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Ellinore Hansson, 0271-580 76

INGÅR TÄNDERNA?

VÄLJ RÄTT HUNDFÖRSÄKRING. 
JAG HJÄLPER DIG.
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Redo för 2019/2020?
SÄSONGEN NÄRMAR SIG. För mig är fantastiskt att se hur Tegera Arena både på dagar och kvällar sjuder 

av aktiviteter bland alltifrån seniorlag till ungdomslag. Det råder inget tvivel om att vi har något spännande 

framför oss.

VI HAR LAGT ETT fint program inför hösten som innefattar en 100-årsmatch, 100-årsfest,  TV-Puck, 

SHL-premiär, SDHL-premiär och en landskamp. Det är många år sedan vi kunde presentera en landskamp 

i Leksand och att då få möjlighet att se Tre Kronor mot Tjeckien i Karjala Cup i ett förhoppnings fullsatt 

Tegera Arena är riktigt kul.

JAG HAR VID FLERA tillfällen skrivit och nämnt hur hedrande det är att få vara med när Leksands IF 

fyller 100 år. 100 år är en lång tid och under denna tid har vår förening berört och förenat många människor, 

vilket är fantastiskt.

VI SES I Tegera Arena och må Leksands IF leva i 100 år till (minst!)

Andreas Hedbom, VD Leksands IF

14

27

Nostalgi29

30
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Plockat 

100!
Tisdagen den 13 augusti fyllde Leksands IF 100 

år! Något som exempelvis uppmärksammades 

via ett välförtjänt tårtkalas i Tegera Arena.

Grattis Leksands IF,
100 år!
Händelser att minnas – ett urval 

1919 Leksands IF bildas

1938 Första ishockeymatchen i 

         föreningens historia (11-0 mot Mora IK)

1948 Första säsongen i landets högsta serie

1950 A-lagets största seger någonsin 

         i ishockey: 32–0 mot Siljansnäs.

1963 Svenska juniormästare för första gången.

1969 SM-guld!      

1973 SM-guld!

1974 SM-guld!        

1975 SM-guld!

1999 Leksands IF Dam premiärspelade i det 

         nationella seriesystemet.

2014 LIF Dam nådde SM-semifinal för första 

         gången någonsin.

2019 Leksands IF är tillbaka i SHL och fyller         

         100 år!

Bakre raden, från vänster: Håkan Andersson, Mats Stenegren, Hans Sundberg, Martin Stenegren. 

Främre raden: Ola Karlsson, Christer ”Prippen” Svedu, Kjell Landèn. 

Saknas: Yngve Gyll, Anders Sundberg.

Jon Knuts, en av ambassadörerna för SHL:s Pridevecka. 

”Jag tycker det är själv-
klart att man ska få 
vara den man är och
vara kär i den man vill.”

Nystart för Leksands IF Supporterklubb
Föreningens äldsta supporterklubb, Leksands IF Supporterklubb, har genomgått en nystart.  Klub-

ben grundades redan år 1965, och från år 2002 har satsningen varit koncentrerad till att 

stödja ungdomsverksamheten i föreningen. Något som hittills har inbringat över 2 miljoner kronor!

  Supporterklubbens framtida verksamhet kommer bland annat att bestå av att bemanna Infodis-

ken i Sparbanksfoajén, i samband med herrlagets hemmamatcher. 

   Ett antal supporterträffar är dessutom inplanerade under säsongen, och mer information om 

dessa presenteras vid ett senare tillfälle.

Vill du bli medlem i Leksands IF Supporterklubb? 

Läs mer och anmäl dig på: www.leksandsif.se/om-lif/supporterklubben

Blåvit blågul-info
Den 7 november möter Tre Kronor Tjeckien i Tegera Arena (läs mer om detta på leksandsif.se). 

Statistikspecialisten Lars Ingels har sammanställt en lista över de matcher som Tre Kronor har 

spelat i Leksand, hittills. 

Här är de tio matcher, som Tre Kronor spelat i Leksand, varav fem som är märkta med *** 

egentligen INTE räknas som landskamper…Övriga fem är så kallade inofficiella landskamper. 

(”Officiella landskamper” spelas bara i VM/OS.) 

ISSTADION (UTOMHUS)

19580106      Sverige—Harringay Racers (GBR) 1—2***

19610205      Sverige—Kanada (Trail Smoke Eaters) 1—3

ISSTADION (INOMHUS)

19670303      Sverige—Sovjet 2—8

19680830      Leksands IF—Sverige 2—4***

19690309      Leksands IF—Sverige 1—9***

19730315      Dalarna—Sverige 2—5***

19830904      Sverige—Kanadas OS-lag 3—3

19910801      Leksands IF—Sverige (Canada Cup-laget) 3—5***

19970419      Sverige—Ryssland 0—1

TEGERA ARENA

20141106      Sverige—Ryssland 5—4 efter straffar

(matchen ingick i Karjala Tournament och Euro Hockey Tour)
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Mångsidig jubilar 
Tidigare i år hyllades en av klubbens 
stora profiler, Lars ”Nubben” Andersson, 
på sin 75:e födelsedag. 
 – Leksands IF har varit och är en 
väldigt stor del av mitt liv, så självklart 
känns det ärofyllt att uppmärksammas 
av klubben i mitt hjärta, sa en nöjd jubilar 
när han mottog en blåvit blombukett av 
dåvarande ordföranden Åke Norström. 

NUBBEN DEBUTERADE i Leksands A-lag redan 

som 16-åring, och minns det som igår.

 – Visst gör jag det, det var ju en riktigt stor hän-

delse. Tänk dig själv att som 16-åring få spela med 

spelare som Åke Lassas och Vilgot Larsson, det 

kunde ju knappast bli större. Visst var jag nervös, 

men... det gick ju ganska bra får man säga, menar 

Nubben, som redan under sin andra säsong i hög-

sta serien blev lagets tredje bästa poängplockare.

 – Och säsongen därpå vann jag skytteligan, så 

visst får man väl säga att målskyttet har varit lite av 

min styrka. Men så har jag spelat med väldigt bra 

spelare också, fortsätter Nubben, och visar upp 

urklipp från karriären, snyggt och prydligt insatta i en 

tjock pärm.

 – Jag har 24 pärmar till där hemma, så visst har 

det blivit en del genom åren.

VID SIDAN AV spelarkarriären i Leksandströjan, 

har Nubben, efter att han lagt den bevisligen mål-

farliga klubban på hyllan, engagerat sig inom andra 

områden i föreningen.

 – Om jag har räknat rätt har jag spelat eller jobbat 

med hockey på högsta nivå i 56 år, det tror jag är 

ganska unikt, menar Nubben, som bland annat har 

varit med och startat upp Leksands Hockeyskola.

 – Jag var rektor för skolan i 30 år, och det är 

något av det roligaste jag har gjort. Att få se vad 

skolan gjorde för ungdomarna, och även för kom-

munens besöksnäring... det var otroligt roligt.

Han har på senare år också hunnit med att vara 

pressvärd under herrlagets hemmamatcher.

 – Jag slutade för några år sedan, men det blev 20 

år totalt, berättar Nubben, som vid två tillfällen fått 

utmärkelsen Årets Pressvärd.

I dag är han supporter på heltid.

 – Var sak har sin tid, och nu tycker jag att det 

räcker att vara här som publik på matcherna. Även 

om jag så klart finns till förfogande om föreningen 

behöver mig.

Något som tar upp en stor del av Nubbens tid för 

stunden är arbetet med tidningen Sport i Dalarna.

 – En tidning som handlar om det som namnet an-

tyder, och där allt överskott går tillbaka till Dalaidrot-

ten. Tidningen kommer ut två gånger om året, och 

sedan starten har vi delat ut sammanlagt 180.000 

kronor. Det känns jättebra att få ge tillbaka något till 

idrotten, och förhoppningsvis vara med och bidra till 

att fler ungdomar kan få uppleva glädjen med idrott, 

berättar Nubben, som innan intervjun avslutas 

hinner bjuda på lite bonusinformation från hans 75 

år långa liv: 

 – Jag hade faktiskt en skådespelarkarriär ett tag 

också, och var bland annat med i Himlaspelet. Det 

var jätteroligt, och jag tror att jag kan varenda replik 

utantill än i dag. 

Nya styrelser
Vid årsmötet och bolagsstämman tidigare i somras 

klubbades följande blåvita styrelser igenom: 

LEKSANDS IF ISHOCKEY AB

Ordförande Claes Bergström 

Ledamöter Åke Norström, Mats Jansson, Tomas Olofsson, 

Mikael Roos, Roger Jönsson, Jens Bergenström. 

Suppleant Ulrika Gärdsback. 

LEKSANDS IF IDEELL FÖRENING

Ordförande Ulrika Gärdsback

Ledamöter Emil Nilsén, Peter Berg, Cattis Karlsson, 

Anders Lindell, Mats Nygårds. 

Suppleanter Johan Söderström, Per Andersson. 

Dags för säsong 58 
Denna säsong blir den 58:e i ordningen för Leksands IF i högsta serien. Något som 

placerar föreningen på en tredjeplats i tabellen över flest säsonger i högsta serien.

(Antal säsonger i högsta serien för de 14 nuvarande SHL-lagen (till och med 2018–19)

Källa: Hockeyboken

78 – Djurgårdens IF

62 – Brynäs IF

57 – Leksands IF

54 – Frölunda HC

51 – Färjestad BK

43 – Skellefteå AIK

35 – HV71

35 – Luleå Hockey

23 – Malmö Redhawks

19 – Linköping HC

14 – Rögle BK

9 – Växjö Lakers

6 – Örebro HK

0 – IK Oskarshamn
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Välkommen till Leksands ”vaknaste” och mest omtyckta butik!

Leksandwww.hemkop.se

Handla souvenirer för 500:- 
hos oss på Hemköp så 
bjuder på vi på en fika

 Hemköp: Måndag-lördag 7-23, söndag 8-23 • Förbutiken: Månd-fred 9-19, lörd-sönd 9-17

Passa på att spela på matcherna då 
Svenska Spel ej finns på Arenan

Erbjudandet gäller t.o.m 29/11-19

Oavsett vilket byggprojekt du har så 
hjälper vi dig från början till slut.

Vi har ett komplett sortiment inom järn, bygg och färg 
samt ett stort utbud av el- och VVS-artiklar!

Välkommen in till oss!

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

Vi erbjuder dessutom vår tjänst Monterat & Klart

Oavsett vilket 
byggprojekt du 

har, kom in till oss 
så hjälper vi dig 

från början 
till slut!
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t

100-ÅRSFESTEN
26 OKTOBER

På scenen
Lisa Miskovsky är en av musiksveriges 
absolut mest etablerade och största ar-
tister och låtskrivare. Sedan tidigare har 
hon sålt drygt 200 000 album, vunnit två 
Grammis, erhållit fem Rockbjörnar samt 
medverkat i Melodifestivalen

Plura är en legendar i Sverige, inte 
minst genom sina 40 år som frontfigur i 
rockbandet Eldkvarn. Med ikoniska låtar 
som “Fulla för kärlekens skull”, “Pojkar 
pojkar pojkar” och “Kärlekens tunga”.

Biljetter
Parkett - 919 kronor
Sitt på arenas bästa platser och 
avnjut en god trerättersmiddag 
inkl. dryckespaket. 
Fördrink ingår. 

Läktare - 319 kronor
Se hela evenemanget med 
utmärkt utsikt från någon av de 
ordinarie sittplatserna runtom i 
arenan.

Laddningsbar tändare

149,90;-

Brickbord, svart

159,90;-

Fixa 

höstmyset

Priserna gäller i alla våra säljkanaler t.o.m. 15 oktober 2019. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. 

Taklampa Sputnik

799,00;-

Infravärmare 600W

399,00;-

Vägghylla trä/metall

199,90;-

Ljuslykta hus

39,90;-

Bordslapma

49,90;-
Dekorationslampa

69,90;-
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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 Kristina Haag för mer information:
kristina.haag@bokstaven.se eller

070-746 56 93

TA	BUSSEN	TILL	HOCKEYN!	
Gör	det	enkelt	och	åk	buss	med	oss	3ll	hemmamatcherna	på	

Tegera	Arena.	
Köp	både	bilje=	och	buss	eller	endast	bussplats.	

För	den	som	skulle	vilja	göra	något	extra	så	finns	även	möjlighet	
a=	hyra	vår	Loge	på	arenan	med	plats	för	upp	3ll	12	personer,	

även	möjlighet	a=	köpa	3ll	privat	bussanslutning.	

	

För	buss	och/eller	bilje=bokning	–	boka	online	på	
www.vastanhede.se	eller	ring	0292-30168		

För	logebokning	–	ring	010-4952931	

	

Sista	bokningsdag	för	buss	och	bilje=	–	en	vecka	innan	match	
Endast	bussplats	–	3	dagar	innan.	

Håll	gärna	utkik	på	hemsidan	www.vastanhede.se	för	ev.	extra	
insa=a	bussar	3ll	hemmamatcher	eller	vissa	bortamatcher	som	

inte	står	med	i	denna	annons.	

TURLISTA	
Linje	1	(Går	Cll	alla	matcher)	
	

	

	

	

	

Linje	2		(*14	sep-Malmö		*24	sep-Brynäs	*5	okt-Växjö	*	12	okt-Linköping	*	*19	okt	Djurgården		
*16	nov	HV71	*23	nov	Luleå	*	30	nov	Rögle	*28	dec-Brynäs	*	4	jan	Skelle]eå	*	01	feb	Frölunda	
*	15	feb	Luleå)	

	

	

	

	

	

	

Linje	3		(*14	sep-Malmö		*24	sep-Brynäs	*19	okt	Djurgården	*28	dec-Brynäs)	

	

Linje	3	(*14	sep-Malmö		*24	sep-Brynäs	*19	okt	Djurgården	*28	dec-Brynäs)	

	

	

Ort	 Hållplats	 	Match	19.00	 	Match	18.00	 	Match	15.00	 	Match	15.15	

Avesta	 Bussta3on	 16.30	 15.30	 12.30	 12.45	

Hedemora	
Hemköp,	
Gussarvsgatan	 16.50	 15.50	 12.50	 13.05	

Säter	 Torget	 17.10	 16.10	 13.10	 13.25	

Borlänge	 Bussta3on,	hpl	A	 17.30	 16.30	 13.30	 13.45	

Djurås	 ICA	 17.45	 16.45	 13.45	 14.00	

Insjön	 Hjultorget	hpl	v.70	 18.00	 17.00	 14.00	 14.15	

Ort	 Hållplats	 	Match	19.00	 	Match	18.00	 	Match	15.00	 	Match	15.15	

Norberg	 Bussta3on	 15.50	 14.50	 11.50	 12.05	

Fagersta	 Lidl	 16.05	 15.05	 12.05	 12.20	

Västanfors	 Järnvägssta3on	 16.15	 15.15	 12.15	 12.30	
Söderbärke	 Macken	Q-star	 16.30	 15.30	 12.30	 12.45	

Smedjebacken	OKQ8	 16.45	 15.45	 12.45	 13.00	

Ludvika	 Bussta3on	 17.00	 16.00	 13.00	 13.15	
Borlänge	 Bussta3on,	hpl	A	 17.30	 16.30	 13.30	 13.45	

Djurås	 ICA	 17.45	 16.45	 13.45	 14.00	

Insjön	 Hjultorget	hpl	v.70		 18.00	 17.00	 14.00	 14.15	

Ort	 Hållplats	 	Match	19.00	 	Match	18.00	 	Match	15.00	 	Match	15.15	

Storvik	 Busshållplats	Gatukök	16.00	 15.00	 12.00	 12.15	

Hofors	 Bussta3on	 16.20	 15.20	 12.20	 12.35	

Falun	 Resecentrum	 17.00	 16.00	 13.00	 13.15	

Borlänge	 Bussta3on,	hpl	A	 17.30	 16.30	 13.30	 13.45	

Djurås	 ICA	 17.45	 16.45	 13.45	 14.00	

Insjön	 Hjultorget	hpl	v.70	 18.00	 17.00	 14.00	 14.15	

Klipp	ut	och	spara!	TA BUSSEN TILL HOCKEYN!
Gör det enkelt och åk buss med oss till hemmamatcherna 

på Tegera Arena.
Köp både biljett och buss eller endast bussplats.

För den som skulle vilja göra något extra så finns även möjlighet
att hyra vår Loge på arenan med plats för upp till 12 personer,

även möjlighet att köpa till privat bussanslutning.

För buss och/eller bilje=bokning – boka online på
www.vastanhede.se eller ring 0292-30168

För logebokning – ring 010-4952931

Sista bokningsdag för buss och biljett – en vecka innan match
Endast bussplats – 3 dagar innan.

Håll gärna utkik på hemsidan www.vastanhede.se för ev. extra
insatta bussar till hemmamatcher eller vissa bortamatcher som

inte står med i denna annons.



Leksingen 3 2019 | 9

1999-04-21
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Säger sig 
vara en grillmaster, men ryktet 
säger det motsatta. Myglar med 
handicapet på golfen…

3 B

August
BERG

1999-09-02
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 3
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Materialför-
valtare Rob Flahiffs lilla gullegris 
och en tacoätare utöver det 
vanliga. Oerhört överskattad 
bakom Playstation-dosan, enligt 
alla utom honom själv. 

Calle
SJÄLIN

5 B

B

1998-10-08
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn En av 
lagets nya hundägare, där hund-
kurser och promenader tillhör 
vardagen. Blivande golfproffs, 
men har en del träning kvar för 
att nå den drömmen. 

Lucas
NORDSÄTER

7 B

1994-10-03
Plockar Vänster 
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Vår finske 
målvakt, där svenskan inte är 
den bästa… än.

Janne 
JUVONEN

30 M

Spelartruppen
HERR

M33

1989-01-11
Plockar Vänster
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Uppe med 
tuppen varje morgon, och en av 
dom som dyker upp tidigast till 
hallen. Tydligare rikssvenska går 
ej att hitta. 

Axel
BRAGE
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2000-03-23
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 3
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Lite av en 
slagskämpe på isen (tror han) 
med mindre lyckade fighterminer. 
Vid sidan av isen skulle han inte 
göra en fluga förnär. 

Filip
JOHANSSON

8
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1987-12-11
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Drar på 
smilbanden ständigt och jämt 
och visar aldrig en sur min. Gillar 
att skoja till det och har ett stort 
intresse i att reta gallfeber på sin 
”tvillingbror” Ritola.

2000-01-23
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 3
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Hårfixerad 
junior som tror sig vara något av 
en masterchef – något som är yt-
terst tveksamt. Lagets Tinderella. 

B F

1992-04-15
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 3
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Största 
shoppingalcoholicen i laget. Har 
många rutinmässiga saker för sig, 
där allt ska ske på vissa klock-
slag. Etta på lagets toffellista. 

Daniel 

GUNNARSSON

16 B

1985-04-15
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Ett fenomen 
inom sociala medier, och har en 
stark instagramprofil med många 
uppdateringar. Gillar att hacka 
på andra när de är lediga, men 
är själv den med flest frånvaro-
timmar.

Mattias
KARLSSON

B

1985-02-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Med sina 
tatueringar och sin motorcykel 
kan han se ut som en riktig tuf-
fing, men är egentligen mest en 
glad pappa som alltid kommer 
till omklädningsrummet med ett 
leende på läpparna.

Johan
FRANSSON

10 B

Jonas
AHNELÖV Marcus

KARLBERG

20

55 9

1995-03-10
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn En av 
våra värmlänningar. Ska ha den 
klart bästa utbildningen av alla, 
eftersom han gått på college, 
men denna kunskap lyser med 
sin frånvaro lite då och då.

Mattias
GÖRANSSON

28 B

10 | Leksingen 3 2018



Leksingen 3 2019 | 11

1991-03-03
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Verkar lugn 
och sansad på ytan, men kan 
plocka fram ett temperament 
utöver det vanliga när kortleken 
kommer fram. 

Daniel
OLSSON 
TRKULJA

17 F

1996-06-06
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Vår snabbe 
stockholmare som har den 
största kärleken för hundar som 
någonsin har skådats.

Fredrik
FORSBERG

F

21 F

F

1991-02-04
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 10
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Jägare 
såväl på som utanför isen. 
Stammis på Folkhögskolan och 
en ruskig pokerhaj. 

Jon
KNUTS

13

F

1991-03-03
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Kan verka 
lugn och fin, men på golfbanan 
kan man få höra ett och annat 
när golfbollen studsar snett. Är 
en jäkel på slang och ordspråk. 

Sebastian
WÄNNSTRÖM

22 F

12
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1996-12-04
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn En boll- 
trollare i vad det än gäller. Kan ha 
det lite svårare i padelmatcherna, 
men det är enda undantaget. 
Lägger 90% av sina pengar på 
dyra sushiluncher.

Oskar
LANG

14

1987-03-14
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 7
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Har 100 
meter från hemmet till Tegera, 
men bilen eller ”fatbiken” kan 
ändå vara färdmedlet till arenan. 
Man kan lura honom att köpa 
precis vad som helst, bara man 
talar om hur bra produkten är. 

Mattias
RITOLA
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1988-04-30
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Spelgeni 
som i skrivande stund inte har 
anlänt till Leksand. Kan bero på 
att Mac´n Cheese inte har lyckats 
sätta sig på den svenska matkar-
tan än.

1991-08-28
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn  NHL-
meriterat spelgeni som ser 
fram emot att fortsätta utveck-
lingen i LIF.

Spencer
ABBOT

Marek
HRIVIK

77

FF

F F

F

F

F

100 F

1985-02-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Borlänge- 
pöjk som är stark kandidat till 
att kamma hem titeln "Lagets 
hårsvall" 

Andreé
HULT

23 24

1993-05-18
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Skarpskju-
tande gutt som under padel- 
matcherna kan misstas för att 
vara Rafael Nadal… klädmässigt 
i alla fall. 

Thomas
VALKVAE OLSEN

25

1985-12-29 
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 3
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Borde söka till Idol, då pipan 
hans är stekhet. Med glimten 
i ögat ser han till att fystränare 
Gillerås är på tårna varje morgon. 
Trogen ”Degerförssupporter”. 

Linus
PERSSON

26

29

1987-03-27
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Stock- 
holmare som nog undrar hur i 
hela friden han ska kunna leva 
i denna by i minst fyra år. Det 
finns ju inte en enda galleria!

1993-01-13
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Hundägare 
lite till och från. Materiallirare 
är bara förnamnet, inom såväl 
hockey som golf. Har material-
förvaltare Rob i bakhasorna dag 
ut och dag in. 

Patrik
ZACKRISSON

David
RUNDQVIST

1991-01-05
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 9
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Även kallad 
Skalman med sina rutiner. Tycker 
inte om att förlora, oavsett om 
det är på lek eller allvar. Kan 
tillsammans med Ahnelöv bli en 
duo som får Ritola gråhårig efter 
alla pranks. 

Martin
KARLSSON

Saknades 
vid 

fotograferingen

Saknades 
vid 

fotograferingen
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telefon 0771–62 62 62 eller på Tourist InformationBoka på visitdalarna.seVisit Dalarna

EVENEMANG på gång

Sveasalen, Leksand 

• •

28/9 27–28/9 17/10-9/11 1/11 

Klockargården Hotell, Tällberg Avesta, Grängesberg, Mora, Borlänge Kulturhuset tio14, Falun 

Carl-Einar Häckner
En isbjörnssaga 

Lasse Berghagen Lennie Norman
Gubbvarning Live 

CajsaStina Åkerström 
Äventyret börjar här 

EFTER EN FANTASTISK vår med både SHL-

avancemang och det faktum att milstolpen 10.000 

medlemmar nåddes, har vi under sommaren hunnit 

med fem veckor Hockeyskola.

Hockeyskolan som gjorde en omstart sommaren 

2016 har fram till nu vuxit från drygt 400 elever till

sommarens fina siffra på drygt 900 elever.

VI SOM JOBBAR med Hockeyskolan känner oss 

otroligt priviligierade som får chansen att utveckla

barn och ungdomar. Inte bara kring ishockey, som 

är det roligaste som finns, utan också att vi får 

möjligheten att väva in viktiga saker som konsten 

att äta rätt när man tränar mycket, samt den nästan 

viktigaste punkten av alla - hur man är en bra kom-

pis. En nyhet sommaren 2019 var att vi varje vecka 

kunde erbjuda anhöriga en väldigt uppskattad före-

läsning kring hur vi som föräldrar bäst stöttar våra

idrottande ungdomar.  Den här föreläsningen blev 

väldigt uppskattad och vi kommer att spinna vidare

på den till kommande år.

ANTALET MEDLEMMAR i Leksands IF ökar hela 

tiden. Sedan slutet av april och fram till mitten av 

augusti har 801 nya medlemmar registrerat sig – 

Fantastiskt! Leksands IF tog för ett par år sedan 

beslutet att införa digitala medlemskort och alla nya 

medlemmar från och med säsongen 2018/2019 

har fått dessa kort. Ni som varit medlemmar redan 

innan får, om ni saknar mejladress eller om ni bett 

om att få ett kort hemskickat, hem det i september, 

men då tillkommer en extrakostnad på 30 kronor. 

Leksands IF vill värna om miljön och önskar därför 

att fler av er väljer bort det fysiska medlemskortet 

och kanske även Leksingen i pappersformat? Den 

kan ju läsas digitalt, veckor före utskick, på med-

lemmarnas hemsida.

Robert Kock, Medlemsansvarig 

Medlemskrönika
Medlem
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”Alltså Leksands publik! 
Jag var här och spelade 
JVM och de var fantastiska.”

14 | Leksingen 3 2018



Leksingen 3 2019 | 15

"VI SKA TA OSS TILL SLUTSPEL"

Jonas Ahnelöv
Leksands nye back Jonas Ahnelöv läng-
tar efter den 14 september och premiär- 
matchen mot Malmö. Att få spela inför 
en fullsatt hemmahall. 
 – Jag hoppas att ni får Tegera att koka. 
Vi kommer göra vårt bästa på isen för att 
ni ska få jubla

JONAS OCH BARNEN Memphis och Milly har 

precis kommit hem från besök nummer två på 

Leksand Sommarland. Det har varit en rolig dag 

även om Jonas själv inte hunnit prova så många av 

attraktionerna. 

 – Det viktigaste är att se hur kul barnen tycker att 

det är. 

 När Jonas skulle välja klubb hade familjen mycket 

att säga till om. 

 – Det är bra för barnen med en liten stad. Och det 

här är det närmaste Stockholm jag spelat, berättar 

Jonas som kommer från Huddinge. 

 – Man är inte själv längre, så det är inte bara att 

flytta. Det ska funka med skola, dagis och jobb, 

förklarar Jonas som är nöjd med vad han upplevt av 

Leksand så här långt.

Blir du igenkänd i affären? 
 – Nä, inte än. Jag har väl inte gjort nog med 

intryck, säger Jonas och skrattar.

Var än backen spelat har det varit ungefär detsam-

ma. Att de flesta respekterar att han är en privatper-

son. Och att hockeyn bara är ett jobb, men ett jobb 

som betyder mycket för många runt laget.

 – Det är klart som f-n att man inte vill förlora fyra 

matcher i rad, säger Jonas bestämt.

Han berättar att, när han är ute och äter, kan det 

komma fram någon överberusad som har åsikter 

om spelet.  

 – Men då tänker jag bara att ”jaja! Det där kom-

mer du ändå inte ihåg i morn”.

JONAS HAR HUNNIT fylla trettioett och har spelat 

i klubbar både i Sverige, utomlands och i Tre Kronor. 

Tycker han att det är nervöst att komma till ett nytt 
lag?
 – Nej, det är kul att träffa nya polare och se hur 

olika föreningar jobbar, säger Jonas. 

Det visar sig att backen verkligen gillar det här med 

att prata. Med nya lagkompisar och med de han 

spelat med tidigare. 

 – Ibland säger folk åt mig att hålla käften. Fråga 

Ritola, säger Jonas och ler brett. 

Mattias Ritola och Jonas har spelat ihop i Modo 

och i landslaget. Och nu sitter de bredvid varandra i 

omklädningsrummet. 

 – Men Ritola har nog redan ångrat sig och kom-

mer be mig byta plats, säger Jonas och skrattar 

högt. 

2018 spelade Jonas i OS i Sydkorea med Tre Kronor. 

En upplevelse han rankar högt i sin karriär. 

 – Det kommer troligen inte hända igen. Och det är 

en stor turnering som bara återkommer var fjärde år.

Annars minns han också sin första elitseriematch 

med Frölunda med värme.  Nu ska han, tolv år 

senare, spela SHL-hockey för Leksand. 

Vilket lag ser du mest fram emot att möta? 
 – Rögle! Det är din nyaste senaste klubb, säger 

sonen Memphis som tjuvlyssnat på intervjun.

Jonas skrattar och säger att det kan nog stämma. 

Han skrattar också när han ska svara på vilken 

personlig målsättning han har inför säsongen. 

 – Att slå mitt gamla målrekord! Det vore ju kul att 

göra mer än fem. Nä, det viktigaste är laget. Jag 

tänker mer på det. Vi vill ta oss till slutspel, säger 

Jonas.

Han tycker att laguppställningen och det han sett 

på träningarna borgar för en plats rätt högt upp i 

tabellen. 

Vad är du mest stolt över i din karriär? 
 – Sina få mål!  

Återigen får Jonas hjälp av sonen att svara på 

frågorna. Men här håller Jonas inte riktigt med. Han 

tycker att OS-spelet och att ha blivit draftad smäller 

högre. 

 – Sen kan man väl alltid önska sig ännu mer, men 

jag är nöjd med min karriär hittills. 

NU ÄR DET ALLTSÅ DAGS att skapa nya minnen 

att vara stolt över. Och det i Leksand. Det märks att 

Jonas verkligen ser fram emot hösten. 

 – Alltså Leksands publik! Jag var här och spelade 

JVM och de var fantastiska. Det var fullsatt och ett 

jäkla drag. Sen har det alltid varit bra tryck när jag 

varit här. Och Leksand har mer fans runtom i Sveri-

ge än nåt annat lag. 

Text Katharina Dalmalm  Foto Daniel Eriksson
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”Det ska bli spännande 
att komma in i ett 
damlag på riktigt. ”

16 | Leksingen 3 2019
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Hemma hos Annie Silén
Hon kom till Leksand inför förra säsong-
en för att börja gymnasiet. Inför den här 
säsongen har hon blivit uppflyttad till 
a-laget och hoppas på att få speltid. 
Möt backen Annie Silén som bor i en 
mysig tvåa med kokvrå på Siljansvägen. 

FÖR VISSA TAR processen att skriva på för Lek-

sand lång tid. För Annie Silén var det tvärtom. För 

henne gick bytet från AIK:s svartgula tröja till den 

blåvita både undan i rasande fart och blev klart i 

allra sista stund. 

 – Jag kom till Leksand dagen innan gymnasiet 

började, så det blev väldigt hastigt. Mina föräldrar 

gillade det väl inte jättemycket direkt, men samti-

digt ville de att jag skulle göra det som var bäst för 

mig och att jag skulle må bra med min hockey. 

I BÖRJAN BODDE HON på campingen Leksand 

Strand, men tyckte det kändes lite ensamt och 

mörkt. Så efter ett tag fick hon tag på etta på 

Siljansvägen.

 – Jag gillar att ha det ljust hemma: så de flesta 

saker är vita, gråa eller svarta. Jag trivs jättebra här.

Vilka är dina favoritgrejer här inne?
 – Bordet och tavlorna, säger Annie och beskriver 

konstverken på väggen. Tigern är ett av mina favo-

ritdjur och eftersom jag är från Stockholm så gillar 

jag den tavlan. Och citatet ”You have to believe in 

yourself” känns som något som passar mig. 

ANNIE SILÉN KOMMER ursprungligen från 

Huddinge och precis som för många andra som 

kommer från storstadsområden är det en stor 

omställning att flytta till Leksand. Men för henne 

har den nya hemorten många fördelar. 

 – Det är ju väldigt mycket mindre än Huddinge, 

men det är skönt. Hade jag bott kvar hemma hade 

jag fått ta pendeltåget genom stan för att komma 

till träningen. Här är det nära till allt, det är ingen 

stress och en sådan här lägenhet hade jag aldrig 

kunnat få i Stockholm. 

Vad tycker du man ska göra i Leksand om man kom-
mer hit på besök?
 – På sommaren tycker jag man ska gå på 

promenad nere vid vattnet. Jag brukar springa 

där, det är väldigt fint. Man kan åka till Leksand 

Sommarland också. På vintern kan man åka skidor 

i Granberget eller kolla på hockey så klart. 

ANNIE ÄR EN AV DE juniorspelare som hittills 

plockats upp till a-laget. Hon beskriver sig själv som 

en tuff spelare, som inte viker ner sig i första taget. 

 – Jag är inte den som ger mig, så ligger jag 

ner på isen, då är jag verkligen skadad på riktigt. 

Sedan har jag ganska bra spelförståelse också 

tycker jag – jag är lugn med pucken och tar inte så 

många dumma beslut. 

ATT GÅ FRÅN juniorhockey till a-lagshockey kan 

vara ett ganska stort kliv. Men eftersom hon träna-

de med a-laget en hel del förra året har hon redan 

fått en försmak på hur spel på SDHL-nivå kan 

kännas. Att Annie Silén ser fram emot säsongen 

råder det inga tvivel om. 

 – Jag ser fram emot det jättemycket. Det ska 

bli spännande att komma in i ett damlag på riktigt. 

Vi har egentligen ett helt nytt lag eftersom många i 

stommen har lämnat, men det är många bra spelare 

kvar och många kommer nog ta kliv framåt nu. 

Till sist, hur ser en riktigt bra helg ut för dig?
 – Om det inte är träning med laget brukar jag 

dra till gymmet eller ge mig ut och springa. Jag 

älskar att träna! Sedan kanske man hänger med 

kompisar och kollar någon bra film, jag gillar det 

mesta: allt från komedi till skräck. 

Leksingen 3 2019 | 17

Text Elisabet Wahl  Foto Arvid Yngvesson
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Matchtröja 2019/2020
Ta chansen att köpa den unika 100-årströjan

799:-

599:-

Vuxen stl. (S-XXL)

Barn stl. (110-160)

Gör den personlig
Lägg till ett tryck på din unika 
100-årströja och gör den personlig. 

200:-/st

Föreningen valde att ha en omröstning 
bland supportrarna för att se om det gula 
inslaget skulle vara med.
Resultatet ser du här..
Vi är väldigt glada och stolta över vår nya 
tröja, där även våra partners endast finns 
med i enfärgstryck, vilket gör tröjan otroligt 
stilren.

shop.leksandsif.se
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JAG VET ATT detta är en damkrönika, men i 

skrivandets stund är det på dagen 100 år sedan 

Leksands IF bildades. Jag vill därför börja med 

att hylla alla hockeyföräldrar som kämpar med 

livspusslet för att låta sina barn utvecklas inom den 

idrott de älskar. Jag vill hylla alla ideella krafter i för-

eningen som ställer upp i ur och skur för förening-

ens bästa. Sist men inte minst vill jag hylla Leksand 

Superstars och alla fantastiska supportrar runt om 

i landet. För mig är alla ni den största anledningen 

till att vi som förening firar 100 år idag.

DAMHOCKEYN DÅ? Jag ser med spänning fram 

emot kommande säsong. Medialt har det varit oro 

över spelare som lämnat damlaget efter säsongen 

och på papperet kan det se ut att vara ett svagare 

lag än förra året. Personligen känner jag mig ändå 

väldigt lugn, trots att tiden innan säsongsstart nog 

är den mest hektiska för ledarstaben. Lars Sten-

mark har fått ihop en intressant ledarstab och ett 

lag med spelare fulla av potential att utvecklas. Jag 

är övertygad om att han kommer sätta sin prägel 

på laget och utveckla ett gäng vinnarskallar. Låt 

oss bara ha lite tålamod.

FÖRRA SÄSONGEN var en av de bästa hittills 

publikmässigt och såväl privatpersoner som företa-

gare visade ett stort stöd. Vad säger du om att vi 

slår det rekordet? Har du aldrig tittat på en dam-

match i Tegera Arena tidigare är det dags nu! Jag 

har sagt det förr och jag säger det igen; Det är du, 

jag och alla andra leksingar som ska hjälpa tjejerna 

med det här. Med deras fulla fokus på uppgiften 

och vårt stöd från läktaren är jag övertygad om att 

det kan gå riktigt långt. För en sak är säker – det är 

här Sveriges bästa supportrar finns. 

Kristina ”Kicki” Backlund

Hipp hipp hurra! Damkrönika

BOKA DITT
HOCKEYPAKET

HOS OSS
BOKA PÅ
0247 – 123 10

www.korstappan.se

4,5 av 5 
Tripadvisor

4,7 av 5 
Facebook

Samantha Hanson, en av 
backarna i årets damtrupp.
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1991-12-24
Plockar Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Kan 
jämföras med en vägg i målet, 
men hoppas bara att hennes 
nya benskydd hinner komma 
före premiären. Rött matchar 
inte de nya matchtröjorna…

Jule 
FLÖTGEN

24 M

1996-03-21
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Ett spän-
nande nytillskott som kommer 
att bidra med många viktiga 
erfarenheter.

Maddie
ROLFES 

6 B

2002-04-12
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Talangfull 
junior med ett långt, fint hår 
som flyger och flänger. Hon får 
nog se upp för sargkanten i 
Weda Skog Arena om hon vill 
ha håret kvar.

Frida
PETERSON

7 B

B

Spelartruppen
DAM
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B

2001-08-20
Plockar Vänster
Säsonger i LIF (A) 1
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Följsam och 
spännande målvakt som kommer 
att kunna flytande tyska när 
säsongen är över.

Julia
NILSSON

M35

2000-12-06
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Ny junior 
som har jobbat en hel del under 
försäsongen, men ändå alltid 
haft ett leende på läpparna. 
Finns det kanske någon på ar-
betsplatsen som berikar hennes 
liv med glädje?

1993-05-15
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 13
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Frågan 
är hur gammal hon är egentli-
gen? Ta en fika med "mormor", 
och kanske får du veta svaret. 
Lagets mest rutinerade och 
mysiga spelare. 

Elin 
LUNDBERG

Hannah 
THYR

3 5

Saknades 
vid 

fotograferingen
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1993-12-14
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A)  2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Har lagets 
största energidepåer och bidrar 
med mycket fart och glädje. Hade 
Leksand haft tunnelbana hade 
Sam haft ett eget spår. När hon får 
upp farten och har ett tydligt mål, 
gäller det att skrika högt om man 
vill ha en chans att åka med.

Samantha 
HANSON

8 B

F

2002-03-28
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn En stock-
holmare som insåg tjusningen 
med att flytta från storstaden. 
Hoppas att du har kommit för att 
stanna, din framtid är ljus!

1998-05-06
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A)  6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Sprider 
alltid glädje och energi till laget, 
men hade hennes tajming på 
planen varit lika oplanerad som 
hennes intag av mat före och 
efter träning hade det blivit offside 
bara hon visat sig på isen.

Annie
SILÉN

Wilma
JOHANSSON

28

4

B

B

1996-08-26
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första  
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Stabil 
back som bland annat kommer 
att bidra med god stämning, på 
och utanför planen.

2001-02-19
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 3  
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Laget har 
länge funderat på att samla ihop 
pengar till nya batterier till hennes 
klocka, om hon ens äger en sån. 
Jaja, tur att hon dyker upp till slut 
i alla fall – hon behövs i laget.

Lena
DÜSTERHÖFT

Linnéa
SJÖLUND

B27

18
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F

1995-07-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A)  9
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Underhål-
lande värmlänning som vet hur 
man tar en kamera. Drömmer 
om att en vacker dag få byta 
Hall mot Ibrahimovic.

Madeleine
HALL

9

Saknades 
vid 

fotograferingen
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F

1997-07-04
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Inred-
ningsspecialist med (förmod-
ligen) lagets största garderob. 
Hur mycket landar klädkontot 
på varje månad egentligen?

Hanna
SKÖLD

13 F

1999-09-16
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Skicklig 
spelare. Om vi har svårt att för-
stå norska i laget, så är språket 
du talar en klass för sig! För 
lagets bästa – hoppas att hon 
lär sig svenska snabbt!

1998-06-29
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Klok 
spelare och människa. Hennes 
frys är full med matlådor från 
mormor, frågan är om mormor 
inte hjälper till med tvätten ock-
så. Men det är klart, Kajsas tid 
är knapp med tanke på hennes 
arbetsgivare... 
#kämpaPostNord

Maria
HOLM PETERS

Kajsa 
ARMBORG

1716 FF

2000-03-09
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 3 
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn När hon 
väljer musik i omklädningsrum-
met får alla bråttom till gymmet. 
Men det kanske är hennes syfte, 
så att hon kan öva på poserandet 
till instagrambilderna ifred.

Ellinor
HERMANSSON

19 F

1995-02-14
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A)  6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Gillar att 
pumpa, både cykeldäck och i 
gymmet. Tur att hon trots allt 
har gott om krafter kvar för 
att bidra med god stämning i 
omklädningsrummet varje dag 
i alla fall.

Emelie
BERLIN

12 F
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2000-10-24
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Spännan-
de forward med rätt inställning. 
Däremot är monolog ett vanligt 
förekommande fenomen när 
man umgås med henne. Kan-
ske nya morgonrutinerna väcker 
liv i dig?

Karolin
MALMQUIST

20

Saknades 
vid 

fotograferingen
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2004-04-15
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Kommer 
garanterat ha seriens vitaste 
galler. Stor talang med fram- 
tiden för sig.

Tuva
KANDELL

26 F

1997-01-26
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den  
hemliga spelarjuryn Nyförvärv 
med bra speed, både på isen 
och i snacket i omklädnings-
rummet. 

Moa
VIKLUND

29 F

1995-12-18
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Intres-
sant nyförvärv som garanterat 
kommer att trivas i Weda Skog 
Arena.

Emma
WOODS

67 F

1992-01-04
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Kul att 
hon äntligen insett vilka färger 
en matchtröja ska ha. Spän-
nande spelare som kommer att 
tillföra mycket till laget.

Betty
JOUANNY

92 F
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1998-06-29
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) Första
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn Roligt att 
få in en rightare i laget! Synd 
bara att vi fortfarande inte riktigt 
förstår vad du säger. Har alltid 
ett leende på läpparna...

Andrine
FURULUND

36 F

Saknades 
vid 

fotograferingen

LEDARE

Huvudtränare 

Lars Stenmark
Assisterande tränare

Anton Bokull 
Fystränare

Steven Cherekos
Fysioterapeut

Susanna Johansson
Lagledare 

Kristina Backlund
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ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!

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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Efter tiotals och åter tiotals timmar av 
hård sommarträning har säsongens 
upplaga av Leksands IF J18
äntligen fått äntra isen igen efter en 
lång väntan. I spetsen för den unga 
och talangfulla gruppen står
kaptenen Arvid Eljas som i år gör sin 
första riktiga juniorsäsong.

NÄR DE SISTA julidagarna tagit slut och alma-
nackans blad vänts till augusti är säsongsstarten 
för hockeyspelare ett lika självklart hösttecken 
som rötmånaden. För de unga killarna i Leksands 
IF J18 ska en ny grupp svetsas samman på kort 
tid innan seriespelet startar, och Arvid Eljas menar 
att man är på god väg i gruppdynamiken.
 – Det är klart att det är en speciell tid på året 
då alla ska lära känna varandra. Jag tycker att vi 
fått ihop gruppen snabbt och det märks att vi har 
en bra kemi i laget där vi kan prata om allt med 
varandra, säger den unge kaptenen.

EN NY SÄSONG innebär inte bara att det fylls på 
med nya karaktärer i laget som kommer in på
hockeygymnasiet, utan även nya spelartyper som 
ska hitta varandra på isen. Orden som Arvid Eljas
väljer när han får chansen att beskriva årets lag 
vittnar om en spännande och talangfull grupp.
 – Redan förra säsongen var vi ett väldigt hårt 
arbetande lag, och det känns som att vi tagit det 
med oss in i den här säsongen samtidigt som vi 
adderat lite mer skicklighet i laget. Det tillsam-
mans med att vi följer vår spelidé fullt ut kommer 
att göra att vi blir bra i vinter.

KAPTENSROLLEN ÄR inget nytt för Arvid Eljas 
som under fjolåret var kapten i föreningens lag i 
U16 Elit, och faktiskt även var assisterande lag-

kapten i J18 trots att han åldersmässigt inte hade 
blivit junior än. Han var även kapten i Dalarnas lag 
i TV-pucken under den föregående säsongen. 
Han ser fram emot att återigen få den ärofyllda 
bokstaven på bröstet, som nu förkunnar att han 
leder Leksands IF J18.
 – Det är såklart väldigt roligt, och även ett stort 
ansvar. För mig betyder kaptensuppgiften att vara 
en bra ledare och en bra kompis både på och 
utanför isen. Det gäller att visa lite hur allt går till 
och föregå med gott exempel.

ÅRET SOM U16-spelare innebär första chansen 
för hockeyspelare på pojksidan att representera
Sverige på landslagsnivå, och det var något som 
Arvid Eljas fick uppleva under fjolårssäsongen. 
Från de 6 matcherna han drog på sig den blågula 
tröjan finns mycket att ta med sig, men samtidigt 
menar Arvid Eljas att man inte heller får bli alltför 
fokuserad på att bli uttagen till internationella 
matcher.
 – Det är såklart något man strävar efter, men 
det är heller inget måste. Det gäller att se det som 
en bonus när man får representera landslaget i 
turneringar eller på camper, och inte ta det för 
hårt om man inte blir uttagen. Det är ett högre 

tempo och ett annat spel på internationell nivå så 
man kan ta med sig många erfarenheter hem när 
man blir uttagen att vara med där.

OM EFTERNAMNET Eljas klingar bekant sedan 
tidigare kan det bero på att även storebror Eric 
representerat föreningens juniorlag. Eric är två 
år äldre än Arvid, och när säsongen 2019/2020 
startar på riktigt återfinns storebror i föreningens 
J20-lag. Arvid å sin sida startar säsongen i det 
yngre juniorlaget, men tar gärna chansen även i 
J20 om han får den.
 – Jag ser det kanske inte som att jag jagar 
brorsans plats i J20 direkt, men det är klart att 
man vill vara med och spela på så hög nivå som 
möjligt. Samtidigt kan det vara så att man får spe-
la i en annan typ av roll i J20-laget än vad man får 
i J18 om man får chansen där. Det är ett snäpp till 
med högre tempo i J20, och större och starkare 
motståndare än i J18, så man får nog kanske inte 
samma utrymme med pucken där. Jag har inte 
fått prova på det än, men jag kan tänka mig att 
det är så i alla fall.
Att spela med storebror Eric är dock något som 
den yngre brodern Arvid gärna gör igen.
 – Det är bara kul tycker jag. Några matcher har 
vi till och med fått spela i samma kedja och det 
har varit riktigt roligt!

SERIESPELET NÄRMAR SIG dag för dag, 
och Arvid Eljas ser fram emot att få glida in till 
seriepremiären på bortaplan mot Falu IF sön-
dagen den 15 september tillsammans med sina 
lagkamrater.
 – Det ska bli grymt kul. Lite segt är det med för-
säsong ändå, och man längtar till serien startar!

Kapten Eljas redo att leda J18
Junior

Vad gör de nu? 
ULF SKOGLUND
Forward i Leksands IF 77-79, 81-87

Ulf Skoglund är jämtlänningen som lämnade Östersund till förmån för Leksand 

inför säsongen 76/77 då kan kom till Dalarna som junior. Det kom sedermera 

att bli åtta säsonger i representationslaget för Skoglund som även represente-

rade Sverige vid ett J20-VM där det blev en silvermedalj för svenskarna. 

Efter den aktiva karriären har Ulf Skoglund en gedigen historik även som  

tränare, inte minst inom dalahockeyn. Utanför Dalarnas gränser har han  

tränat Östersund, Brunflo, österrikiska EV Zeltweg, och i Dalarna har han  

varit verksam som tränare i Leksands IF, Borlänge HF, Malungs IF och senast

i Smedjebackens HC.  
Text Richard Brasar

Text Richard Brasar

JONAS BERGQVIST
Forward i Leksands IF 81-89, 91-98

Jonas Bergqvist är, som bekant, en av Leksands IF:s största spelare genom 

alla tider. Han var dessutom länge rekordhållare i flest antal landskamper för 

Sverige innan han blev nedpetad till andraplatsen av Jörgen Jönsson. Efter 

den aktiva karriären var Jonas Bergqvist VD för Leksands IF under flertalet år 

och fortsatte sedan vidare på en framgångsrik karriärsresa inom näringslivet 

där han varit verksam i LRF Konsult, AJ Produkter, Idre Fjäll och Swedbank. 

Han sitter dessutom i Svenska Ishockeyförbundets styrelse sedan 2010. 
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"För mig betyder 
kaptensuppgiften 
 att vara en bra 
ledare och en bra 
kompis både på  
och utanför isen"
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Borlänge, Riksväg 70 • Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt

Gäller säsongen 2017/2018
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 201Gäller säsongen 201

Visa upp denna annons hos Max i Borlänge eller 
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 2019/ 2020
Gäller ej Maxbox eller Minimål och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. 

Välkomna!
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Bästa sommaren hittills 
Hockeyskolan

Fullspäckade dagar, rekord i antal 
elever och klipp som blivit viralt är bara 
några utav alla saker som hänt under 
sommarens hockeyskola. Linus Carls-
son, rektor för hockeyskolan, är mycket 
nöjd över utvecklingen:
 – Det har helt klart varit den bästa 
sommaren hittills, säger han.

2019 ÅRS HOCKEYSKOLA är den fjärde i raden 
sedan nystarten sommaren 2016. Upplagorna har 
bara blivit bättre med åren, och denna sommar 
var även den något extra.
 – Vi har haft en fantastisk sommar på alla sätt 
med fem intensiva veckor där såväl hockeyälskan-
de ungdomar samt föräldrar har deltagit. Det har 
helt klart varit den bästa sommaren hittills sedan 
nystarten 2016, säger hockeyskolans rektor Linus 
Carlsson.

Hur kan en dag se ut i stora drag?
 – Hockeyskolan har full beläggning på is 
07.00-21.00, och en normal dag för eleverna 
innehåller två ispass, ett fyspass samt ett teoripass 
innehållande kost- och vanlig teori. Utöver det finns 
konceptet 100% som innebär hur man lär sig att 
vara en bra kompis, samt flera aktiviteter så som 
baseball och teknikträning på Drömmarnas Arena.
Det är inte bara eleverna som deltar på hockey-
skolan, föräldrarna får även de vara med på ett 

hörn.
 – Vi har lagt fokus på lite fler produkter jämfört 
med tidigare somrar. Något som har varit mycket 
populärt och lärorikt är föreläsning för föräldrar 
som ägt rum på onsdagar.

Nytt rekord igen
Under sommaren 2016 var det totalt 489 elever 
på Leksands Hockeyskola, och sedan dess har 
antalet ökat stadigt varje år. 2017 var siffran på 
620 elever, fjolåret på 820 elever och i år kom det 
ännu fler.
 – Ja i år har vi återigen slagit rekord. Totalt har 
det varit 900 elever på plats, berättar Linus.
I och med att antalet ökar år efter år innebär det 
också att flera nya familjer kommer till Leksand, 
och en viktig punkt i allt är att se till att de trivs.
 – Vi har fått mycket bra respons där många 
berättat att de haft sin bästa sommarvecka 
någonsin här i Leksand. Föräldaföreläsningen, 
övriga aktiviteter och bra ledaransvar med de oli-
ka grupperna har gjort såväl elever som föräldrar 
mycket nöjda.

Viralt klipp
Som flera kanske redan vet har en händelse som 
skedde tidigare under sommaren gått viralt och 
spridits på sociala medier till bland annat Kina 
och USA.
 – Under vecka 27 spred sig ett klipp efter att 

Milton Westermark zorrade in pucken. Konst-
stycket har redan setts av 12 miljoner i Kina och 
flera hundra tusen i Sverige och USA, förklarar 
Linus.
Utöver Miltons snygga grej så har det även hänt 
en tråkigare händelse där Benjamin Selimovic 
drabbades av ett benbrott. Härligt nog så slöt byn 
upp och stöttade honom efter skadan.
 – Benjamin fick hela Leksand bakom sig som 
stöd. Han fick även hälsningar från A-lagsspelare 
med flera som ville stötta efter det olyckliga ben-
brottet.

Bra helhetsupplevelse och kvalitativ produkt
Hockeyskolan är en viktig del under sommaren 
för många familjer och planen är att fortsätta på 
den inslagna vägen så att alla som kommer till 
Leksand ska vara nöjda även kommande år.
 – Vi vet att vi har en produkt som fungerar 
både för elever och föräldrar då hockeyskolan 
kan kombineras med semester i fina Leksand och 
Dalarna. Till nästa sommar ska vi försöka att skru-
va upp saker ytterligare så att helhetsupplevelsen 
blir bättre. Vi ska stå för en kvalitativ produkt där 
folk vet vad de får om de åker till Leksand och 
Leksands Hockeyskola. Jag är övertygad om att 
2020 också kommer att bli en toppensommar, 
om möjligt bättre än detta år, avslutar Linus.

Text Arvid Yngvesson 

Nyhet! 
Hockeyskolan kommer att utökas med 
höstlovscamp + sportlovscamp för att 
kunna besökas även när det inte är 
sommar. Läs mer på hockeyskolan.se
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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.

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

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2017 •  Nr  2

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, 46 år i branschen

AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN
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NOSTALGI

100-årsboken släpptes 
vid 100-årsmatchen
Det ska ju delas ut TVÅ Nobelpris i 
litteratur 2019, så därför ges det också 
ut TVÅ böcker om Leksands IF detta 
år. Skämt åsido, det är ju bara en gång 
i historien som en förening kan fira 100 
år och därför bestämde Leksands IF 
Ishockey AB:s styrelse att tillsammans 
med samarbetspartnern Idrottsförlaget 
ge ut ”De kanadensiska bombflygar-
na och Leksands IF” i maj 2019 och 
sedan praktverket ”Leksands IF 100 
år” i augusti.

100-årsboken ”Leksands IF 100 år” är en kaval-
kad i ord och bild som tar dig med från bildandet 
av föreningen den 13 augusti 1919 ända fram 
till SHL-avancemanget den 5 april 2019. I boken 
berättas historien från begynnelsen med fokus på 
ishockeyn. Och, som det brukar heta, historien 
”berättas av dem som var med”.

Jubileumsboken är tryckt i stort format (A4) och 
har 400 sidor. Den producerades på kort tid i vå-
ras och innehåller både intervjuer, fakta, statistik 
och förstås jättemånga bilder.

En bok på 400 sidor görs normalt inte på bara 
några månader, men det var precis vad redak-
tionen lyckades göra. Huvudredaktör är den 
erfarne idrottsboksförfattaren Gunnar Persson 
som tillsammans med bokens författare Ronnie 
Rönnkvist, Lars Ingels och Elin Broman fick ihop 
det hela.

Ronnie Rönnkvist har sedan 2004 intervjuat is-
hockeyspelare under devisen ”Old School Hock-
ey”. I 100-årsboken återfinns hela 25 av Ronnies 
intervjuer med de främsta Leksandsprofilerna, 
omarbetade speciellt för boken. Det handlar om 
allt från Ingemar ”Strömmingen” Söderberg, som 
var målvakt när LIF kvalificerade sig för högsta 
serien första gången, fram till våra dagars Jens 
Bergenström. Och däremellan intervjuer med alla 
elva som fått sin tröja hissad i taket och många 
fler legendarer. Genom att intervjuerna placerats 
i ordning efter spelarnas födelsedatum berättas 
samtidigt LIF:s historia kronologiskt.

Vi vågar sticka ut hakan och säga att ingen annan 
SHL-klubb har alla sina matcher så omsorgsfullt 
förtecknade som Leksands IF. Tack vare Lars 
Ingels unika sammanställning finns alla över 4 000 

LIF-matcher i bokens statistikdel! Därtill damla-
gets alla officiella matcher sedan starten 1999. 
Till detta kommer spelarstatistik, intressanta listor 
etc.

Elin Broman har skrivit om damhockeyns utveck-
ling i Leksand och intervjuat några av de största 
damprofilerna i LIF, samt skrivit om LIF:s support-
rar. (Om du fanns på Arenatorget den 6 april 2019 
när SHL-platsen firades så är du med i boken, 
eftersom fotografen Daniel Erikssons drönarbild 
därifrån pryder ett helt uppslag.)

I boken finns också flera specialartiklar, till exem-
pel om arenans tillkomst. Därtill om de tre övriga 
föreningar som fortfarande heter Leksands IF, 
nämligen Leksands IF Fotbollsklubb, Leksands IF 
Konståkning och Leksands IF Varpaklubb.

Att ha med bilder som beskriver historien var 
förstås viktigt – och de finns i massor i boken. 
Redaktionen lade extra fokus på att få ihop en 
så komplett samling lagbilder som möjligt, vilket 
visade sig vara ett omfattande detektivarbete, 
därtill under tidspress. Men det resulterade i en 
näst intill heltäckande samling lagbilder för LIF:s 
A-lag. Stor hjälp fick man förstås genom ”Stickan” 
Kennes bilder; han plåtade LIF:s lagbild under 38 
år! Men nästan alla övriga 40 år finns också med i 
jubileumsboken.

STORT FÖRHANDSINTRESSE
Boken ”Leksands IF 100 år” hade 1 000 för-
handsbeställningar från kunder redan innan den 
släpptes den 24 augusti, så se till att försäkra dig 
om ditt exemplar nu. Ta på dig läsglasögonen och 
ta del av LIF:s fantastiska historia!

Beställ nu
Båda böckerna ges ut av Idrottsförlaget 
i samarbete med och till förmån för 
Leksands IF. Beställ dem på 
www.idrottsforlaget.se (tel 021–35 94 00) 
eller på shop.leksandsif.se (tel 0247–644 13) 
eller köp dem i närmaste bokhandel. 
(Observera att böckerna även finns 
i lyxigt inbundna bibliofilvarianter med flera 
spelares äkta autografer. Intresserade av 
dessa kan kontakta Idrottsförlaget direkt.)
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Möt den rutinerade backen Johan 
Fransson. Han har spelat OS och VM, 
men tror ändå att säsongspremiären i 
Tegera blir en av de största matcherna i 
hans karriär.
 
1. Namn?
 – Johan Carl Fransson.

2. Ålder?
 – 34 år.

3. Var är du uppvuxen?
 – Kalix. Det bor väl runt 17 000 i kommunen. Så 

det påminner mycket om Leksand.

4. Skostorlek?
 – 42.

5. Längd och vikt?
 – 187 cm och 88 kg tror jag.

6. Familj?
 – Fru Jenny och tre barn. En dotter som är 14 år 

och två söner som är tio och snart sju.

7. Husdjur?
 – En hund och en katt. Jag gillar djur. De är 

härliga och rogivande familjemedlemmar.

8. Favoritglass?
 – Mjukglass med lakritsströssel.

9. Vad äter du absolut inte?
 – Lever! Mina svärföräldrar bjöd på det första 

gången jag besökte dem. Men jag åt. Dock hällde 

jag på en massa soja för att kunna trycka ner det.

10. Din största förebild i livet?
 – Mina föräldrar. Jag har haft en bra uppväxt 

och vi är tajta i familjen.

11. Största förebild inom hockeyn?
 – Roger Åkerström och Janne Sandström i Lu-

leå. De tog hand om mig när jag var ny i laget. Och 

de blev aldrig arga fast jag klantade mig ibland. 

Roger och Janne är fantastiska människor.

12. Vackraste stället i Sverige?
 – Leksand! Och mina föräldrars stuga i Kalix 

skärgård.

13.  Favoritämne i skolan? 
 – Idrott. Jag gillade matte tills X och Y dök upp. 

Sen gick det åt h-vete.

14. Vem är din bästa kompis?
 – Brorsan. Vi umgås mycket nu förtiden. Hänger 

med ungarna och pratar. Robin är smartast av oss 

syskon, haha.

15. Vad var tråkigast med att vara liten?
 – Att man inte alla gånger förstod sitt eget 

bästa. Pappa Eilert hade ju ganska ofta rätt. 

Och även numera. Det händer fortfarande att jag 

gör tvärtemot vad han säger och så går det fel. 

Då kommer det ett ”Vad var det jag sa”, haha.

16. Vilka sporter höll du på med när du var liten?
 – Hockey, fotboll, bandy och golf.

17. Ditt värsta sommarjobb?
 – Skogsplanterare. Jag var väl runt 16 år och 

fick sex veckors jobb. Jag började planera vilken 

cykel jag skulle köpa för pengarna. Så kom första 

dagen och vi åkte iväg vid halv fem. När jag kom 

hem sa jag ”Det här är omöjligt”. De blev inte så 

glada när jag sa upp mig direkt. Så jag vågade inte 

fråga om betalningen för den dagen jag jobbade.

18. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån?
 – Efter nian, så jag var väl ca 16 år. Jag gick på 

hockeygymnasiet i Luleå.

19. Vad var svårast med det?
 – Att få pengarna att räcka. Jag bodde bara 

sju mil från mamma och pappa och de kom med 

matlådor. Vilket var tur eftersom jag bara tänkte 

några dar framåt.

20. Favoritfärg?
 – Röd eftersom det är kärlekens färg. Sen gillar 

jag svart, men det är omöjligt att få in här i hemmet 

eftersom Jenny tycker att det blir för mörkt.

21. Hav eller insjö?
 – Hav! Så fort något mynnar ut i havet så finns 

det så många möjligheter. Så många ställen att 

åka till med båt eller vattenskoter.

22. Prata eller lyssna?
 – Både och. Jag är nog rätt öppen och social, 

men kan vara lite blyg ibland.

23. Bästa TV-serien?
 – Game of Thrones.

24. Favoritartist?
 – Hmm…svårt, men jag säger Hammerfall. Va? 

Har de spelat med Mora IK? Och så sa jag rött 

som favoritfärg. Jag får nog ändra mig till blått och 

vitt där va?

25. Berättar du roliga historier?
 – Nja, jag berättar om sånt jag varit med om 

själv. På gott och ont!

26. Favoritmålvakt att spela med?
 – Robert Mayer som jag spelade med i 

Genève-Servette.  Han var sjukt skicklig med 

klubban. Man kunde passa bakåt till honom så 

skötte han uppspelet själv. Och så Daniel ”Hento” 

Henriksson som jag spelade med i Luleå. Han är 

noggrann, hjälpsam och trevlig.

27. Har du något smeknamn?
 – Frallan. Har kallats det sedan jag var liten. Det 

var bara Daniel Fernholm som sa Kalix-Tarzan ett 

tag, haha!

28. Favoritskådis?
 – Den här kommer min fru skratta åt. Jag är 

uppvuxen med de där hårda killarna och deras 

filmer. Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal och 

Sylvester Stallone.

29. Vad blir du riktigt rädd för?
 – Jag gillar inte spindlar och höga höjder. Jag 

har hoppat bungyjump två gånger. Varför? Jag 

kände mig tvungen, haha. Men jag stod länge och 

samlade ihop mig innan jag vågade hoppa.

30. Senast lästa bok?
 – Stieg Larssons trilogi. Jag köper böcker och 

påbörjar, men hans böcker var de senaste jag läste 

ut. Annars blir det mest MC- och biltidningar.

31. Minigolf eller innebandy?
 – Minigolf. Jag spelade sjukt mycket när jag var 

liten och hade till och med banrekordet.  

32. Bästa semesterresa du gjort? 
 – Till Thailand.

33. Styrketräning eller Idioten?
 – Idioten. Jag gillar att ta ut mig helt efter ett hårt 

grisigt pass. Och visst kan man göra det i gymmet 

också, men det blir nåt särskilt när man tävlar mot 

lagkompisarna. Det är vinnarskallen som driver 

en i både träning och match. Att vinna pucken, 

att hindra någon från att komma in på mål, att stå 

som vinnare till slut.

34. Vad är det löjligaste trashtalk du hört?
 – Hört en hel del genom åren, men jag tycker att 

det blivit en lite bättre ton på senare år. Jag blir nog 

mer arg om de är på en lagkompis. Om jag märker 

att motståndaren är ute efter att skada någon. Då 

kan det brinna till. Jag vill skydda min familj och 

laget är min andra familj.

35. Vad ska du göra när du inte längre kan spela 
hockey?
 – Den dagen, den sorgen. Jag har inte bestämt 

något än. Men det vore kul att dela med sig av 

det jag lärt mig till yngre spelare, Att vara med och 

utveckla dem. Kanske vara nån sorts hjälpfarbror 

eller backtränare.

36. Vad skulle din fru säga är din bästa egenskap?
 – Att jag tar dagen som den kommer.

37. Sämsta egenskap då?
 – Mitt motorintresse. Jag har väl haft en del bilar 

genom åren och jag kan vara rätt impulsiv när det 

gäller bilköpen.  Kan inte säga att jag gjort några 

direkta supervinstaffärer… Pappa brukar säga att 

det tog mig 34 år att mogna. Men, jag har haft 

roligt på vägen.

67 frågor till 

Johan Fransson
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38. Vad är Jennys bästa egenskap?
 – Hon är världens bästa. Spontan och glad. Hon 

har den kraften att man blir glad bara av att titta på 

henne.

39. Vad är roligast med att fylla år?
 – Jag har ingen åldersnoja men brukar säga åt 

folk att strunta i min födelsedag. Den är inte viktig.

40. Midsommar eller julafton? 
 – Jul! Jag gillar att ta fram gran och julpynt. Det 

är en sån härlig stämning runt jul.

41. Vad gör dig till en bra hockeyspelare?
 – Min skridskoåkning och min fantasi. Jag gillar 

att lösa problem på isen.

42. Vilken är din sämsta egenskap?
 – Kanske att jag är för impulsiv. Jag köper 

ramar och spelsystem, men jag gillar att hitta en 

ny lösning i alla situationer. Så jag vill gärna ha den 

friheten.

43. Vilken sång var den första du lärde dig?
 – Minns inte, men den första jag lärde mig på 

gitarr var ”Lilla snigel”. Den brukar jag bjuda på 

ibland, haha.

44. Spelade du TV-pucken?
 – Ja, vi kom tvåa i Sverigecupen året innan, så 

vi trodde att vi var världsbäst. Sen slutade vi på 

sextonde plats i TV-pucken. Det var tufft!

45. Favoritställe i Leksand?
 – Ishallen. Jag trivs så bra där. Jenny brukar 

säga ”Åk till ditt dagis du”. Jag gillar också att 

promenera med hunden längs Siljan.

46. Vad var häftigast med att spela OS?
 – Att representera Sverige i en så stor turnering. 

Sen var det så klart trist att vi åkte ut så tidigt. Det 

var synd att vi inte fick hål på Tyskland där i kvarts-

finalen. Men ja, du har rätt. Det kändes lite bättre 

när de ändå vann alltihop.

47. Vad är ditt bästa minne från OS i Sydkorea?
 – Vår turnering och allt runtomkring. Jag fick se 

hur vallarna jobbade hos Skidlandslaget. Det var 

så imponerande och så kul att se på nära håll!!

48. Bästa arena i Sverige (förutom Tegera)?
 – Malmö

49. Sämsta arena du spelat i?
 – Jag är inte kräsen, men hallen i Slovakien där 

vi spelade i början av förra säsongen …Man såg 

knappt pucken.

50. Roligaste hockeyminne?
 – VM-guldet 2006. Hela familjen och mina 

föräldrar var på plats. Det var speciellt!

51. Varför valde du Leksand?
 – Thomas Johansson (Leksands General 

manager) ringde mig. Han berättade om mål och 

spelfilosofi . Jag tyckte att det lät intressant. Sen 

fick jag fundera några dagar och en chans att kolla 

med familjen, Det uppskattade jag. Att det inte 

var så stressigt! Jag känner att hockeymässigt har 

Leksand nåt bra på gång och jag sa redan under 

kvalmatcherna att jag inte tror att Leksand åker ur 

igen.

52. Vad är tråkigast med att vara hockeyspelare?
 – Att jag missar tid med familjen. Jag hinner inte 

alltid vara med på skolevenemang och sånt.

53. Har du någonsin smygtränat på att skriva auto-
graf?
 – Haha, ja! När jag var liten. 

54. Vilket resultat är roligast? 1-0 eller 7-6?
 – Om man släpper in sex mål så förlorar man 

oftast, så då är det häftigt att kriga sig till en vinst i 

en sån match. 

55. Täcka skott vid 2-1 eller göra mål vid 4-2?
 – Täcka skott. Jo, det kan göra ont om pucken 

träffar där man inte ha skydd. Jag tänker oftast 

inte på det. Man är så uppumpad av adrenalin att 

det nästan ger en powerboost istället. Och man får 

bita ihop för både sig själv och laget. Jag är inte en 

sån som ligger kvar och ojar mig. Då har det hänt 

nåt allvarligt.

56. Stekt eller grillat?
 – Grillat.

57. Varför är det roligt att spela back?
 – För att man har hela spelet framför sig. Det 

finns så jäkla många möjligheter.

58. Pratar du mycket på isen? 
 – Ibland. Om jag verkligen måste. Jag gillar inte 

heller att andra skriker åt mig vad jag ska göra av 

pucken. Det kan jag lösa själv.

59. Vilken individuell utmärkelse är du mest glad 
över?
 – Jag blev vald till fansens favorit 09/10 i Luleå. 

Det var en rolig utmärkelse.

60. Vilket lag ser du extra mycket fram emot att 
möta i SHL?

 – Malmö i premiären. Det kommer att bli 

mäktigt. Jag har spelat många stora matcher och 

den här känns som att den kan platsa där. För-

hoppningsvis har de skruvat fast taket ordentligt i 

arenan.

61. Vad skulle du sakna mest om du var tvungen att 
sluta med hockeyn?
 – Att inte få kriga med lagkompisarna.

62. Vem i laget skulle du helst besegra i armbrytning?
 – Jonas Ahnelöv. Bara för att kunna säga att 

jag är lite starkare än vad han är. Nej, får jag ångra 

mig? Då tar jag Linus Persson. För han tar så inåt 

h-vete mycket i bänkpress.

63. Är det viktigt för dig att vinna när ni tävlar under 
träning?
 – Väldigt viktigt! 

64. Vilken fråga är jobbigast att svara på i en inter-
vju?
 – ”Hur känns det” efter en förlust när man är 

svinförbannad. Men man får bita ihop och svara 

snällt. De gör också bara sitt jobb. 

65. Lagar du tänder med eller utan bedövning?
 – Alltså… får jag ändra mitt svar om rädslor? Att 

gå till tandläkaren är det värsta jag vet. Jag kan sy 

utan bedövning, men när det gäller tänderna… Då 

får de ge så många sprutor som det går.

66. Har du några framtidsdrömmar för dina barn?
 – Bara att de ska ha ett bra liv.

67. Vad vill du att Leksandsfansen ska minnas av dig 
efter den här säsongen?
 – Att jag stod på torget och skrek SM-guld efter 

sista matchen.

Text Katharina Dalmalm
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HEMMAMATCHER 2019/2020

13/9 Fredag Leksand-HV 71 19:00
14/9 Lördag Leksand-HV 71 18:30
20/9 Fredag Leksand-Brynäs 19:00
4/10 Fredag Leksand-Luleå 19:00
5/10 Lördag Leksand-MODO 19:00
23/11 Lördag Leksand-SDE 12:00
24/11 Söndag Leksand-AIK 15:00
30/11 Lördag Leksand-Göteborg 19:00
1/12 Söndag Leksand-Göteborg 14:00
4/12 Onsdag Leksand-Brynäs 19:00
20/12 Fredag Leksand-Linköping 19:00
21/12 Lördag Leksand-Djurgården 14:00
10/1 Fredag Leksand-Luleå 19:00
11/1 Lördag Leksand-MODO 17:00
25/1 Lördag Leksand-Djurgården 14:00
26/1 Söndag Leksand-Linköping 14:00
14/2 Fredag Leksand-AIK 19:00
15/2 Lördag Leksand-SDE 18:30

14/9 Lördag Leksand-Malmö 15.15
19/9 Torsdag Leksand-Skellefteå 19.00
24/9 Tisdag Leksand-Brynäs 19.00
3/10 Torsdag Leksand-Frölunda 19.00
5/10 Lördag Leksand-Växjö 15.15
12/10 Lördag Leksand-Linköping 18.00
19/10 Lördag Leksand-Djurgården 15.15
24/10 Torsdag Leksand-Örebro 19.00
16/11 Lördag Leksand-HV 71 15.15
23/11 Lördag Leksand-Luleå 18.00
30/11 Lördag Leksand-Rögle 15.00
5/12 Torsdag Leksand-Oskarshamn 19.00
19/12 Torsdag Leksand-Färjestad 19.00
28/12 Lördag Leksand-Brynäs 18.00
4/1 Lördag Leksand-Skellefteå 18.00
9/1 Torsdag Leksand-Linköping 19.00
16/1 Torsdag Leksand-Örebro 19.00
23/1 Torsdag Leksand-Djurgården 19.00
1/2 Lördag Leksand-Frölunda 15.15
11/2 Tisdag Leksand-Malmö 19.00
15/2 Lördag Leksand-Luleå 15.15
18/2 Tisdag Leksand-Rögle 19.00
22/2 Lördag Leksand-Oskarshamn 18.00
27/2 Torsdag Leksand-Växjö 19.00
5/3 Torsdag Leksand-Färjestad 19.00
12/3 Torsdag Leksand-HV 71 19.00

ISHOCKEY 
ÄR BÄST LIVE! 
Upplev stämningen på plats och stötta våra lag.

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

Köp dina biljetter på lif.ebiljett.nu
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