantastiskt 
roligt, konstaterar Alex som beskriver sig själv som en tränare som gillar att ge 
gruppen mycket ansvar. 

Hur beskriver du den grupp du har att jobba med?
 – En målmedveten och sammansvetsad grupp som jobbar stenhårt. Vi har 
kanske inte några direkta stjärnor i laget, men vi har ett lag där alla kan kliva 
fram och avgöra, och med lite mer individanpassad träning är jag säker på att 
vi kommer att ta ytterligare steg i vinter. 

Hur pass insatt är du i damhockeyn?
 – Jag tycker ändå att jag har haft hyfsad koll genom åren, och nu när man 
jobbar med den har man såklart sett till att sätta sig in i den ännu mer. Sen 
tycker jag inte att man behöver skilja på dam- eller herrhockey, det är hockey 
båda delarna, och tjejerna är precis lika seriösa som killarna när det gäller 
satsningen på sporten, menar Alex, som hyllar sina spelares hängivenhet till 
idrotten.
 – Jag har ju spelat division 1-hockey själv, och det här är lite samma sak. 
Det är inte bara att spela hockey och vara ledig resten av dagen, utan det är 
en hel dag på ett arbete, sen direkt på träning eller resa och match.  En sån 
här satsning kräver oerhört mycket av tjejerna och jag är imponerad över hur 
de får allt att funka. 

LEKSANDS DAMLAG har nu flera starka säsonger bakom sig, där man 
gång på gång imponerat i slutspelet. Den gångna säsongen tog dock slut i 
kvartfinalen, efter att Djurgården vunnit den serien med 2-0 i matcher.

Hur ser målsättningen ut denna säsong?
 – Många föreningar satsar mycket mer på tjejerna nu, det blir helt klart en 
tuff och säkerligen väldigt rolig serie. Vi har absolut potential och ambition att 
vara med i toppen, men framförallt ska vi se till att spela en riktigt bra hockey 
och att hela tiden utvecklas – både som lag och enskilda spelare. Det kom-
mer att bli hur bra som helst.

Damlaget

”Potential och 
ambition att vara 
med i toppen”

Nya damtränaren Alexander Eriksson om sitt lag

20 | Leksingen 
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MÅLVAKTER

 1 Lina Eriksson 
En träningsvillig talang med framtiden för sig. Har 
alla möjligheter att växa in i rollen ytterligare. 

 35 Denise Reuterström
En riktigt bra målvakt med potential att växa ut och 
bli en riktig vägg för oss. 

 31 Julia Markevich
Ung och lovande målvakt som är med och fightas 
om andraspaden.

BACKAR

 3 Elin Lundberg C 
Ledargestalt och en grym spelare med bra karaktär. 
Landslagsklass!

 6 Jeanette Langsager (ny från 
Brynäs) 
Rightare. En avig spelare med ett bra skott. Kan 
utmana mer!

 7 Emma Lind A
Leksing ut i fingerspetsarna. Har spelat i föreningen 
längst av alla och är en riktig krigare. Gör alltid sitt 
jobb. 

 8 Lina Holm (ny från Sundsvall)
Överraskande bra! Ett miljöombyte kommer att göra 
henne gott, och det blir riktigt intressant att följa 
hennes utveckling. 

 14 Sofia Engström 
En bra skridskoåkare med stark offensiv. Har alla 
chanser att nå tillbaka till landslaget. 

 22 Maja Nylén-Persson 
Född 00 och gör ändå sin tredje säsong i högsta 
serien. En oerhörd talang som kan bli precis hur bra 
som helst. 

 23 Josefine Berlin 
Har stått lite på tillväxt och kan förhoppningsvis ta 
för sig lite mer den här säsongen. Framtidsnamn. 

 33 Petra Eriksson 
En lovande back som är tillbaka efter ett års uppe-
håll. Hon är, som alla andra, med och fightas om 
en plats. 

FORWARDS

 4 Wilma Johansson 
En orädd spelare, med bra skott och bra teknik. Har 
alla verktyg för att bli hur bra som helst. 

 9 Madeleine Hall 
Bra skott och bra teknik, och en spelare med en 
hög högstanivå. Behöver dock bli jämnare i sitt spel. 

 10 Felicia Karlsson 
En bra skridskoåkare med bra skott. Landslags- 
klass. 

12 Emelie Berlin 
En hårt jobbade rightare som alltid gör sitt jobb.

 13 Hanna Sköld 
En mångsidig, orädd spelare som aldrig tvekar. 
Landslagsklass. 

 16 Kajsa Armborg 
Målfarlig och skicklig spelare som har potential att 
bli hur bra som helst. 

 17 Hanna Lindqvist 
Smart center. Tvåvägsspelare. Landslagsklass. 

 18 Jenna Suokko 
 Hårt jobbande forward med bra driv. Orädd lag-
spelare!

 19 Liga Miljone 
Teknisk och avig spelare med bra skridskoåkning. 
Är ganska liten till växten, så behöver använda sin 
smartness. 

 20 Ilze Bicevska A
Fick sitt genombrott förra säsongen och kommer 
säkert att utvecklas ytterligare i år. Hon står för hårt 
jobb och en bra inställning. 

 21 Josefin Söderberg 
Väldigt vältränad. Starkast i laget! Vill få ut mer av 
henne på isen. 

 27 Ida Nikula 
Bra ”skalle”. Ger alltid hundra procent och har hittat 
sin roll i laget. 

 28 Iveta Koka 
Extremt duktig spelare med bra teknik, spelförståel-
se och skridskoåkning. Behöver dock ta mer ansvar 
på isen. 

LEDARE
Huvudtränare Alexander Eriksson
Assisterande tränare Letas det efter i
skrivande stund. Gärna en kvinnlig. 
Målvaktstränare Kjell Snibb
Materialare Kent ”Ale” Arvidsson och 
Kjell Klintberg. 
Lagledare Lena Tillman. 

Alexander Eriksson började sitt tränaruppdrag med att 
måla och göra om i både tränarrummet och lagets om-
klädningsrum. ”Jag är lite pedant av mig, så jag vill inte 
ha kaos omkring mig när jag ska jobba. Dessutom tycker 
jag att tjejerna förtjänar att det ser proffsigt ut när de 
kommer hit. Det är en professionell satsning vi håller på 
med, och då ska det synas på alla plan”, förklarar han.

Följ laget och kolla in 
spelschemat på 
www.svenskalag.se/lifdamSpelartruppen
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SUPERSPONSOR 2016/2017
För första gången någonsin har Leksand Superstars en huvudsponsor:

FILIP FORSBERG ÄR MED 
- ÄR DU?

mot  nytt   rekord!

NU GÅR VI FÖR ATT SLÅ MEDLEMSREKORD. JUST NU ÄR VI 2 450 MEDLEMMAR OCH MÅLET 
FÖR SÄSONGEN ÄR ATT BLI 2600. HJÄLP OSS ATT NÅ DIT. BLI MEDLEM GENOM ATT SWISHA 
365:- TILL 123 123 72 13. MÄRK MED DITT PERSONNUMMER. MER INFO HITTAR DU PÅ VÅR 
WEBBSIDA SUPERSTARS.NU.

“Vi vill stötta Leksand Superstars för att  
deras verksamhet är viktig för hockeyn i 
Leksand och Dalarna.” - Håkan Johansson, Bokstaven

Det är med stor glädje vi kan presentera att  vi och 
Bokstaven har tagit vårt samarbete till nästa nivå.
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J20

Han hade spelat forward i så gott som 
hela livet när tränaren Gabbe Karlsson 
i mitten av fjolårssäsongen föreslog 
att han istället skulle testa på livet som 
back. Helt plötsligt klev Sebastian 
Björnstad in i A-truppen, och svarade 
där för en imponerande stabil insats i 
kvalet till SHL. 
Nu ser den spelskicklige backen fram 
emot nya mål:
 – I första hand ska jag göra en riktigt 
bra säsong i J20, men självklart är 
det stora målet att ta en plats i A-laget 
igen. SHL-hockey vore inte fel!

19-ÅRIGE SEBASTIAN BJÖRNSTAD flyttade 
till Leksand inför säsongen 2012/2013, då han 
lämnade Hedemora SK.
 – Från början kommer jag från Långshyttan, av 
alla ställen, men jag har spelat i Hedemora större 
delen av mina ungdomsår, menar Sebastian, 
som var 15 år när flyttlasset gick till Leksand och 
Leksands IF.
 – Jag hade ändå fått ta en del ansvar hemma 
innan, så jag tycker inte att det var en så stor om-
ställning att flytta faktiskt. Dessutom fick jag en 
hel del matlådor av mormor, så jag klarade mig, 
haha. 

I LEKSAND INLEDDE HAN i klubbens J18-lag, 
för att säsongen 2014/2015 debutera i J20. Den 
gångna säsongen svarade han för 20 poäng 
(5+15) på 47 J20-matcher, men även för åtta 

matcher i A-laget, varav fem i det inte alltför odra-
matiska kvalspelet. 
 – Jadu, det var lite speciellt det där, det kändes 
som att det gick så fort, men det var riktigt kul 
såklart. Och att det gick som det gick sen… 
helt otroligt att ha fått vara med om nåt sånt, 
konstaterar den före detta forwarden som alltså 
förstärkte A-laget i form av back. 

Berätta:
 – Ja, det började egentligen i mitten av december 
nån gång, när vi hade många backar borta i J20. Vi 
hade nån träningsmatch där, och Gabbe frågade 
om jag kunde tänka mig att spela back. Jag testa-
de och det kändes okej, och jag spelade även en 
seriematch som back sen innan Gabbe tog in mig 
i tränarrummet och förklarade att han tyckte att 
jag hade gjort det riktigt bra som back, och att jag 
förmodligen skulle få mer speltid som en sådan. 
Han ville att jag skulle fortsätta som back, och jag 
nappade direkt! Efter det spelade jag back resten 
av säsongen, även i A-laget som sagt.

Och du gjorde det bra…
 – Ja, det kändes inte som att jag gjorde bort 
mig i alla fall. Och såhär i efterhand kan jag nog 
tycka att mitt spelsätt passar bättre på backen. 
Dessutom har jag ju nytta av att ha varit forward. 
Jag vet ofta vad forwards vill göra, och vad de 
inte tycker om att backen gör, menar Sebastian, 
som hoppas kunna slå sig in på en backplats i 
A-laget även denna säsong. Han är dock inställd 
på att inleda i J20.

Vad tror du om era chanser i år?
 – Förra året åkte vi ut i åttondelen, men till 
skillnad mot den säsongen har vi inte så många 
spelare som är J20-debutanter nu. Vi är lite mer 
rutinerade, och jag tror att Gabbe och vår nya 
tränare Jens Nielsen kommer att få oss att spela 
en spelande hockey. Det kommer att passa oss.  

Vilka möter ni i finalen?
 – Haha, ja du… jag säger Frölunda. Vi vinner 
med 3-1 och Isac Skedung blir matchvinnare. 

Och när sätter du ditt första SHL-mål?
 – Oj, det lär nog dröja…. Men efter jul får jag väl 
se till att fixa det.

SEBASTIAN BJÖRNSTAD OM
Fjolårets genombrott i J20 Det stod nog 
Oliver Kandergård för. Han kom upp och tog 
en plats direkt. 
Årets genombrott Där tror jag på Kalle 
Eriksson. Han är liten, men spelar stort. 
Hur det kommer sig att just Hedemora 
levererar så många talanger till 
Leksands IF Jag vet faktiskt inte, men jag 
tror att mycket beror på att vi, speciellt från 
98/99-kullen, har haft så bra tränare i Patric 
Boqvist och Magnus Moberg. Sen är det en 
väldigt bra kultur i klubben också. Alla umgås 
med alla, och man lär sig mycket av de äldre 
spelarna. 

J20-forwarden som 
gjorde backsuccé i 
SHL-kvalet
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"Hjärta, passion och hårt jobb"

J18

 – Vi vinner mot Modo med 4-2 i 
finalen, och Axel Bergkvist sätter två 
slagskott från blå.
Så låter det när Marcus Karlberg tippar 
upplösningen av den säsong som lig-
ger framför honom och resten av J18. 
 – Visst blir det en tuff väg dit, men ett 
SM-guld är verkligen ingen omöjlighet, 
konstaterar den spelskicklige forwar-
den. 

MARCUS KARLBERG HAR TILLBRINGAT näs-
tan hela sitt 16-åriga liv i Leksand och Leksands IF. 
 – Men min första säsong spelade jag i Schweiz, 
när pappa (Mikael Karlberg) spelade där, berättar 
han.  
 – Då var jag 4-5 år någonting, så jag kommer 
egentligen inte ihåg så mycket av det där… 
Hemifrån Leksand finns dock flera tidiga minnen:
 – Jag minns dels när man spelade själv, men 
också när vi var med till arenan på alla pappas 
matcher. Vi satt på familjeläktaren, och jag och 
andra spelares barn spelade innebandy i rummet 
bakom läktaren. Jag minns att vi sprang ut och 
kikade när vi hörde att det blev mål, men annars var 
vi mest inne i vår egen match, haha. 
 
Var du redan då säker på att även du ville satsa på 
ishockeyn?
 – Mer eller mindre, men inte för att jag på något 

sätt var ”tvungen”. Jag har verkligen inte känt någon 
press från pappa eller så, men jag tror såklart att 
han tycker att det är väldigt roligt att jag älskar 
hockeyn lika mycket som han själv, menar Marcus, 
vars lillebror dock inte är fullt så imponerad av 
ishockeyns storhet. 
 – Nej du, han hatar hockey! Han vill inte ens följa 
med och titta på matcherna, möjligtvis om han får 
köpa en godispåse…

DEN GÅNGNA SÄSONGEN var något av en 
succé för Marcus Karlbergs del. Han var exempelvis 
en av de leksingar som fanns med i det lag som 
spelade hem TV-puckbronset till Dalarna, och i 
seriespelet blev han poängkung i U16, efter hela 60 
poäng (26+34) på 22 grundseriematcher! Som om 
inte detta vore nog fanns han även med i det J18-
lag som vann SM-silver.
 – Det var en bra säsong, absolut. För egen del 
tyckte jag att det kändes betydligt bättre efter jul-
uppehållet, och lagmässigt spelade vi för det mesta 
riktigt bra. Även om det fortfarande känns lite tråkigt 
att vi inte lyckades vinna J18-finalen. 
 
Var det någon i J18-truppen som imponerade lite 
extra på dig?
 – Emil Bemström! Han var riktigt bra. 

Vem tror du kommer att få sitt genombrott denna 
säsong?

 – Wilde Bröms kanske. Han är väldigt allround 
och har stor potential.  

Hur ser dina egna mål ut inför säsongen?
 – Jag känner mig mycket starkare än förra 
säsongen. Jag har tränat hårt, men också vuxit 
mycket, så jag hoppas och tror att det kommer att 
gå ännu bättre den här säsongen. Målet är att bli 
en ledande spelare i J18 och kanske till och med få 
testa någon match med J20. Lagmässigt är målet 
helt klart SM-guld, och det är ett realistiskt mål 
tycker jag. Vi har fått in en del nya spelare, men flera 
av oss har redan spelat TV-puck ihop, så vi känner 
varandra ganska bra redan. Det finns mycket talang 
i gruppen.  

Vem är du i gruppen?
 – Jag är nog en person som pratar ganska myck-
et, och som försöker sprida bra stämning. Jag vill 
att alla ska känna att de kan prata med mig. 

Och på isen?
 – Jag jobbar hårt, har ett bra spelsinne och försö-
ker bidra så mycket som möjligt.  

Liknar du din pappa på isen?
– Nej du, han jobbade inte lika hårt! Han stod mest 
och väntade på att få en passning.

MARCUS KARLBERG OM
Tränaren Patrik Andersson Väldigt kunnig. 
Har koll på det mesta. 
Talangtätheten i klubben Det finns hur mycket talang som helst här, och 
det är roligt att så många unga har fått chansen även i A-laget. Jag tror att en 
stor del i framgången består av att alla junior- och seniorlag i föreningen följer 
samma riktlinjer. 
Framtiden Jag hoppas absolut kunna leva på att spela ishockey, men jag vet 
också att det kommer att krävas riktigt hårt jobb varje dag för att ta mig dit.
Vad Leksands IF står för Enligt mig? Hjärta, passion och hårt jobb!
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BILJETTER 
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS SILJAN TURISM

Kontakta Tourist Center 
för bokning av boende och 
evenemang. 

Leksand
Norsgatan 27 E

Mora
Köpmannagatan 3 A

Orsa
Dalagatan 1

Rättvik
Riksvägen 40
Järnvägs stationen

0248-79 72 00 • www.siljan.se

4–26/11 Herrar – en komedi 
som gått i baklås
Klockargården Hotell, Tällberg

30/9–8/10 Myggjagare och 
Näbbstövlar
Klockargården Hotell, Tällberg

16/9 Oförhappandes – 
Ronny Eriksson
Sveasalen, Leksand

14/10 Robert Wells Trio feat 
Maria Wells – Jubileumskonsert
Sveasalen, Leksand

2–17/12 God Jul mitt namn är 
Shirley Clamp
Klockargården Hotell, Tällberg

Hockey, Leksands IF, 
Tegera Arena, Leksand
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BESÖK OSS PÅ LEKSANDRESORT.SE

UTMANA 
KOLLEGORNA 
I NYA SUCCÉN

Fun Laser TagBoka höstens 
konferens &
event hos oss
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Bruten arm stoppade inte Wiggo
Leksands Nya Hockeyskola 2016 
lockade knappt 600 deltagare, och fick 
mycket beröm av såväl spelare och 
ledare, som föräldrar och syskon. 
 – Vi vill vara en hockeyskola som 
riktar sig till hela familjen, och inte bara 
till den familjemedlem som är här för 
att spela hockey – det tycker jag att vi 
lyckades med, säger ansvarige Alex-
ander Eriksson.   

EN AV HEMMASPELARNA som deltog i årets 
skola var den 11-årige centern Lucas Karlsson.  
 – Jag har spelat hockey sedan jag var tre år 
ungefär, och det här är andra gången jag är med på 
hockeyskolan, berättar Lucas, som precis avslutat 
sin vecka på skolan när Leksingen pratar med  
honom. 
 – Det var en bra vecka. Nu är man ganska trött 
kan man säga… Men det var väldigt kul. Bra trä-
ning, och jobbigt, men inte för jobbigt. Och så träf-
fade man en massa nya kompisar också, summerar 
han.

TVÅ LITE MER LÅNGVÄGA GÄSTER var Norton 
Blixt, 11, och Wiggo Kadebro, 13, från HC Wettern 
i Vadstena.  
De har båda varit med på Leksands Hockeyskola 
tidigare, och menar att en vecka på skolan gör att 
de utvecklas massor som hockeyspelare. 
 – Det är ju en del teori, men sen är det ju såklart 
massa träning också, både fys och på is, berättar 
Norton, vars klubbkompis dock fick ligga lite lågt 
med vissa delar av träningen detta år:
 – Jag hade lite otur kan man väl säga…, börjar 
Wiggo. 
 – Förra veckan bröt jag armen när jag spelade 
fotboll, så eftersom jag har armen i gips kan jag 
tyvärr inte vara med på all träning här i år.  
Men några tankar på att ställa in årets hockeyskola- 
vistelse fanns inte på kartan. 
 – Nej, det är alldeles för kul här!

Vad är det bästa med hockeyskolan?
 – Allt man lär sig, plus att man träffar mycket nya 
kompisar, säger Norton, som beskriver en dag på 
hockeyskolan såhär:

 – Vi går upp klockan sju, äter frukost och sen är 
det träning resten av dagen. Lite is, lite fys, lite teori 
och sedan brukar det vara någon annan aktivitet 
också. I kväll ska vi till Leksand Sommarland till 
exempel. 

BÅDE NORTON OCH WIGGO är riktiga leksingar, 
vilket naturligtvis gör det lite extra roligt att gå på 
hockeyskolan just i Leksand. 
 – I går träffade vi Jon Knuts på stan! Han är vår 
favoritspelare, så det känns väldigt kul att ha fått 
hans autograf på gipset, berättar Wiggo och visar 
glatt upp mästerverket. 
 – Och Martin Grönberg och Jacob de la Rose var 
med också, så det var stort. 

Som leksingar, trodde ni på SHL hela vägen förra 
säsongen?
 – Ja, säger båda två utan att tveka.
Wiggo utvecklar:
 – Jag trodde faktiskt på det hela vägen. Men det 
gjorde inte pappa!

Leksands nya Hockeyskola

Wiggo Kadebro och Norton Blixt. 

Lucas Karlsson

På hockeyskolan.se kan du läsa mer om Leksands Hockeyskola, och redan nu anmäla dig till nästa års upplaga. Vi ses!
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Ger dig 1,5 liter 
nybryggt kaffe

bygg | el | multimedia | hem | fritid

Noggrant utvecklat och utvalt för dig och
ditt liv i köket. Bara hos Clas Ohlson

Finns också i:

Vattenkokare
44-1296

379:-

Kaffebryggare
44-1599

499:-
Brödrost
44-1297

379:-

150810_106100_Leksingen_194x120_AR.indd   1 2016-07-11   16:32:13

NYHETER I STAR SHOP
Många fler nyheter hittar du på www.leksandsif.se

MATCHTRÖJA
699:- Finns i vitt och blåttBarnstorlek 499:-

ALLA HALSDUKAR 179:-



28 | Leksingen 

Han är snabb på kortdistans, en kata-
strof på långdistans, älskar sitt Värm-
land och avgudar Neymar. Dessutom 
avslöjar han vem som sett vassast ut 
på försäsongen, vem som lyfter mest 
i gymmet och varför han inte kan ha 
det nummer han helst vill ha i Leksand. 
Möt speedkulan och nyförvärvet från 
Färjestad -  #7 Johan Olofsson.

1. Hur mycket är klockan?
 – 17.33. 

2. Var befinner du dig?
 – I Arvika i mitt hus.  

3. Vad har du för dig?
 – Jag har precis tagit en ”nap”.  

4. Hur lång var den?
 – Den var 22 minuter.  

5. ”Napar” du ofta?
 – Ja, det händer titt som tätt.  

6. Hur har försäsongen varit?
 – Den har varit tuff men bra.   

7. Vad har ni gjort?
 – Det har varit mycket fys och is. Det var jäkligt 

hårt speciellt i början med tre pass om dagen.  

8. Vad är det roligaste under försäsongen?
 – Det är inte svinroligt någonting men jag måste 

säga matcherna.  

9. Och det värsta?
 – Skridskoåkningen i slutet av ispassen.  

10. Vem i laget är starkast under fystesterna?
 – Den var svår. Vem kan det vara? Om man ser 

det i förhållande till sin storlek så Oskar Lang. Han 

är ett fysiskt monster. 

11. Vem är snabbast?
 – Porsberger.  

12. Vem är latast?
 – Ytterell. Den var enkel.  

13. Vem har bäst kondis?
 – Martin Karlsson.  

14. Vilken är din styrka under försäsongen?
 – Snabbheten. Där är jag med i toppen.  

15. På långa eller korta distanser?
 – Bara korta, långa är katastrof.  

16. Så din största svaghet är alltså…?
 – Långdistans, jepp.  

17. Vem gjorde första vurpan när ni gick på is igen?
 – Det kan ha varit Lukas Ericsson.  

18. Vem har sett vassast ut under försäsongen?
 – Porsberger.  

19. Vem får sitt stora genombrott i år?
 –  Castonguay.  

20. Vilka är dina personliga mål med säsongen?
 – Få mycket speltid och en offensiv roll.  

21. Och dina tankar om lagets mål?
 – Vi kommer vara i nedre skiktet skulle jag gissa, 

men Leicester var inte heller topptippat så. Målet 

är dock att hålla oss kvar. 

22. Hur stor skillnad är det mellan HA och SHL?
 – Den är ganska stor måste jag ändå säga. Det 

är en annan typ av spel.  

23. Största skillnaden?
 – Det är mer likt J20 i Hockeyallsvenskan, mer 

fart och fläkt och flängigare.  

24. Hur har semestern varit?
 – Den har varit grym. Jag har varit i Arvika, 

Grekland och Barcelona. 

25. Vad har du gjort?
 – Tränat, solat och badat.  

26. Vad har fokus varit för dig i din ”individuella” 
träning?
 – Styrkan framför allt.  

27. Hur har du skött sommarträningen?
 – Bra tycker jag. Jag har hyfsat bra disciplin.  

28. Handen på hjärtat: har du aldrig fuskat?
 – Det händer, hehe. 

29. Varför valde du Leksand?
 – Jag kände att Leksand trodde på mig och jag 

tror på dem.  

30. Var det en långdragen process?
 – Både och. Jag hade lite agentstrul men när 

jag visste att Leksand ville ha mig gick det ganska 

fort. 

31. Hur är Leksand jämfört med Färjestad?
 – Det är två stora föreningar. Färjestad har ju 

varit lite mer etablerat uppe i SHL senaste åren, 

men på vilket sätt det märks vet jag inte riktigt. 

32. Vad fick du för känsla av Leksands IF första 
gången du var här?
 – Bra känsla, ett jäkligt bra gäng. Allt från vakt-

mästare till sportråd.  

33. Vad skulle du säga är utmärkande för ert lag?
 – Lagkänslan, sammanhållningen.  

34. Var bor du?
 – Leksands strand. Jag delar med några i laget 

nu under sommaren, sen i september bor jag med 

min flickvän i en stuga där. 

35. Låter som ett uppbyte?
 – Det skulle man kunna säga. Det lär åtminstone 

inte bli lika stökigt.  

36. Vilka bor du med?
 – Bertov, Hari, Porsberger och ”Torpet”.  

37. Vem är “föräldern” i gänget?
 – ”Torpet”.  

38. Vem är stökigast?
 – Porsberger eller Janos.  

39. Vem lagar mat?
 – Ingen. Jag tror vi har lagat mat två gånger. Vi 

köper mycket thaimat.  

40. Hur skulle du beskriva Leksand som by?
 – Liten, mysig med en speciell gemenskap.  

90 frågor till 

Johan Olofsson7
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41. Smultronställe i Leksand?
 – Tällberg. Dalecarlia spa är härligt. 

42. Hur ser du tillbaka på fjolåret för egen del?
 – Jag tycker jag började väldigt bra i Färjestad 

första 20 matcherna. Sedan hade jag en dipp på för 

många matcher och kom inte tillbaka. Jag fick frågan 

att komma till Leksand och där höjde jag mig igen.  

43. Hur var tiden i Leksand förra säsongen?
 – Jättebra och inspirerande. Det var kul att få en 

så stor roll som jag fick.  

44. Hur mycket grämde du dig av att inte få vara med 
sista matcherna mot Modo?
 – Såhär i efterhand är det klart att det var trå-

kigt, samtidigt visste jag dealen med Färjestad.  

45. Trodde du att ni skulle klara det i det skedet du 
lämnade laget?
 – Nej, det trodde jag inte. Det kändes lite hopplöst.  

46. Vad gjorde du när den avgörande pucken satt i 
match sju i Ö-vik?
 – Jag satt på O’Learys och käkade och med 

kompisarna i Färjestad. Det kändes som att alla 

höll på Leksand. Det var speciellt och jäkligt häf-

tigt. Jag facetajmade med Bertov precis efter så 

jag fick se alla på isen. 

47. Vad var den viktigaste ingrediensen i att ni 
lyckades?
 – Bytet till ”Perra” som tränare tror jag var 

nyckeln. Han förde in ett jäkla lugn och känslan av 

att man får misslyckas. Och så var vi ett jäkla tajt 

gäng. Alla kommer bra överens.  

48. Beskriv Perra med tre ord?
 – Lugn, avslappnad, värmlänning.  

49. Vad är Värmland för dig?
 – Hem.  

50. Ditt bästa smultronställe i Värmland?
 – Vårt nya hus i Arvika. 

51. Vad betyder Färjestad för dig?

 – Det är klubben man alltid sett upp till och jag 

har drömt sen jag var liten om att spela där. Men 

nu har jag gjort det och även om Färjestad alltid 

kommer ligga nära hjärtat så fick jag en otroligt bra 

känsla när jag kom hit, så Leksand är precis lika 

nära hjärtat. 

52. Vem var din hockeyidol när du var liten?
 – Jag hade ingen sådär jättespeciell men jag har 

alltid gillat Ovetjkin.  

53. Varför nummer 7?
 – Det var det jag fick. Tobbe Eriksson lämnade 

och vi har bara nummer upp till 34 så det blev det.  

54. Vilket nummer hade du haft om du fått välja 
fritt?
 – 8, men det hänger i taket.  

55. Vem är den svåraste motståndare du mött?
 – Jimmie Ericsson i Skellefteå.  

56. Varför?
 – Han är smart, läser situationer och är svår att 

hålla koll på.  

57. Den bästa du spelat med?
 – Chris Lee. 

58. Varför?
 – Ganska komplett, snabb, spelskicklig, bra 

skott. Riktigt grym.  

59. Världens bästa hockeyspelare?
 – Sidney Crosby. Men jag har Panarin som idol nu.  

60. Vad är ditt mål med din karriär?
 – Att spela i en hög liga utomlands. KHL, 

Schweiz eller liknande vore häftigt. 

61. Favoritlag i NHL?
 – Chicago Blackhawks.  

62. Vilket fotbollslag håller du på?
 – ”Barca” i fotboll och så Brasilien. Jag kollar en 

hel del, speciellt när Messi och Neymar är med. De 

är mina två stora idoler.  

63. Är du bra på några andra sporter?
 – Jag var hyfsad på fotboll när jag var yngre och 

så spelade jag en del pingis och badminton.  

64. Vilken position hade du i fotboll?
 – Anfallare eller släpande anfallare.  

65. Kan tänka mig att du körde en del ”tjockisfinter”?
 – Hehe, ja, det var mycket peta spring men jag 

hade ändå hyfsad teknik. Jag skulle säga att jag 

var som Griezmann.  

66. Vilka idrottsmän/kvinnor beundrar du?
 – Neymar. 

67. Vilka består din familj av?
 – Mamma Annika, pappa Micke, lillebror Mar-

cus, hunden Athos. 

68. Favoritfärg?
 – Svår. Militärgrön.  

69. Favoritmat?
 – Skaldjur.  

70. Vad lyssnar du på?
 – Allt från Sven-Ingvars till Bieber till Eminem.  

71. Vad kollar du på?
 – Jag gillar serier. Game of Thrones är en favorit.  

72. Favoritstad?
 – Barcelona.  

73. Kaffe eller bulle?
 – Båda.  

74. Spaghetti eller makaroner?
 – Spaghetti.  

75. Vad tycker du om journalister?
 – Så länge de sköter sig så tycker jag om dem.  

76. Att ”göra media” i stort då, gillar du det?
 – Jag gillar det. Jag gillar att vara i centrum.  

77. Vem i laget gillar media mest?
 – Janos. Han vill synas.  

78. Och vem springer och gömmer sig när reportrarna 
kommer?
 – Nästan alla i laget vill synas.  

79. Vem i laget hade du helst kastat handskarna 
mot?
 – Bertov. Honom kan jag bli jävligt arg på.   

80. Hade du vunnit?
 – Yes.  

81. Vem hade du inte vågat slänga handskarna mot?
 – ”Torpet”.  

82. Hur mycket skulle du säga att du är en talang 
kontra träningsprodukt?
 – 65/35.  

83. Om du hade varit ett djur, vilket hade du varit då?
 – Delfin.  

84. Varför?
 – Sköna.  

85. Vilken är din favoritdinosaurie?
 – Jag kan inte säga så många så får dra till med 

T-Rex.  

86. Vem skjuter hårdast i laget?
 – Ytterell. 

87. Vem har bäst tacklingar?
 – Bertov. 

88. Vad ska du göra nu?
 – Nu ska jag köra morsan och farsan till fest.  

89. Har jag glömt någon fråga?
 – Det tror jag inte. 

90. Vad är klockan?
 – 17.59

”Vi kommer 
vara i nedre 
skiktet skulle 
jag gissa, men 
Leicester var 
inte heller 
topptippat så.”

”Jag kände att Leksand trodde 
på mig och jag tror på dem. ”

Text Mårthen Bergman
Foto Privat
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Marknadskrönika
Till att börja med. Vad kul att vi tillsammans 

ska försöka göra det även kommande säsong. 

För det är precis det allt handlar om. Fjolårets 

resa från det stormigaste och mörkaste vatten 

till en vacker seglats in på ett stilla och blått 

SHL-hav hade varit helt omöjlig om vi inte gjort 

det tillsammans. Ni medlemmar och supportrar 

var på plats och stöttade laget när det som 

mest behövdes. Våra partners på företagssidan 

likadant. Tillsammans blev vi enormt starka. 

Laget som aldrig dog
Det är precis den resan som beskrivs i boken 

Laget som aldrig dog. Den släpps i samband 

med vår SHL-premiär mot Djurgården och att 

du som leksing har den i bokhyllan är natur-

ligtvis ett måste. Förutom det som skedde på 

isen, som vi redan har sett, finns också andra 

segment som är minst lika intressanta, och 

man behöver inte vara leksing för att finna den 

intressant och läsvärd. Hur lyckas en så stor 

grupp gå samman och vända något så negativt 

till något så positivt? I boken finns också 

mailkonversationer från styrelsen i Leksands IF 

Ishockey AB. Snacka om att man får följa med 

bakom kulisserna. För 295 kronor får du Laget 

som aldrig dog. En väldigt bra julklapp är det 

givetvis också. 

Varför ska man teckna LIF-TV? 
Det finns väldigt många supportrar ute i landet 

som vill hjälpa till ekonomiskt, det är vi otroligt 

tacksamma och glada för.  Ibland genom 

insamlingar i facebookgrupper, ibland på något 

annat sätt. Men det bästa för Leksands IF är 

att man köper någon av våra färdiga produk-

ter. Det kan vara allt från en halsduk, till ett 

säsongskort eller LIF-TV. Just det sistnämnda 

ligger helt rätt i tiden för att kommunicera ut till 

alla LIF-intresserade vad som händer i förening-

en. Vi sänder träningar, träningsmatcher, rap-

port varje dag från kontoret och föreningen och 

djupare intervjuer med LIF-profiler. Vi jobbar just 

nu också med en utbyggnad av innehållet där 

vi bland annat kommer att ta in er medlemmar i 

sändningar genom att interagera med er direkt 

i sändning. Vi jobbar just nu med att sätta 

formerna för ett LIF-magasin som kommer att 

sändas en gång i månaden. Så när du köper 

LIF-TV får du inte bara en produkt som utveck-

las för varje dag – du hjälper också föreningen 

med att fortsättningsvis kunna kommunicera 

budskap i det rörliga mediet till er medlemmar. 

Medlemsbrev
När ni läser det här så har ni förhoppningsvis 

också fått ert första medlemsbrev till er. Vi kom-

mer att skicka brevet en gång i månaden och 

det går elektroniskt. Ni som inte har uppgett er 

mail på er medlemssida, gå in och ange den så 

får ni också medlemsbrevet till er, eller kontakta 

Robert Kock på medlemsavdelningen så hjäl-

per han er med detta. 

Avslutningsvis vill jag hälsa er alla välkomna till 

ytterligare en säsong – den här gången i SHL. 

Ifjol fick vi uppleva mirakel och bevittna ett lag 

som aldrig dog. Den här säsongen hoppas vi 

kunna skriva ny historia. 

Vi ses i Tegera till hösten
Patric Skoglund
Marknadschef

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

Trycksaker 
av alla de slag!
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Alla Leksandssupportrar har nog koll 
på SM-guldåren för A-laget: 1969, 
1973, 1974 och 1975. Men hur många 
vet att Leksand är den klubb som har 
näst flest junior-SM-guld i ishockey? 
Bara Frölunda har fler. De senaste två 
säsongerna har Leksands B-juniorer 
nått SM-final, men tyvärr förlorat bägge 
gångerna. 2016 var det just Frölunda 
som vann med 1–0.

JSM HAR SPELATS sedan säsongen 1956–57. 

De fyra första åren var det en turnering för distrikts-

lag, och Dalarna (med ett antal Leksandsspelare i 

laget) vann 1958 och 1959. Sedan 1961 har JSM 

spelats för enbart föreningslag. B-junior-SM har 

avgjorts sedan 1980. För att krångla till det så be-

stämde man dock att enbart B-juniorlagen skulle 

erövra de officiella JSM-medaljerna säsongerna 

1989–94. Men därefter spelas åter officiellt JSM 

både för A-juniorer (J20) och B-juniorer (J18).

REDAN 1963 VANN LIF sitt första junior-SM-guld 

efter att man vunnit över den skånska sensationen 

Tyringe. Leksands IF har till dags dato vunnit totalt 

13 JSM-titlar, varav sex för J20 (1963, 1970, 1971, 

1975, 1986, 1990*, 2010) och sju för J18 (1984, 

1985, 1990*, 1995, 1997, 1999, 2000). Årtalet 

1990 spökar alltså lite här eftersom det egentligen 

var B-juniorerna som spelade om JSM-guldet. 

Bara Frölunda har vunnit fler junior-SM-guld, 17 

stycken. Anmärkningsvärt är att av dessa 17 guld 

har Frölunda bärgat 14 på 2000-talet. 20 olika 

klubbar har vunnit JSM-guld minst en gång.

Leksands IF – näst mesta 
juniormästarna genom tiderna

NOSTALGI

Text Lars Ingels

Bilden ljuger!! Denna vimpel som såldes 

omkring 1980 anger att Leksand vann 

JSM-guld 1954, men det stämmer inte. 

Detta år vann Leksand det som kallas An-

ton Cup, som i dag visserligen är JSM för 

klubblag och även en pokal som tilldelas 

vinnande J20-lag. Men åren 1952–56 var 

Anton Cup en rikstävling för seniorlag utan 

SM-status – något som säkert lurat den 

som formgivit vimpeln. (Och vem var Anton 

då? Jo, det var Anton Johansson som var 

Svenska Ishockeyförbundets ordförande 

åren 1924–1948.)

J18
1984 Leksands IF – MoDo AIK  4–2

1985 Leksands IF – Djurgårdens IF  8–5

1990 Leksands IF – Södertälje SK  3–2

1992 MoDo HK – Leksands IF  8–3

1995 Leksands IF – Skellefteå AIK  5–4

1997 Leksands IF – Färjestads BK  2–1

1999 Leksands IF – MoDo Hockey  3–1, 4–5

2000 Leksands IF – MoDo Hockey  3–5, 1–0, 5–3

2015 Brynäs IF – Leksands IF  5–2

2016 Frölunda HC – Leksands IF  1–0

(7 guld, 3 silver, 0 brons) OBS! Enbart B-juniorer 

spelade om de officiella JSM-medaljerna säsongerna 

1989–94.

Fotnot: När det gäller pojk-SM (U16) har Leksands IF vunnit 

SM-guld två gånger (1973 och 1978) samt erövrat ett silver 

och fem brons (senast 2015). Leksands damer väntar 

fortfarande på en SM-medalj.

LEKSANDS JUNIOR-SM-FINALER
J20
1963 Leksands IF – Tyringe SoSS  5–1

1969 Timrå IK – Leksands IF  5–2

1970 Leksands IF – Timrå IK  8–2

1971 Leksands IF – Färjestads BK  13–2

1973 Färjestads BK – Leksands IF  6–5 sd

1975 Leksands IF – Tingsryds AIF  8–3

1983 Brynäs IF – Leksands IF  8–5

1986 Leksands IF – Djurgårdens IF  5–2

1987 Södertälje SK – Leksands IF 5–2

1992 MoDo HK – Leksands IF  15–2

1993 MoDo HK – Leksands IF  9–0

2001 Västra Frölunda HC – Leksands IF  5–2

2010 Brynäs IF – Leksands IF  3–4 

(6 guld, 7 silver, 2 brons.)

Källa: swehockey.se

Önskeintervjun!
Vilken person inom Leksands IF vill DU läsa om i nästa nummer? 

Och vilka frågor vill DU ha svar på?

I nästa 
nummer

Skicka ett mejl enligt mallen nedan till elin.broman@leksandsif.se senast 20 oktober 2016, 
så kanske det blir just din intervju som redaktionen genomför till nästa nummer. 

Ditt namn:

Önskeintervjuperson:

Motivering:

Frågor du vill ställa:
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BIF (Brynäs IF)  •  DIF (Djurgårdens IF)  •  FHC (Frölunda HC) 
FBK (Färjestad BK) • HV71  • KHK (Karlskrona HK) • LHC (Linköping HC)
LHF (Luleå HF) • MIF (Malmö Redhawks) • RBK (Rögle BK)    
SAIK (Skellefteå AIK)  •  VLH (Växjö Lakers)  •  ÖHK (Örebro Hockey)

Med reservation för eventuella ändringar.


