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Hemma hos

Hanna 
Sköld

100 år 
– så firar vi



Funderar ni på att sälja huset, bostadsrätten 
eller tomten? 

KONTAKTA OSS FÖR VÅRA FÖRMÅNLIGA 
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

  
 � Våra objekt annonseras alltid i BOSTADSGUIDEN, Rättviksnytt samt på Internet; ericthors.se,

hemnet.se, bovision.se blocket.se och hittahem.se.
   

�  Passande objekt läggs ut på Tysk och Holländsk hemsida.
   

� Flygfoto ingår på de fastigheter som passar.
   

� Beskrivningar är uppsatta i våra skyltfönster samt hos Handelsbanken Rättvik och 
       skyltplats i Furudal.
   

�  Bildskärmar finns hos Audio Video Storgatan, Centrum Lek & Hobby Storgatan, Rättvik 
       Bowling och Krog, Hantverksbyn, Eric Thors Fastighetsbyrå, Diner 45/Hotell Rättvik samt 
       diverse andra platser/lokaler/skyltfönster.
   

�  Har ni egen kund hjälper vi gärna till med kontraktsskrivning.
   

�  Vi hjälper också till att hitta ersättningsbostad.
   

�  Vi utför också värderingar, värdeintyg m.m.
   

�  Vi har ett stort kundregister som letar bostad.    
   

� BOSTADSGUIDEN på Internet: bokstaven.se eller ericthors.se

Att välja rätt mäklare är början på en bra affär! 
Vänd er med förtroende till oss 46 år som Mäklare i Rättvik.
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Ledare

Engagemang 
föder kreativitet
EFTER NÅGRA DAGAR på ”nya jobbet” kan det vara bra med reflektion. Mina reflektioner speglar direkt hur 

många människor som vår förening berör. Engagemanget bland våra supportar, samarbetspartners och perso-

nal är bland det viktigaste vi har att vårda i framtiden. Engagemang (både positivt och negativt) föder kreativitet, 

och kreativitet är en mycket viktig hörnsten när man tänker utveckling.

FÖR MIG KOMMER utveckling att vara ett av mina ledord i framtiden, när det gäller Leksands IF. Vi måste 

vara beredda att utveckla vår förening framåt. Hur detta skall gå till ber jag att få återkomma till. För mig är det 

viktigt att utveckla på kort sikt, men att även sätta färdvägen framåt ur ett längre perspektiv. Vi lever en stor del 

av säsongen i ett perspektiv av snabba resultat, poäng i kommande match osv, men det gäller även att skapa 

en hållbar långsiktig strategi som bär föreningen framåt.

MIN PRIORITERING NU är att prata med så många möjligt. Enligt mitt tycke finns det inget bättre sätt att 

bilda sig en uppfattning om läget och hur vi ska se framtiden.

NU HOPPAS VI givetvis att våren skall bli lång!

Andreas Hedbom, VD Leksands IF

18 10

23

16
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Plockat 

Kung Jesper den tionde
I höstas blev Jesper Ollas den tionde spelaren i Leksands IF:s historia att göra 500 matcher i 

föreningens tröja (dvs officiella matcher: seriespel, SM, kvalspel och Europacupen/Europaligan). 

De övriga nio är Niklas Eriksson (721 matcher), Magnus Svensson (664), Jens Nielsen (662), 

Mikael Karlberg (576), Jonas Bergqvist (575), Jan Huokko (558), Jens Bergenström (549), Dan 

Söderström (525) och Örjan Lindmark (509).

Publikrekord! 

Den 26 januari anordnades Marathonhockey i Tegera Arena. Först ut var herrarna, som tog 

emot Södertälje, och därefter vankades SDHL-match mellan Leksand och Djurgården. 

1 709 personer fanns på plats på läktaren under dammatchen, vilket innebar nytt blåvit pu-

blikrekord på damsidan! Den tidigare rekordsiffran låg på 1 213 personer, och sattes i februari 

2014, då Leksand tog emot AIK i SM-kvarten. Såhär sade LIF-veteranen Sofia Engström efter 

det nysatta rekordet: 

   – Jag vill rikta ett stort tack till er som stannade kvar och stöttade oss efter herrarnas match. 

Jag är enormt tacksam, glad och stolt över att få spela inför Leksands-fansen. Jag hoppas att 

vi ses igen i Tegera, för ni gör våra drömmar till verklighet.

Under annandagens fullsatta hemmamatch 

mot Almtuna genomfördes 2018 års upp-

laga av Vision 2019-matchen. Företagare 

och privatpersoner ställde upp och skänkte 

pengar per antal åskådare som fanns på plats 

i arenan, vilket resulterade i att ett rekordstort 

belopp kunde sättas in på Vision 2019-kontot. 

Inklusive matchens swishbomber landade 

summan på hela 857 584 kronor! Och bidra-

gen fortsätter att ramla in. Insamlingsexpert 

Ola Karlsson meddelar exempelvis att hans 

crew hittills har samlat in 127 000 denna 

säsong. Härligt jobbat alla leksingar!

Fin hälsning
Denna härliga hälsning kom till oss från John

 Gunnarsson i Stockholm: 

”Hej Leksand. Vill bara tacka för att ni förgyllde min 

50-års present! Mina sex systrar gav mig en över-

raskningsresa till Dalarna när jag fyllde 50 år. Vi gick 

allihop på matchen mellan Leksand och Södertälje, och 

även alla mina svågrar var med. När Leksand gjorde 

1-0 åkte denna banderoll upp på läktaren. När sedan 

Daniel Gunnarsson avgör på det galanta sättet blev min 

present fullbordad. Sedan hade vi fest på Siljansnäs 

Hotell och då träffade jag Anders Eriksson, före detta 

Leksandsspelare.  Återigen TACK LEKSAND! 

PS. Jag älskar Leksand mycket mer än mina systrar.

857 584 
kronor



Leksingen 1 2019 | 5Leksingen 3 2018 | 5

CECILIA ÖSTBERG 

Forward i Leksands IF 2006-2015

Den VM- och OS-meriterade forwarden avsluta-

de sin karriär med en kort sejour i Färjestad BK 

säsongen 2016-2017. Idag jobbar Östberg som 

kundtjänsthandläggare på Leksands kommun.

 

DANIEL HERMANSSON
Forward i Leksands IF 2000-2002 

samt 2009-2011

Hermansson kommer ursprungligen från Borlänge 

och var en del av den mycket talangfulla kullen föd-

da -82 i Leksands IF. Hermansson har meriter från 

VM-spel på både J18- och J20-nivå för Sverige. 

Spelarkarriären avslutades i norska Storhamar sä-

songen 2016-2017. Idag är han inne på sin andra 

säsong som tränare för Mora IK:s a-lag

HANS LODIN
Back i Leksands IF 1993-1999 samt 2002-2004

Lodin kom till Leksands IF från MODO Hockey i 

början av 90-talet och blev snabbt en backklippa 

i Dalarna. Efter tre säsonger i tyska München 

återvände Lodin för två avslutande säsonger i LIF 

02-04. Idag är han tränare i Leksands IF U16 samt 

jobbar hos MaserFrakt som är en trogen partner till 

föreningen.

 

Vad gör de nu? 
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Text Richard Brasar

#16 upp i taket
I samband med hemmamatchen mot Almtuna, 

den 8 februari, hissades Niklas Erikssons tröja 

#16 upp i taket i Tegera Arena. Rekordhållaren i 

antal LIF-matcher hyllades då för sina fantastiska 

721 matcher i Leksandströjan. Niklas beskriver 

Leksands IF så här: 

"Leksands IF för mig är glädje, sorg, kamratskap, tradition. 
Klubben står för något unikt i idrotts-Sverige. Davids kamp mot 
Goliat, där någonstans tror jag att grunden ligger till det enorma 
stöd som finns runt om i landet för Leksands IF. Till alla fans säger 
jag bara; fortsätt! Fortsätt att stötta det unika lag som ni har 
gjort på ert unika sätt. I glädje och sorg men alltid med kärlek. 
Ni är bäst!!!"

857 584 
kronor
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Vita vita vita, blå blå blå!

Röstassistent Google Home Mini 
 Modell 
38-9237 Krita

Priserna gäller i alla våra säljkanaler t.o.m. 9 april 2019.  
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. 

799:- 
Sodastream 299:- 

WiFi Smart Plug

649:- 
Google Home Mini 

1990 
Batterier

399:- 
Urbanears299:- 

Skruvdragare

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

EVENEMANG på gång

Klockargården Hotell, Tällberg

• •

13/4 26/4 2/7 Sommaren 2019

Kulturhuset tio14, Falun Klockargården Hotell, Tällberg Dalhalla, Rättvik

Kalle Moraeus goes blues Jag, pappa? Bengans Scen med  
Thomas Di Leva

Se evenemang och paket på
visitdalarna.se/dalhalla
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Dalarnas 
Gasellföretag 2016

Vi är ett modernt bolag med ett utvecklat kvalitetstänk. 
Vi sätter en stor ära i att uppfylla dina önskemål. 
Vi erbjuder städ- och servicetjänster för både privat- 
personer och företag, aIltid med ambitionen att hitta 
rätt upplägg och servicenivå för just ditt behov.

Kontakta oss gärna för ett personligt besök 

Hemstädning | Flyttstädning | Företagsstädning

Bra städ- och 

Mattias Berglund 
Tel: 0247-79 78 77 

www.am-berglund.se

Tänk på att 
utnyttja

RUT-avdraget!

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

Trycksaker 
av alla de slag!
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Den 16 januari 1938 spelades den 
första ishockeymatchen i föreningens 
historia, och det hela hade väl 
knappast kunnat börja på ett bättre 
sätt: Seger mot Mora med utklass-
ningssiffrorna 11-0!  
Leksands IF Idrottsförening grunda-
des dock redan den 13 augusti 1919, 
vilket gör säsongen 2019/2020 till ett 
efterlängtat och storslaget hundraårs- 
jubileum. 

DETALJER KRING FIRANDET kommer att 

presenteras löpande på leksandsif.se men redan 

nu kan ni planera in följande datum i era blåvita 

kalendrar: 

24 augusti – 100-årsmatchen

Som en del av föreningens 100-årsfirande möter 

ett lag med blåvita LIF-stjärnor, som exempelvis 

Filip Forsberg och Jacob de la Rose, ett lag med 

gamla LIF-legendarer i århundradets ishockey-

match! Biljettsläpp: 8 mars (medlemmar)

13 mars (icke medlemmar) 

26 oktober – 100-årsfest

Det här blir en helkväll i Leksands IF:s tecken! 

En blåvit kväll med artister, LIF-legendarer, 

intervjuer och mycket, mycket mer. 

Hoppas att du vill vara en del av det härliga och 

unika hundraårsfirande som vi har framför oss!  

Leksands IF 100 år! 
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#leksandsif.se                 

s 

Fira med oss!
 

Säkra din plats i 
arenan hela 

jubileumssäsongen!
Bli en del av 100-årslaget, 

du med! 
Kontakta biljettavdelningen 

på 0247-644 00  
så hjälper vi dig.

 

www.leksandsif.se/shop                      

T-shirt, LIF 100 år!

199:-

299:-
Vuxen

Barn

Fler souvenirer med 100- 
årstema kommer att  

presenteras löpande under 
säsongen.
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K
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 TO
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Jag har först nu på slutet tagit del av några av alla era hälsningar. 
Jag känner m

ig verkligen rörd och det ger m
ig stöd i denna väldigt 

svåra tid. Ett stort tack till alla leksingar, resten av hockeysverige 
och alla andra för er värm

e och om
tanke! Tack!

/Tobias Forsberg

D
et kom

 en hälsning 
i början av februari:
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0247-899 40

Det tycker i alla fall våra kunder. Vi har nämligen 
Sveriges nöjdaste kunder inom bilförsäkring och 
företagsförsäkring, enligt Svenskt Kvalitetsindex 
mätning. Läs mer på dina.se

   DET ÄR BRA ATT VARA ETT 
ALTERNATIV TILL STORBOLAGEN

2017

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER
SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

2017

SVERIGES NÖJDASTEPRIV A TKUNDER
BILFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!
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Han älskar promenaderna med hunden 
Molly, har haft Jan Huokko som sin stora 
idol, och är själv inne på sin poängbästa 
säsong hittills i karriären.  
Möt den målfarlige backen från Köping 
– Daniel Gunnarsson. 

DANIEL FYLLER SNART 27, vilket innebär att 

han har spelat hockey i ungefär 24 år. 

 – Pappa tog med mig till hallen när jag var tre år 

tror jag, och jag gillade det direkt. Dels sporten i sig, 

men också att man fick så många kompisar genom 

idrotten. Pappa har spelat hockey själv, och jag 

hade faktiskt honom som tränare under alla ung-

domsåren, så jag har honom att tacka för mycket,  

menar Daniel, som lämnade Köping för Leksand 

inför säsongen 2008/2009. 

 – När det var dags att börja hockeygymnasiet. 

För mig var det riktigt stort att få komma till Leksand 

och Leksands IF. Jag hade ju alltid varit leksing, och 

varit upp och sett många matcher på plats genom 

åren, så att själv få bo och spela i Leksand var 

verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. 

Hade du någon speciell blåvit förebild på isen? 
 – Det fanns så klart många som man såg upp till, 

men Janne Huokko har nog alltid varit lite av en idol. 

Det var en så häftig känsla att veta att om han bara 

fick pucken på blå, då var det mål. 

Lite som när du får den i samma läge? 
 – Haha, nja inte riktigt va, men ibland sitter den i 

alla fall. 

I LEKSAND TOG Daniel Gunnarssons karriär fart 

på allvar. Han blev uppflyttad i föreningens J20-lag 

redan under sitt första år på hockeygymnasiet, och 

året därpå fick han prova på spel med A-laget i 

HockeyAllsvenskan. 

Dessvärre fick dock lyckan ett ganska hastigt slut, 

eller i alla fall avbrott. 

 – Jag bröt benet på en A-lagsträning och var 

borta i flera månader. Just då kändes det riktigt tufft. 

Jag hade ju liksom varit på väg uppåt, och 

sen händer en sån här grej. Det var en tuff smäll 

mentalt, men på något sätt knöt jag näven och tog 

mig tillbaka. 

DEN BLEV EN säsong till i J20 för Daniel, och 

även en del A-lagsspel, men efter säsongen 

2010/2011 valde han att flytta till Luleå. 

 – Jag erbjöds A-lagskontrakt i Leksand, men 

klubben hade redan kontrakt med 7-8 backar, och 

jag förstod att det skulle bli svårt att få speltid. Luleå 

var en SHL-förening, och det är klart att det locka-

de. Tanken var att jag skulle spela i deras J20-lag, 

men eftersom de hade många backar skadade på 

A-lagssidan fick jag chansen där. Och tog den. 

DET BLEV EN riktigt bra tid i Luleå för Daniel, som 

även belönades med spel i Tre Kronor. Efter tre 

säsonger kände han dock att han ville flytta närmare 

hemåt, och valet föll på Färjestad. 

 – Men där fick jag det inte att stämma riktigt, och 

under min andra säsong blev jag utlånad till Karls-

krona. 

Lika långt hemifrån som Luleå, fast åt andra hållet? 
 – Haha, ja precis. Det blev ju inte riktigt som 

planerat, men jag trivdes riktigt bra i Karlskrona och 

blev kvar där två säsonger till. 

Hur gick tankarna när du inför denna säsong fick 
chansen att komma tillbaka till Leksands IF? 
 – Det kändes riktigt bra. Jag har alltid varit leksing 

som sagt, och att få chansen att komma tillbaka 

och spela för föreningen har alltid varit en dröm och 

ett mål. Jag såg det också som en stor och rolig 

utmaning att få vara med och försöka spela upp 

laget i SHL igen. 

COMEBACKEN I LIF har, framförallt efter jul, varit 

en succé för Daniel Gunnarsson del. 

Hans stabila försvarsspel har kryddats med poäng 

efter poäng, och han känner själv att han har 

utvecklats mycket. 

 – Jag har fått mycket förtroende och vuxit med 

det. Egentligen är jag väl mest en defensiv back, 

men jag har på något sätt alltid känt att jag har haft 

det offensiva i mig också. I takt med att puckarna 

började gå in fick jag bättre självförtroende och när 

man vågar mer vinner man mer.  Att alla bitar har 

fallit på plats även utanför isen tror jag också är 

bidragande till att det har gått bra för mig. Både jag 

och min sambo Emma trivs jättebra här i Leksand, 

och vi bor i en jättefin lägenhet nära arenan. Vi har 

skogen precis utanför dörren också, vilket är perfekt 

när vi ska ut och gå med Molly, menar Daniel och 

tittar ner i knäet på sin brunvita hundkompis. 

 – Hon är verkligen en riktig kompis, och alltid glad. 

En promenad med henne är bland det bästa jag 

vet. 

DANIEL GUNNARSSON, som har kontrakt 

även över kommande säsong, ser fram emot att 

få representera klubben under 100-årssäsongen 

2019/2020. 

 – Jag tycker att Leksand har en unik position i 

hockeysverige. Vi har så mycket historia i vår klubb, 

och så fantastiska fans över hela landet. Jag är sjukt 

stolt över att få representera Leksands IF, och ser 

fram emot att fira 100 år tillsammans med alla fans. 

POÄNGMASKINEN FRÅN KÖPING

Daniel 
Gunnarsson

”Det var en tuff 
smäll mentalt, 
men på något 
sätt knöt jag 
näven och tog 
mig tillbaka. ”
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En av Daniel Gunnarssons vänner hemifrån 

Köping är den tidigare lagkompisen Tor Immo. 

Innan Tor lämnade Leksand för BIK Karlskoga, 

hann han komma med fyra påståenden som han 

tyckte att undertecknad borde kolla upp med 

herr Gunnarsson: 

1. Du har det väldigt fint hemma, men 

har själv inte varit så delaktig i inrednings-

processen? 

 – Där har han fel! Jag är faktiskt ganska 

intresserad av inredning. Min tjej har gjort mycket, 

absolut, men många av möblerna är faktiskt 

såna som jag har köpt tidigare.

2. Du håller bara på det fotbollslag som 

vinner?  

 – Haha! Vi var i England på försäsongen och 

såg en match med Manchester United. Enligt Tor 

var det då jag fick upp ögonen för laget, men jag 

har faktiskt alltid gillat United. David Beckham har 

alltid varit en idol. Så fel igen, Tor!

3. Du är mest fåfäng i laget? 

 – Nej du, det ligger ingen sanning alls i det där. 

Det finns många som är flera snäpp värre än mig, 

David Rundqvist till exempel. 

4. Du har en pappa och en farfar som är 

leksandsfans utöver det vanliga? 

 – Haha, ja men det får jag ändå säga stämmer. 

Båda har spelat hockey och alltid hållit på 

Leksands IF. De åker hit från Köping och ser flera 

hemmamatcher, och hörs nog en del på läktaren, 

framförallt pappa, han lever sig verkligen in, haha. 
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 – Jag får ståpäls varje gång jag rullar in 
i Leksand över Dalälven!  
Det säger leksingen Anders Alphede, 
som har följt Leksands IF under större 
delen av sitt 46-åriga liv. 

DET HELA BÖRJADE när Anders i tolvårsåldern 

var en av eleverna på Leksands Hockeyskola. 

 – Jag har varit en hängiven leksing i hela mitt liv, 

men attraktionen till Leksands IF tog fart på riktigt 

när jag tillbringade två somrar på Leksands Hockey- 

skola. Att som liten kille få träna i samma hall som 

Leksand och att bli tränad av mina idoler i A-laget, 

det var det största som hade hänt mig, berättar 

Anders, som i dag bor på Öckerö i Göteborgs norra 

skärgård. 

Han försöker trots avståndet att se omkring tre, fyra 

matcher på plats i Tegera Arena varje säsong. 

 – Det kan bli lite svårt ibland att få ihop det med 

familj, barn och hund, men jag har en fantastisk 

sambo som också gärna åker med när det passar. 

När jag inte är på plats ser jag alla matcher på tv.

ANDERS BESKRIVER KÄNSLAN av att komma 

till Leksand så här: 

 – Att efter drygt 50 mil parkera bilen utanför en 

stuga på Leksand Strand, ta en dusch, ta på sig 

matchtröjan, tända en brasa och ta en öl. Sedan 

sakta dra sig bort mot Tegera i god tid. Ta en sväng 

i souvenirshopen, andas in hockeykulturen och bara 

njuta och tjöta med goa masar. Här mår jag bra!

Ditt bästa LIF-minne? 
 – Utan tvekan påskafton 2013, när vi gick upp 

till SHL hemma mot Rögle. Jag och min far var 

på plats och tårarna kommer varje gång jag ser 

videon från den matchen. Jag har varit på Wembley, 

San Siro och många andra stora arenor, men den 

stämning som var i Tegera den eftermiddagen slår 

precis allt. Det var helt magiskt och ett minne som 

jag aldrig glömmer. 

Det tyngsta? 
 – När jag och en kompis som 16-åringar tog tåget 

upp till Leksand för att se LIF-DIF i SM-final 3 av 5. 

Leksand fick stryk med 1-4 och sen tog Djurgården 

hem guldet nästa match i Stockholm. 

Favoritleksing genom tiderna?
 – Oj, det finns så många, men jag säger Ivan 

Hansen, Sigge Svensson och Jensa Bergenström. 

Favorit i dagens Leksand? 
 – Anton Karlsson och Linus Persson. 

Det bästa med att vara leksing? 
 – Att vara leksing är något speciellt, det finns 

någon slags gränslös kärlek till klubben och orten, 

som jag tror att många andra leksingar som inte 

heller kommer från Dalarna känner igen sig i. Jag får 

ståpäls varje gång jag rullar in i Leksand över Dal- 

älven, säger Anders, och avslutar med en hälsning 

till alla leksingar: 

 – Keep on believing! Vi leksingar är unika och vi 

finns överallt. Vår kärlek till Leksands IF är gränslös.

SUPPORTERKOLLEN

Anders Alphede

”Jag har varit på 
Wembley, San 
Siro och många 
andra stora 
arenor, men den 
stämning som 
var i Tegera den 
eftermiddagen 
slår precis allt. ”
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JAG KAN INTE HJÄLPA DET men jag blir 

aningen nostalgisk när jag inser att det idag är 

ett år sedan jag tackade ja till att engagera mig 

ideellt för Leksands IF med fokus på att utveckla 

damhockeyn och intresset för densamma.

I SKRIVANDET STUND sitter jag i spelarbussen 

på väg hem från Jönköping efter en otroligt viktig 

seger mot HV71. Det andas lättnad och glädje 

i bussen efter en enorm laginsats tidigare idag. 

HV71 leder den otroligt jämna kvartsfinalserien 

med 2-1 i bäst av 5 matcher men det är allt annat 

än klart.

DET ÄR NÅGOT VISST med slutspel. En hel 

säsongs matcher har helt plötsligt passerat och 

varenda mål, varenda byte blir helt plötsligt oerhört 

viktigt. Glädjescener kan på några sekunder bytas 

ut mot sorg och tomhet. ”Det här är ju vad vi läng-

tat efter” sa jag till en av tjejerna idag inför måste- 

matchen. ”Gå ut där och ha roligt, det här är ju den 

bästa tiden på hela säsongen”. Jag vet inte om det 

egentligen var mig själv jag försökte övertala. Jag 

älskar det här laget och de här tjejerna. Inte sjutton 

vill jag att vi redan ska vara inne i slutspelet med 

risk för att det närsomhelst kan ta slut.

FORTSATTA SEGAR är så oerhört viktiga inte 

bara för att damlaget verkligen förtjänar det utan 

för att det behövs. Avancemang i slutspelet bidrar 

till ökat intresse hos såväl publik som sponsorer. 

Framgång lockar fler unga tjejer att börja spela 

ishockey och det bidrar till mer intresse internt 

i föreningen. 10 månader med förberedelser, 

serielunk och förväntningar som byggts upp. Här 

och nu är det upp till bevis. Nu är det tekning för 

tekning, byte för byte, match för match. Men det 

är också en del av charmen med slutspel, inga 

gamla meriter och segrar gäller längre.

DET BÖRJAR BLI mörkt ute och det enda som 

syns i bussen är ljuset från tjejernas mobiler. En 

seger i ryggen och än så länge är ingenting klart. 

Klart är däremot kvartsfinalserien när du läser 

denna krönika. Om tjejerna spelat precis lika bra 

som i helgen borta mot HV71 vet både du och 

jag nu att de lyckades göra det omöjliga – vända 

0-2 underläge i matchserien till 3-2 för att ta sig till 

semifinal. Om inte. Jag väljer att stanna där. Här 

och nu sittandes i bussen finns det bara en målbild 

i våra huvuden. Vår viktigaste tid är nu.  

Kristina ”Kicki” Backlund

Årets viktigaste tid är nu Damkrönika

GÅ UT DÄR OCH HA ROLIGT, DET 
HÄR ÄR JU DEN BÄSTA TIDEN PÅ 
HELA SÄSONGEN”

SÄSONGSPREMIÄR 22 JUNI

Förhandsboka din bilje�  eller boendepaket nu!
leksandresort.se/sommarland
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”Att ha varit borta 
från Leksand gör bara 
att jag uppskattar 
byn ännu mer. ”

16 | Leksingen 1 2019
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Hemma hos 

Förra säsongen bodde hon i Halmstad 
och spelade i Göteborg. Nu är Hanna 
Sköld hemma i Leksand och Leksands 
IF igen. 
 – Det känns hur bra som helst. Att ha 
varit borta från Leksand gör bara att jag 
uppskattar byn ännu mer. Det är verkli-
gen här jag känner mig hemma, säger 
den 21-åriga forwarden från Avesta. 

HANNA ÅNGRAR ändå inte flytten till Halmstad. 

 – Jag utvecklades mycket som människa det 

där året, så jag ångrar det inte alls. Hockeymässigt 

var det väl kanske inte det bästa jag kunde ha 

gjort, men jag försöker att se det som att jag fick 

lära mig att spela en annan typ av spel. Vi var ju i 

princip i försvarszon en hel säsong, haha.  

HON FLYTTADE TILL HALMSTAD för att stude-

ra internationell marknadsföring, och delar av den 

utbildningen kan hon nu tillgodoräkna sig där hon 

studerar – på ekonomiprogrammet i Borlänge. 

 – Så jag går andra året där nu, fast det egent-

ligen är mitt första. Jag trivs jättebra, och det är 

så skönt att det gick att lösa, med både studierna 

och hockeyn. Att få spela för Leksands IF igen är 

verkligen det bästa som kunde hända mig, menar 

Hanna, som har gjort en riktigt bra säsong. 

Efter en säsong utanför landslaget är hon dess- 

utom tillbaka i blågult igen. 

 – Jättekul så klart, och självklart skönt att få ett 

kvitto på att man har gjort nåt bra. Jag tycker att 

vi i Leksand har gjort det riktigt bra hela säsongen 

faktiskt, och det är många som har utvecklats 

mycket. 

FÖRSTA GÅNGEN HANNA flyttade till Leksand 

var inför starten på Hockeygymnasiet. Nu är hon 

inne på sin femte säsong i LIF, och sitt tredje boen-

de i den blåvita byn. 

 – Först bodde jag i en etta på Furuliden, därefter 

i en mer central och större etta som jag bodde i 

fram till flytten till Halmstad. 

Att hitta en ny lägenhet när det var dags att åter-

vända till Leksand var inte det lättaste. 

 – Jag fick bo hemma i Avesta ett tag, men även 

hemma hos Madde (Hall) och i Ellinor Hermans-

sons lägenhet efter att hon slutat spela och flyttat 

hem. Det funkade absolut, men självklart är det 

skönt att ha sitt eget nu. 

1 oktober flyttade Hanna in i den omkring 40 

kvadratmeter stora (eller lilla?) tvåa där hon bor 

nu, med hockeygrannar som exempelvis Hanna 

Lindqvist och Axel Brage. Att Hanna är intresserad 

av inredning kommer inte direkt som en chock när 

man kliver in genom dörren till hennes hem. 

Det är ljust, fräscht och stilrent, och det finns gott 

om smarta lösningar och fina detaljer. 

 – Alltså jag älskar inredning, jag tycker verkligen 

att det är jättekul. Jag har nog alltid gillat det, 

egentligen, men nu på slutet har intresset verkligen 

trappats upp, menar Hanna, som bland annat 

hittar inspiration i bloggar och på instagram. 

Hur skulle du beskriva din stil? 
 – Jag vill ha det ljust och fräscht, med någon 

färgklick här och där. Jag är ganska intresserad av 

märken, och vill gärna investera i bra grejer som jag 

vet håller. Men jag tycker också om mixen mellan 

dessa och enklare saker. Vardagsrumsmattan 

kommer till exempel från Rusta, köksbordet från 

Jysk och den där puffen från Dollar Store, berättar 

Hanna, och pekar på en guldbent puff i en gråblå 

ton.

 – Den var för övrigt ett riktigt fynd. Jag köpte 

den för 300, och de där kan ju kosta… hur mycket 

som helst! 

Vad är det bästa med din lägenhet? 
 – Att den är ljus och fräsch och att den ligger bra 

till. Jag bor ju liksom väldigt centralt, men samtidigt 

nära vattnet. Det är jättefint. 

Det sämsta då? 
 – Om jag ägde lägenheten skulle jag gärna göra 

om kök och badrum. Badrummet är hemskt, och 

även om jag gillar ljusa färger så skulle jag nog vilja 

ha en lite mörkare ton i sovrummet.  Utöver det så 

är det väl ett minus att själva lägenheten är ganska 

liten också, man får ju inte plats med så mycket 

saker direkt. Men det blir ju också en utmaning 

inredningsmässigt, så det är faktiskt lite roligt på 

det sättet, menar Hanna, som ger ett exempel på 

hur hon löst en del av utrymmes- 

problematiken. 

 – Jag fick tänka ett tag innan jag kom på hur jag 

skulle få plats med ett köksbord, men sen kom jag 

på att jag kunde köpa ett runt och ställa framför 

balkongdörren. Det funkar bra nu tycker jag, men 

vi får väl se hur det blir till sommaren när man 

kanske vill använda sig av balkongen lite mer. Men 

å andra sidan känns den inte helt stabil, så vi får 

väl se om jag vågar mig ut där nån gång, haha. 

Vem i laget har det finast hemma? 
 – Jag har inte varit i Elins (Lundberg) nya hus 

än, men jag skulle kunna tänka mig att hon har 

det väldigt fint. Hanna Lindqvist har det också fint, 

och Empan (Emelie Berlin), men det finns många. 

Jag tror att de flesta är ganska intresserade av 

inredning faktiskt. Eller i alla fall av att ha det fint 

hemma. 

Men inte alla? 
 – Haha, förut skulle jag nog ha sagt att Madde 

inte är så superintresserad, men hon har steppat 

upp på slutet måste jag säga. 

Vem i laget skulle få inreda ditt hem? 
 – Jag skulle nog ha svårt för att inte göra det 

själv, men Hanna Lindqvist kanske. Vi har ganska 

lika stil. 

FÖR TILLFÄLLET DELAR inte Hanna lägenheten 

med någon, men hon hoppas att hon och pojk-

vännen Fredrik kommer att bo tillsammans snart. 

 –Han bor i Enköping nu, men förhoppningsvis 

kan han hitta jobb i Leksand, säger hon. 

Är han lika inredningsintresserad som du? 
 – Haha, inte direkt, han är nog inte intresserad 

alls. Han har det lite mer spartanskt hemma… 

Du har inte försökt att dela med dig av lite diskreta 
tips? 
 – Inte så diskreta kanske, men jag brukar säga åt 

honom vad han ska köpa, haha. 

Hanna Sköld 
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Efter svackan 
– DFO tillbaka på allvar

J20

Dennis Finn Olsson har alltid varit ett 
poängsäkert inslag i klubblaget, och 
genom karriären har han även represen- 
terat det svenska U16- samt U18-lands-
laget. I skrivande stund är Dennis mitt 
inne i en riktigt bra säsong i föreningens 
J20-lag, och har även noterats för två 
hockeyallsvenska matcher. Men hur 
började allt?  
 – Jag fick mina första skridskor när jag 
var ett år och kunde åka när jag var ett 
och ett halvt, berättar den snart 19-årige 
forwarden. 

– PÅ NÄSTAN ALLA BILDER som finns på mig 

från när jag var liten, så har jag skridskor, hjälm och 

klubba, haha. Man kan nog säga att jag har varit 

hockeyspelare ända sedan jag föddes. 

EN SOM LIGGER BAKOM detta är Dennis pappa 

Jonas, som under den aktiva karriären spelade 

SHL-hockey i både Leksand och Västerås. 

 – Pappa spelade i Västerås när jag var liten, vi 

bodde där då. Jag vet att jag åkte mycket skridskor 

med honom efter hans träningar och så. När jag 

sedan började i Björnligan hade jag väl redan åkt 

skridskor i en fyra, fem år, haha.

NÄR DENNIS VAR i 9-årsåldern flyttade familjen till 

Insjön och sedan dess har han spelat i Leksands IF. 

 – Där är ju här jag har utvecklats till den hockey- 

spelare jag är, och även om jag har Västerås som 

moderklubb så kan jag verkligen stolt säga att jag 

är leksing, menar Dennis, som alltid har varit en 

producerande spelare. 

Under den gånga säsongen upplevde han dock, 

för första gången i karriären, en (enligt honom själv) 

riktig svacka. 

 – Jag har aldrig stött på en sådan formsvacka 

tidigare, så det var riktigt tungt faktiskt. Det var som 

att ingenting stämde. Exakt vad det berodde på är 

svårt att säga, men det var en del privata grejer som 

spelade in… Självklart var det tufft att spela och inte 

få ut det man ville av sig själv, men där hade jag en 

fördel i att ha en pappa som själv har spelat. Han 

kom med många bra tips under den perioden,  och 

det var skönt att ha honom att prata med.  

Hur jobbade du dig tillbaka? 

 – Jag försökte sätta upp lite egna måltävlingar för 

mig själv. Det kunde vara saker som att jag skulle 

göra ett visst antal mål på träning till exempel. Jag 

försökte vara positiv hela tiden, och jag tycker ändå 

att jag tacklade det hela ganska bra. Jag gick stärkt 

ur det.

I SKRIVANDE STUND har Dennis redan gjort mer 

än dubbelt så många poäng som förra säsongen, 

och han tycker att även det defensiva spelet och 

spelet utan puck har fungerat mycket bättre. 

 – Så fort den förra säsongen var slut började jag 

tagga för en ny. Jag såg fram emot en nystart och 

sa åt mig själv att det här skulle bli min säsong. 

Hittills har det känts riktigt bra faktiskt. 

Vad tycker du främst att du har utvecklat i ditt spel? 
 –  Jag tycker att vi som lag har en väldigt hög 

nivå på det mesta. Vi har fått en jäkla bra utveckling 

sedan Christer (huvudtränare Christer Olsson) och 

Challe (assisterande tränare Mikael Karlberg) kom 

hit. De brinner verkligen för det här, och har hjälpt 

oss att utveckla det mesta. Men personligen? Jag 

tycker att jag har blivit starkare i sarghörnen, täckt 

puck bra, tagit mycket skott och varit mer delaktig i 

egen zon. Och som ett resultat av det har poängen 

kommit också. 

DENNIS TRÄNADE MED A-LAGET hela för- 

säsongen och var även med på de flesta tränings-

matcherna. Han har även fått spela några hockey-

allsvenska matcher. 

 – Vilket så klart var jätteroligt, men jag känner 

ingen stress över att jag måste tillbaka till A-laget 

just nu. Får jag chansen kommer jag att ta den,  

och det är självklart mitt mål i framtiden, men just 

nu har jag det verkligen jättebra i J20. Jag får spela 

mycket och vi som lag har jäkligt kul tillsammans. Vi 

har egentligen alla bitar som krävs för att gå riktigt 

långt. Jag har varit med och tagit silver med J18, så 

jag vet hur det känns att spela en final… Självklart 

drömmer jag om en guldmedalj.

”Jag fick mina 
första skridskor 
när jag var ett år 
och kunde åka 
när jag var ett 
och ett halvt”

Dennis Finn Olsson om
Marcus Karlberg och Axel Bergkvist

Vi har spelat tillsammans nästan hela livet, 

eller ända sedan jag kom till Leksand i alla fall. 

Två riktigt härliga personer och jätteskickliga 

hockeyspelare. Det har varit jättekul att se 

hur de tar för sig i A-laget. 

Kommande juniorer i A-laget

Det finns väldigt många som kan få chansen, 

men en som har gjort det riktigt bra i J20 i år 

är Nils Åman. Wille Danielsen kan också ligga 

bra till. 

Hans spelstil liknar pappa Jonas spelstil

Haha, nej, han var ju en gris! Han var en dryg 

spelare att möta, men inte på det sättet jag vill 

vara dryg. Enda likheten är väl våra vinnarskallar.
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AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN

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
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/kg
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/st
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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:-
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30 st, 
99:-

Måndag-Fredag 9.30-18.00

Lördag 9.30-15.00. Söndag 11-15

Många
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i

butiken

Alla

dag
14
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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
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Isak och Arvid 
– två unga talanger i J18

J18

Isak Rosén och Arvid Eljas, båda födda 
2003, har spelat tillsammans sedan 
U12 och har dessutom ofta spenderat 
tid i samma kedja. Inför denna säsong 
flyttades de upp från U16 till J18 och 
i december var de båda uttagna till 
U16-landslaget för tre matcher i Finland.  
 – Det har hänt en hel del, helt klart. Vi 
känner varandra väldigt bra, och själv-
klart är det roligt att det går bra för båda 
två, säger den talangfulla duon. 

ARVID GICK FRÅN Björbo till Leksand i 12-års-

åldern och bor nu tillsammans med storebror Eric, 

som också han spelar i föreningens J18-lag, i en 

stuga på Leksand Strand. 

 – Jag valde att flytta hit när jag blev uppflyttad till 

J18. Det blir ju lite annorlunda tider då med träning-

ar och så, så det hade nog varit svårt att få skjuts 

hela tiden, menar Arvid. 

ISAK HAR SPELAT i Leksands IF hela livet och 

med Arvid sedan 12-årsåldern. Både han och Arvid 

gjorde några matcher med J18 redan förra säsong-

en, och denna säsong är de alltså en del av laget. 

 – Vi spelar fortfarande en del matcher med U16, 

men tränar nästan alltid med J18, och spelar 

matcher också så klart. Det blir ju en del hockey 

kan man säga, men det har funkat bra, säger Isak, 

som liksom Arvid tycker att steget till J18-hockeyn 

har varit väldigt utvecklande.  

 – Visst är det en omställning från U16, det är mer 

uppstyrt spel här, och snabbare överlag, men också 

mycket roligare. Det är liksom en annan seriositet 

på det hela. Alla här vill något med hockeyn, och jag 

tycker att vi som lag gör varandra bättre hela tiden. 

Vad tycker ni om ert lags insats hittills denna säsong? 
 – Alltså nu i Allsvenskan har vi vunnit skotten i 

de flesta matcherna och jag tycker att vi har spelat 

väldigt bra. När vi får alla bitar att stämma är det 

svårt att slå oss, börjar Isak.

 – Och framförallt har vi haft väldigt roligt tillsam-

mans, vi har en grymt bra sammanhållning i laget. 

Vi jobbar hårt för varandra, och alla hänger med alla 

även utanför isen, fortsätter Arvid, som sedan får i 

uppdrag att beskriva Isak som hockeyspelare: 

 – Han är väldigt skridskostark och har verkligen 

näsa för mål. Isak har fruktansvärt lätt för att komma 

till bra lägen, och han har en bra fart och ett välpla-

cerat skott.  

Och hur beskriver du Arvid, Isak?  
 – Han är en riktigt bra tvåvägscenter som alltid 

jobbar hårt och ger allt för laget. En väldigt skicklig 

spelare som det är väldigt enkelt att spela med. 

BÅDE ISAK OCH ARVID har gjort riktigt bra ifrån 

sig denna säsong, och i december blev de båda ut-

tagna till det svenska U16-landslaget för tre matcher 

mot Finland i Finland. 

 – Det var jättehäftigt! Allt var väldigt professionellt 

och det var verkligen en upplevelse. Vi förlorade 

visserligen alla tre matcher, men spelet var riktigt 

jämnt och jag tycker ändå att vi gjorde bra ifrån oss, 

menar Arvid, som liksom Isak såg till att skriva in sig 

i poängprotokollet. 

En assist blev det för Arvid och ett mål och två 

assist för Isak. 

 – Alltid roligt att få göra poäng så klart, även om 

det så klart hade varit ännu roligare om vi hade 

vunnit, säger Isak. 

De båda hoppas på fler landslagschanser framöver, 

men först och främst på en riktigt bra avslutning på 

säsongen i klubblaget. 

 – Vi har som sagt ett riktigt bra lag, så självklart 

hoppas vi på att gå så långt som möjligt. 

Några personliga mål? 
 – Den här säsongen är det väl att fortsätta utveck-

las och hjälpa laget så mycket som möjligt, men det 

stora målet är att spela i NHL, säger Arvid, och får 

medhåll av Isak. 

 – Och som delmål är det väl att bli draftad och att 

kanske få chansen här i A-laget någon gång. Det 

vore riktigt stort. 

Isak och Arvid 
om vem i laget som är
Roligast: Jacob Rhodin. Han har alltid jätte-

mycket energi, och har verkligen inget ont i sig. 

Sämst förlorare: Anton Lundmark eller David 

Rosander, de kan bli riktigt arga! 

Smartast: Det måste vara vår lagkapten Arvid 

Leremar. Han är verkligen smart faktiskt. 

Snålast: Elias Dynell, haha! 

Han är… ekonomisk. 

Först på plats: Alltid Anton Lundmark eller 

Andreas Thelander. De är verkligen alltid tidiga. 

Sist på plats: Det måste vara Albin Ingman. 

Han har mycket böter till lagkassan han. 

Nästa J18-spelare att gå hela vägen till 

A-laget: Erik Hedlund. Han är nog snart där. 
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Borlänge, Riksväg 70 • Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!

Visa upp denna annons hos Max i Borlänge eller 
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 2017/2018. 
Gäller ej Maxbox eller Minimål och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. 

Välkomna!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt

Gäller säsongen 2017/2018
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 201Gäller säsongen 2012018/ 2019

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
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#leksandsif.se                 

Fira med oss!

Leksands Hockeyskola 2018 blev en succé, och  
nu ser vi fram emot sommarens upplaga!
Gör dig redo för en fullspäckad hockeyvecka, 
med isträningar, fysträningar, teori och övriga 
aktiviteter.
Gör som 550 andra redan har gjort - Boka 
in en vecka på Leksands Hockeyskola 2019!  

Leksands IF Hockeyskola

@leksandshockeyskolaofficiell

Läs mer och anmäl dig på hockeyskolan.se

TV-Pucken 2019 till Leksand
Det står nu klart att Dalarnas Ishockey-
förbund kommer att stå som värd för 
finalspelet av TV-pucken 2019. Spelort 
blir Leksand där matcher kommer att 
spelas i både Tegera Arena och Weda 
Skog Arena 31 oktober–3 november.

I finalspelet i Leksand kommer de 8 bästa lagen 

på såväl pojk- som flicksidan att göra upp om den 

ärofyllda bucklan. Årets upplaga av TV-pucken blir 

den första där pojkar och flickor spelar turneringen 

under samma paraply. Tidigare har tjejerna tävlat 

i Stålbucklan som varit deras motsvarighet till 

TV-pucken, men från och med hösten 2019 avgörs 

alltså allt på samma spelort och helg.

Projektledare med leksandsanknytning
Projektledare för arrangemanget i Leksand kommer, 

från Dalarnas Ishockeyförbunds sida, att vara Jan 

Eljas. Om efternamnet klingar bekant kan det bero 

på att sönerna Eric och Arvid till vardags spelar i 

Leksands IF:s juniorlag.

 – Det är med stor glädje som vi mottagit från 

Svenska Ishockeyförbundet att Dalarnas Ishockey- 

förbund har fått förtroendet att stå som värd och 

arrangera TV-puckens slutspel 2019. Speciellt när 

den medarrangerande klubben Leksands IF firar 

100 år. Vi tycker också att det nya sportsliga upp-

lägget ser mycket spännande ut med att TV-pucken 

kommer att spelas både för pojkar och flickor. Där 

alla distriktslag spelar inledande gruppspel för att 

kvalificera sig till slutspelet. Vi kommer tillsammans 

med Leksands IF att göra vårt yttersta för att ge 

de deltagande lagen och alla gästande besökare 

ett minnesvärt hockeyevent. Vi hälsar alla varmt 

välkomna till Dalarna och TV-puckens slutspel 2019, 

säger Jan Eljas till Svenska Ishockeyförbundets 

hemsida, swehockey.se. 

Text Richard Brasar
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”Mitt mål är att komma 
så långt som möjlig” 

Ungdom

En av föreningens alla lovande ung-
domsspelare är Felix Unger Sörum. 
Felix har spelat i U14 denna säsong, 
men kommer nästa säsong att ta 
steget upp i U16 Elit. 
 – Det blir spännande och kul, säger 
den 13-årige forwarden. 

1. När och varför började du spela hockey?
 – Jag började spela hockey när jag var 3 år, man 

kan säga att jag är född och uppväxt i ishallen. Jag 

har en storebror som spelar ishockey, så det är han 

som är orsaken till att jag började spela. 

2. Ditt första hockeyminne?
 – När vi var i Mora och spelade cup. Vi gick till 

final, och 10 minuter in i matchen låg vi under med 

0-3. Sen vände vi och vann finalen med 5-4!

3. Det bästa med att spela ishockey?
 – Att få spela matcher och spela med kompisar-

na. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är något 

speciellt med hockey, jag bara gillar det.

4. Hur beskriver du dig själv som hockeyspelare? 
Vilka är dina styrkor?
 – Det är svårt att beskriva sig själv, men om jag 

måste säga något så beskriver jag mig som liten 

och snabb. Mina styrkor är skridskoåkningen och 

klubbtekniken.

5. Hur har säsongen varit för egen del? Något speci-
ellt som du har utvecklat?
 – Säsongen har varit bra. Jag har spelat många 

matcher och det har varit lärorikt och väldigt roligt. 

Jag tycker själv att jag har utvecklats och blivit 

starkare.

6. Vad tycker du främst att du behöver jobba på?
 – Mina skott och spelförståelsen.

7. Hur har säsongen varit för lagets del?
 – Bra tycker jag. Vi har vunnit matcher, förlorat 

matcher och deltagit i några cuper. Dessutom har 

vi vunnit en cup. Men framförallt har vi haft väldigt 

roligt.

8. Lagets styrka?
 – Att vi kämpar på och aldrig ger upp. 

9. Vad tror du om klivet upp till U16 Elit, hur kommer 
du att förbereda dig?
 – Det kommer att bli väldigt spännande, utma-

nande och tufft, men det ska bli väldigt kul också.

När den här säsongen är klar kör jag igång fysträ-

ningen, sen blir det att kämpa på hela sommaren.

10. Ditt mål med hockeysatsningen?
 – Att komma så långt som möjligt. Helst vill man 

ju komma till NHL. 

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

Magnus, Emelie & Ellen Jansson

Västerdala 
Bygg & Montage AB

V I  S T Ö D J E R  L E K S A N D S  I F
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I C T  CONSU L T I NG
Our Network Creates Networks
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STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_symbol_PMS.eps STGS_symbol_CMYK.eps STGS_symbol_SV.eps

VANSBROKÖK
GENUINT HANTVERK FRÅN DALARNA ~~

1939

AHA
Stallströ   Jord   Trädgård
www.aroshandelshus.com
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ICA Nära

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB

AKN Gessån AB

Envikens Livs AB

Ulf Göthes Åkeri AB

Aeemlin AB

Bergqvists Begravningsbyrå AB

Vogt Snickeri AB

Anders B. Erikssons Busstrafik AB

B Gone AB

P-Å Strids Åkeri AB

BJÖRN JOHANSSON

Britta Kanzler Gammalt & Nytt AB

Dala Byggvision AB

Aktiebolaget Grytnäs Gräv

Borlänge Fjärr AB

Hammarstens Schakt

Bröderna Kronander AB

BPK Frakt AB

Gånsta Åkeri

AD Bildelar, AutoDelar Rättvik

Fredrik & Morgan Bygg AB

Säters Golvtjänst AB

Gagnefs Boställe Potatis AB

Falu Bilplåt AB

M Johansson Entreprenad AB

Svefas AB

Svärdsjö Färg AB

BBM i Dalarna AB

Fagersta Entreprenad AB

Åkerbloms Skrotaffär AB

Knuttes El AB

EEKAB Maskin & Transport AB

M Lundén Elektriska AB

EL o communikation i Borlänge AB

Heikkilä Transport o Service AB

Auto-center i Bergslagen AB

PO Bergström Utveckling AB

Fjärdmans Lantbruk

KH Måleri AB

Arkos Home AB

Gatus Gräv AB

El-Kjell i Fagersta AB

Dala Disk AB

Garantiasfalt I Ornäs AB

Storsveden Skogsegendommar 

B.R.V. Avverknings AB

Dala Miljöisolering HB

B. Anderssons Allfrakt AB

Electa Business Partner I Dalarna AB

BJ`s Consulting

Falu Kyla AB

Hedemora Vägentreprenad AB

XCS Group AB

Golvtjänst i Fagersta AB

Corit Förvaltnings AB Borlänge

Leif Dammares Åkeri AB

Bertils Måleri Örebro

Fogteam i Eskilstuna AB

Aktiebolaget TÄNDKULAN

Provisioning Business Consulting Intl.Sweden

SVEN SKOG

Kyhle Konsult AB

Hedlunds Gräv och Skogsentreprenad

hedmans buss & Taxi AB

LRM Last & Entreprenad AB

Dala-Ridå AB

BE Lantz Skogstjänst AB

JBK Trav AB

Hjortnäs Flis AB

ÄLVDALENS SKOGSENTREPRENAD HB

Davids Entreprenadtjänst AB

JM GEO AB

HB Nynäsgård

Fjärdsmans Entreprenad AB

Egenvårdspoolen i Sverige AB

OD56 Teknik AB

Fors Livs i Mockfjärd AB

Decisive Point Consulting AB

Assemblin El AB

Leksands Byggvision

Bergeå Kemtvätt

Danderyds Neon AB

Hammarprodukter AB

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB

JKV Energi & VVS Teknik AB

Jacobsson Smide & Motor AB

Grönyte-Konsult AB

Erla Inredningar AB

Bäverstigens Bensin AB

Anjawe AB

Dala Allbygg AB

Janssons Tvättmaskins Service

Helob Bygg AB

Bodestedt Rehab & X-ray AB

LG IT AB

Jetpak

Energimultiplikation Kyl- & Värmeteknik i Hedemo-

ra AB

Henrik Kjellberg Trading AB

Kan Trading

A´'s Sales and Service AB

LOGS Logistics AB

Lars Sundströms AB

Melins Transport AB

Kenneth Wiktorsson Juristfirma AB

Borlänge Flis- och Pelletsservice AB

L T Motorcenter AB

Hussäljarn i Mälardalen AB

FeAl AB

Last Mile Communication AB

Hällstigens Jord & Skog

LK Rör & Entreprenad

JBM Skog & Hem AB

Lidéns Möbler

Larsson-Hus i Lima AB

Limastad Servicetjänster AB

Kakel proffsen i Falun AB

Lissel & Anderssons Bygg AB

Idremålarna Jens Martinsson AB

Ingenjörsfirman Erik Dahlin AB

JaxIT AB

Ceos AB

Henrik L. Gräv & Entreprenad AB

Nils Erik Loktäpp Johansson AB

Restaurang Topuz AB

Söderlunds Svets & Smide AB

Görasgården i Västerby

ONIK AB

K. Eriksson måleri

BORLÄNGE GLASMÄSTERI AB

Kuro Bygg

Wahlströms Datanät AB

Ornäs Byggplåt AB

Karelius & Co AB

Engstedts Rör AB

Max-last i Tärnsjö

Ingemar Erikssons Rör AB

Näs Bygg

Positionsbolaget AB

Arc Metal AB

Inredningsfirman Köksmagasinet i Borlänge AB

Idre golv AB

Power Inspection Sweden AB

P&v Rörsvets AB

Millstreams AB

Leksands Miljövård AB

T Gustavssons Skogstjänst AB

Hela Entreprenad AB

PB Gräv AB

Hasseman

Kjell Halvarssons Bygg

Hummelbo Skogsenergi AB

Norrbärke Industri Service

Göras Åkeri AB

Bröderna Tång AB

Norbergs Elinstallationer Thomas Segerbäck AB

Bygg Partner i Dalarna AB

Markresurserna i Sala AB

Siljansnäs Maskin AB

Vatten & Rörkonsulten i Mälardalen AB

P-G Lundbergs Industrimontage AB

Rånäs Slott

OMTec Engineering AB

Provideu AB
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Mullbacks Måleri o Golv AB

Vikmanshyttans Åkeri AB

Ulf Kjerstadius

S Åkessons Bygg - och Entreprenad AB

ERKA Bygg & Allservice AB

Dala-Dala AB

Redovisning i Dala-Floda AB

Svenska Kyrkan

Tikon Redovisning AB

U:s Gräv & Alltjänst AB

HaguddensLantbruk Leif Modig

Upplands Rör & Värme HB

VVS-Teknik Net Work i Falun AB

Stefan Göras Leg Kiropraktor

Thunsbackas Entreprenad AB

Orsa Stenhuggeri AB

Tram - Ly Restaurang HB

Stall Hans R Strömberg

SG Nödslakt AB

Centercourt Music AB

JPs El & Bygg AB

Structor Dalarna AB

Horndals Elektriska AB

Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod AB

Mockfjärds Bygg AB

Rältagården AB

Tools & Vehicles i Dalarna AB

Tågmasen AB

NS Sten i Librobäck AB

Möbelvaruhuset Dalarna AB

Projektledarbyrån i Sverige AB

Flinks Skogstransporter AB

Vinsbo Fastighets AB

Gunnar Holmbergs Buss & Taxi i By AB

Nordiska Tåg AB

Friska Hus AB

Åkerö Snickeri AB

Idre Entreprenad AB

Rolfs Kuggservice AB

Traditionsbyggen i Gnesta AB

Lars Eks Maskinavverkning AB

Herrfrisör'n på Norsgatan

SandsByggEntreprenad AB

Qvarfordt Bygg i Siljansnäs AB

Inge Östlund Bygg AB

POKAB Pann- & Korrplåt AB

Nordpuls AB

ELIRAB Bil & Maskinservice

Eljas motor AB

Sälens Grunder & Servicetjänster AB

SEB-Elkonsult

Krylbo Motorcenter AB

P Kågas Maskin & Entreprenad AB

Christers Åkeri i Rimbo AB

Utbildning Skog Färna AB

Vretens Grisproduktion AB

Wasa-Åkarn AB

Entrémattan i Avesta AB

Artoz Bygg AB

M. Berglunds Skogsentreprenad AB

Hellgrens Gräv AB

OCAB i Dalarna AB

Cattis Karlsson Fastighetsbyrå AB

Trätåg AB

Dalex Scandinavia AB

Forslunds Tvätt AB

V-bro Byggservice

Övermo Svets & Smide AB

Garantiasfalt AB

Solberga Bygg Dalarna AB

Bröderna Svensson Byggnads AB

Siljansringens vatten- och energiborrning

Takmasen AB

Söderbloms Isolering AB 

MELRUS Fastigheter HB

Rältagården

Esses Bil & Maskinservice

Leksands Elektriska AB

The Real Run AB

Snickarna i Säter AB

Dala Plåt Och Ventilations Montage

Ductcon AB

Envikens Mark och Trädgård AB

Transtech i Borlänge AB

Lema Entreprenad AB

Dala Port AB

Norrbo Bygg & Montage AB

Insjöns elektriska AB

Kulturbygg & Inredning i Dalarna AB

Dahlströms Arbetsmiljö och Ekonomi AB

Frenco Maskinservice AB

Dala Timringsteknik AB

Svanby Taxi

Däckab i Sveg

AB Lekakel

Markmasen AB

Hedkärra Mat & Logi AB

Jaans el & tele consulting AB

Restaurang Bogaz AB

Mabergs All-Service AB

Dala Fönsterputs & Städ

Rolf Haglunds Åkeri AB

Miracle Display J&O AB

Thomas Larsson i Rättvik AB

Dala Massivträ AB

Fagerströms Konsult & Byggnads AB

Anläggningskonsult i Dalarna AB

Smedjebackens Industriservice AB

M Hedbergs Schakt AB

Hedemora Turbo & Diesel AB

Josefssons Måleri i Tidaholm AB

Precision Mätteknik Sweden AB

Preventa Fastighetsservice och Måleri AB

Rosenqvist Svets&Markstensanläggning

Träbiten i Dalarna AB

MAFO Entreprenad AB

Pub Mysen AB

Per Axelssons Åkeri AB

Bergservice i Särna AB

Cedervalls Bensin & Service AB

JW.s Fönsterputs och Allservice AB

Mondo arkitekter AB

Morgårdshammars Åkeri AB

Perras Produktion AB

Rolf Sundh Åkeri AB

Strömberg Entreprenad AB

Åkerströms Transport AB

Fredrik Forslund Entreprenad AB

Tuna Kabel-Tv

Vestlis Flugfiske o Fritid AB

Dala-Ägg i Hedemora AB

DALA FÖRETAGSEKONOMER I LEKSAND AB

Hoffmans Verkstads AB

Kenneth Back

LantByggByrån i mellansverige AB

Tomas Rep & Mek i Krylbo AB

Affes Föreningsprodukter AB

Arne Halfvars

Björkåsens Bygg- & VVS Service AB

Botans Lantbruks AB

Bygg-Sven i Östervåla AB

Kraft Entreprenad

LENNART ÅKERSTRÖM

Magnus Söderlunds Åkeri AB

Olle Westerholm & Söner Åkeri AB

Rosenströms Bygg AB

Skeda Tak & Montage AB

Stens Golv i Malung AB

Synums Reklam & Tryck AB

T L Däck o Motor AB

Bo Karlsson i Grängesberg AB

He Li HB

Hedbergs Rör AB

Hedemora Bilforum AB

Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB

Rp:s Sanering

Rönnäs Rör AB

Thomssons Mur och Kakel 

Tibrings Markis & Persienn AB

AB Avesta Text & Dekor

Bengt Halvarssons Lantbruksprodukter

din ELON Butik AB

Lima Timmerhus AB

PAK EL AB

Rättviks Skrotaffär AB
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Thage Jansson Åkeri AB

Gräsbo Rör AB

Heeds Bil och Vulk AB

Peter Olsson Bygg

ScandRail Sweden AB

Swemas AB

Advokatbyrå Firma SJP Haglund AB

Besiktningsbolaget Trygga AB

Dala Warmcel AB

Snobben Hårdesign

Backa Fritid AB

Jan Falk Entreprenad AB

Västerdala on west AB

Falu Bil & Maskinservice AB

Bisen Jord & Skog AB

Trafikcenter i Dalarna

Stjernfors Mek AB

Tunasnickarn AB

Dala Betongborrning AB

Nisse Olssons Entreprenad

Fastighetsbyrån Rättvik AB

Gylle Mec AB

Nordbrodyr AB

AE Reklam och Service i Dala-Järna AB

Aspgrunden AB

Wermdala Totalbygg AB

Städ och Hemservice Vansbro AB

Olle Ollas Trafik AB

Grangärde Musteri AB

Pubo Fastighetsteknik AB

Leksandsmålet AB

Pizzeria Napoli 

Eriksson Elektro AB

Torbjörn Dofs Gräv & schakt AB

J E J Röjtjänst AB

Pumptech i Dalarna AB

VBeMa AB

Knowit 

Jan Eriksson i Leksand AB

Runebergs Jord & Skog AB

Elkedjan - Eltjänst - Elon

Harry Johnssons Rörledningsverkstad AB

Motortjänst i Svärdsjö AB

Zetterdal Lantbruk & Bygg

uFitness Trading AB

Bygg & Badrum i Leksand AB

Byggservice Conny Melin AB

Matton Marin AB

S.K.M.A. Anläggnings AB

Henrikssons Lackeringar i Borlänge AB

Engmans Rör AB

Rå Riv & Entreprenad AB

Daladatorer i Mora AB

Isberg Måleri AB

Mataffär'n i Skogsbo AB

Anderssons Grus AB Traryd

Sigges Schakt AB

Löövs Isolerings AB

Rappans Catering & Restaurang AB

Lejon Verkstadsservice AB

Protelek AB

Dala Elpartner AB

BELEKO Redovisning AB

Daniel Sundlöf AB

Dalaslöjden Aktiebolag

Duo Fasadsystem AB

Dala Järna Hotell

Svegs Bensin och Livs AB

Sälens Snöskotersafari Aktiebolag

Nauclér Byggservice Aktiebolag

Gammelgårdens Catering & Konferens AB

ÖP Snickeri Aktiebolag

Norsbro Bygg & Entreprenad AB

Juvelen Synar Aktiebolag

Dala Construction AB

Wålstedts textilverkstad

Mats Karlsson Schakt

Zugol AB

Jobsbo Åkeri AB

Presenta Bosättning Leksand AB

Jones Elservice i Idre AB

Häggbergs Åkeri 

Nya Byggvaruhuset i Älvdalen

Furuhill Maskin AB

Börshea Handel AB 

Långshytte Verktyg

Krylbo Verkstäder AB

Lunds Schakt & Planering i Borlänge

Dala Artist & Event

Russinbacken AB

Avesta Metallåtervinning AB

Mur & Kaminkultur i Hedemora AB

Kenth E Montage i Valskog AB

Aktiebolaget Elsborgs Trafikskola

BENAB Aktiebolag

Lars Ericssons Måleri i Hedemora Aktiebolag

Flugfiskebutiken i Borlänge AB

Bröderna Thunströms Måleri AB

ModErma restaurangbemanning AB

Rollout 2000 AB

Marab, Mora Automation & Robotteknik AB

Orangakompaniet Solskydd och Design AB

Siljans Skogstjänst AB

Siljans Skogstjänst AB

Siljans Skogstjänst AB

Siljans Skogstjänst AB

Vagersta Stallströ 

WGR Data AB

I & DéV AB

Dala Plåtteknik AB

Kättsta Bygg

ELOHM Eltjänst AB

Grandezza Konsult AB

ICT Consulting AB

Heby Lantbruksservice AB

Jan Hedbergs Skogsavverkning AB

100 Procent Proffs, Rotebro

AB Une-Produkter

Stora Kopparbergs Bergslags AB 

Mases Spräng & Mark AB (Rättvik)

Sörby Gårds Alltjänst KB

Siljans Träd Gräs & Stenar AB

Tyllingstrands Konsult AB

Skandinavisk Mur och Puts AB

DATORAMA AB

Tappers Färg & Interiör AB

GuMo i Sälen Stuguthyrning AB

Magnus Jansson

Paul Forsell

Kurt Larsson

Kurt Larsson

Stefan Carlsson

Ola Sjöberg

H-E Eriksson 

Berndt Adolfsson

Robert Andersson

Henrik Larsson

Johan Widholm

Mats Nygren

Martinsson Jerry

Micke Åkesson

Bengt Sjöman

Johan Skoglundh

Bengt Nyström

Stefan Wrangell

Elizabeth Petersson

Nicklas Kwist

Roy Andersson Buckarby 

Anders Tollemark

Christer Rudberg

Jan Samuelsson

Kristoffer Blom

Stefan Sjödahl

Åke Eriksson

Lennart Isacson 

Mikael Jaakola

Lars-Inge Hall

Ove Sjöberg

Thomas Smedbakken

Thomas Bajer 

Glenn Lundberg

Lars Hasselkrans

Niclas Jaråker

Ola Karlsson

Christer Pettersson
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NOSTALGIJubileum
Hur fyller man en Nostalgi-sida under det år då föreningen firar 100 år? Jo, den här gången gör vi det med några gamla 
bilder på personer som har betytt och fortfarande betyder mycket för oss i Leksands IF. Det finns förstås väldigt många fler 
att nämna, men att på en enda sida få in 28 av dem som gjort så ovärderliga insatser för föreningen är väl bra? Bilderna 
på de finklädda togs av Leksingens dåvarande redaktör Sten Ejendal vid LIF:s 70-årsfest, som ägde rum i Leksandshallen 
(sporthallen) i maj 1989. Den 26 oktober 2019 är det dags för 100-årsfesten! 

Från vänster: Ingvar Snibb, Dan 
Labraaten, Egon Thomelius, Yngve 
Rydell, Mats Åhlberg, Inga Matsson, 
Lars Jönsson och Arne Jansson.

Från vänster: Ulf Mårtensson, Gunnar Andersson, Olle 
Stålberg, Björn Millén, Harry Persson, Mats Lyck, Kjell 
Landén, Lars ”Nubben” Andersson och Göran Mårtas.

Stående från vänster: Gösta Mårtas, Sune 
Liss, Åke Lassas, Kalle Juvas, Siv Mases 
som representant för Rune Mases, Tage 
Eriksson, Gunnar Jönses och Axel Land. 
Främre raden från vänster: Vilgot Larsson, 
Christian Årjes och Rune Bertilsson.
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Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

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

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till

Hantverksbyn

DALAWÄRDSHUS +46 (0) 248-30250 www.dalawardshus.se

ÖPPET ALLA DAGAR!

BRA MAT - BRA PRIS
FRUKOSTBUFFÉ, LUNCHBUFFÉ & À LA CARTE

NI HITTAR OSS 3 KM SÖDER OM RÄTTVIK CENTRUM VID KORSNINGEN RIKSVÄG 69/70

HOTELL - RESTAURANG - HEMSLÖJD

HOTELLRUM FR. 475 KR PER PERS.
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Möt Leksands forward Thomas Valkvae 
Olsen. Norrmannen som gillar glass och 
pinnekött, avskyr spindlar och kanske är 
lite lat ibland. 
 
1. Ditt fullständiga namn?
 – Thomas Valkvæ Hollevik Olsen. Varför jag inte 

använder alla efternamnen? Då skulle jag ha text 

runt om hela tröjan.

2. Var är du född? 
 –  I Ålesund i Norge. När jag var sex år flyttade vi 

till Asker som ligger ca två mil från Oslo.

3. Familj? 
 – Bästeföräldrar i Ålesund. De andra bor i Asker. 

Och min sambo Marlene som bor med mig i Lek-

sand. 

4. Husdjur?
 – En blandrashund. Den är en mix mellan yorks-

hireterrier och någon annan ras. Vi har hämtat den 

från Spanien.

5. Favoritämne i skolan?
 – Gymnastik. Jag gillade inte att sitta still och 

läsa. Jag blir lätt rastlös.

6. Vem var den sötaste tjejen i skolan? 
 – Hade ingen fokus på tjejer då, eftersom det 

bara var hockey som gällde. Men på gymnasiet 

fanns det en fantastisk flicka…Marlene. Vi har varit 

tillsammans i snart nio år.

7. Vilken är den största skillnaden mellan norrmän 
och svenskar?
 – Jag trodde nog att det skulle vara större skill-

nad. Det enda är att ni äter varm mat till lunch och 

inte bara smörgåsar. Passar mig bra och jag trivs 

väldigt bra i Sverige.

8. Vilken är den godaste svenska maten?
 – Köttbullar, potatismos och rödbetssallad.

9. Favoritskådis?
 – Gerald Butler.

10. Bästa TV-serie?
 – The Big Bang Theory.

11. Har du någon hobby?
 – Jag spelar golf på sommaren och lite tennis.

12. Vilken lagkompis skulle få välja dina kläder?
 – Haha! Bra fråga. Jag säger väl Anton Karlsson 

för han skulle nog få till det okej.

13. Favoritställe i Leksand?
 – Thairestaurangen nära Coop.

14. Vad skulle din sambo säga är din bästa egenskap?
 – Ingen aning.

15. Sämsta?
 – Att jag är lite lat.

16. Paradise Hotel eller På spåret?
 – Jag tittar inte på något av dem. Jag klarar inte 

av Paradise Hotel eftersom det känns som om 

man blir dummare av att titta på sånt.

17. Vilket är det svåraste svenska ordet?
 – Ord med sje-ljud. Ni gör det ljudet på nåt 

konstigt sätt i halsen.  Du vet de där som jobbar 

tillsammans med läkare…Det är det svåraste 

ordet. (sjuksköterska)

18. Smågodis eller glass?
 – Glass. Vaniljglass med karamellsås

19. Säg en plats i Norge som alla borde besöka?
 – Jag har inte rest runt så mycket i Norge. Men 

jag skulle själv gärna åka till Hardangervidda, så 

jag säger det.

20. Vilken är den finaste huvudstaden du varit i?
 – Köpenhamn är rätt fint. Att komma dit på 

sommaren och cykla längs kanalen. 

21. Varför började du spela hockey?
 – Min mamma blev tillsammans med en som 

jobbade i klubben Frisk Asker. Så det var han som 

introducerade mig och brorsan till hockeyn. Min 

äldste bror har lagt av med hockeyn nu. Men han 

som är 14 år spelar och vår yngste bror som är tre 

ska börja spela.

22. Vem är din största idol?
 – Jag har alltid sett upp till Aleksandr Ovetjkin. 

Jag gillar hans spelstil och att han gör mycket mål.

23. Vem pratar mest i laget? 
 – Kaptenen (Martin Karlsson)! Nä jag själv pratar 

inte så mycket.

24. Vilka i laget umgås du mest med?
 – Anton Karlsson och Jonas Arntzen. Det klick-

ade bäst med dem när jag kom till laget. Vi har en 

fikagrupp där vi går runt, men det blir mer köpning 

än bakning. 

25. Favoritfikat? 
 – Vaniljmunkar

26. Abba eller Aha?
 – Jag är för ung.

27. Vad är du rädd för?
 – Spindlar. De är äckliga! Ja, om det kommer in 

en spindel får Marlene ta hand om den. 

28. Vad vill du jobba med när du slutar spela hockey?
 – Jag kan tänka mig att bli elektriker. I Asker 

Frisk fick jag jobba hos en sponsor med sånt och 

det är kul. Jag tror att det passar mig bättre än att 

sitta på kontor.

29. Är du bra på att berätta roliga historier?
 – Nej

30. Hur många norgehistorier drar kompisarna?
 – Några, men oftast är det samma som de vi kör 

i Norge om svenskar.

31. Vilken kändis skulle du helst vilja äta middag 
med?
 – Petter Northug. Han har nog mycket att berät-

ta. Det är rätt roligt när han retar upp svenskarna. 

32. Var det tråkigt att han slutade med skidåkningen? 
 – Både ja och nej. Det var väl kanske dags. Han 

har inte varit på topp på några år.

33. Vad är det konstigaste du läst/hört om dig själv?
 – Inget jag kan komma på. Det gäller att ta till 

sig det positiva och inte läsa så mycket när det går 

sämre. 

34. Pizza eller hamburgare?
 – Hamburgare

35. Cykla eller jogga?
 – Cykla. Jag hatar att jogga.

36. Vilken är den roligaste hockeymatchen du spelat?
 – För mig personligen är det när vi mötte Tysk-

land i förra VM. Det var en kul match med många 

mål och det var första gången jag kände att jag var 

med och bidrog. Matchen slutade 4–4 och vi vann 

på straffar.

37.  Hur många matcher har du spelat med
 landslaget?
 – Nånstans elva till tretton officiella och upp mot 

50 om man räknar allt.

38. Vad är roligast med att spela i landslaget?
 – Att dra i väg med så många bra spelare och 

bli del av ett nytt lag. 

39. Vilka som är stjärnorna i landslaget? 
 – Mats Zuccarello och Patrick Thoresen.

40. Vad tycker du är läskigt att göra?
 – Att hålla tal. Det skakar i knäna.

41. Vad får man absolut inte göra i omklädnings-
rummet? 
 – Gå in med skor. Har väl fått höra det någon 

gång. Materialarna blir vansinniga, hehe.

67 frågor till 

Thomas Valkvæ-Olsen

”Det är rätt 
roligt när han 
retar upp 
svenskarna.”
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42. Du är ny i laget till den här säsongen. Var det svårt 
att komma in i gruppen?
 – Nä, det var lätt. Vi var fler som kom samtidigt 

till laget och vi har alla blivit en tajt grupp. 

43. Hur har det som hände med Tobbe Forsberg 
påverkat er som grupp?
 – Vi har blivit ännu tajtare. När jag är på isen 

kopplar jag oftast bort olyckan men efteråt kan det 

komma upp tankar om saker som hänt. Hur det 

kunde gått med tacklingar och sånt.

44. Bästa försäsongsövningen?
 – Oftast är det inte så roligt utan mest tungt. Jag 

kom till Leksand i juni och började träna med laget. 

Det var fint att träna med en grupp eftersom jag de 

två senaste säsongerna haft egen försäsongs- 

träning. Man behöver tävlingsbiten.

45. Marcus eller Martinus?
 – De är väl helt lika?

46. Kött eller fisk?
 – Kött.

47. Vad vill du helst äta till jul?
 – Pinnekött. Det är saltat får som ska koka länge 

så det blir riktigt mört. Sen serverar man det med 

potatis och tillbehör.

48. Dansband eller hårdrock?
 – Dansband. Hårdrock är jobbigt.

49. Vad är det sämsta med att sova i tält?
 – Det är hårt och så blir det dålig luft och 

svettigt.

50. Men är du inte van vid dålig luft i omklädnings-
rummen?
 – Där luktar det bara svett, haha.

51. Midsommar eller Jul?
 – Jul. Midsommar är inte så stort i Norge. Jag 

har hört en del om firandet i Leksand så får väl 

testa på det.

52. Vad gör du på en bussresa?
 – Spelar dator. Det blir mest Fortnite. 

53. Bergochdalbana eller Pariserhjul?
 – Bergochdalbana. Mer fart och spänning.

54. Duscha eller bada badkar
 – Duscha. Det andra tar för lång tid.

55. Har du några ”måsten” inför en match?
 – Nä, faktiskt inte. Jag sitter mest och väntar. 

Vem som har mest för sig? Absolut Martin Karls-

son. Han ska göra allt vid en viss tid.

56. Tror du på spöken?
 – Nej

57. När grät du senast?
 – Det minns jag inte. Men det var nog rätt länge 

sen för jag tror inte att Marlene sett mig gråta. 

58. Vad tycker du är sorgligt?
 – När hundar dör i filmer.

59. Senast lästa bok?
 – Harry Potter-serien. Det är riktigt fina böcker 

och en genre jag gillar. Det är stor skillnad mot 

filmerna. Det händer mycket mer i böckerna.

60. Favoritfilmgenre?
 – Fantasy. Jag gillar verkligen Lord of the rings. 

Och favoritkaraktären är Aragon. Varför? Han är 

bäst på att slåss.

61. Hur ser en perfekt ledig dag ut?
 – Att jag får ligga på soffan hela dagen. Se tre, 

fyra filmer på raken.

62. Vem är den bäste du spelat med? 
 – Jag har spelat två matcher med Zuccarello. 

Han har en otrolig blick för spelet. Vad han skulle 

säga om mig? Jag vet inte ens om han kommer 

ihåg mig.

63. Vem är den bästa spelare du spelat mot?
 – Connor McDavid. Vi mötte hans Kanada med 

Norge. Han gjorde väl hattrick och vi fick dyng- 

stryk.

64. Är det tråkigt att ofta vara nederlagstippade när 
landslaget spelar?
 – Nja. Det är kul att möta de där stora spelarna. 

För många år sen slog Norge Kanada och det var 

det väl ingen som trodde. Mötena med Sverige är 

alltid speciella. Dom vill man gärna slå, men det 

händer inte så ofta.

65. Ska du gå ut med hunden när intervjun är klar?
 – Nja, det är oftast Marlene som gör det. 

66. Trivs Marlene i Leksand? 
 – Så länge hon har något att göra här så går det 

fint. Hon pluggar ekonomi, så det tar mycket tid.

67. Vad ska du göra nu?
 – Lägga mig på soffan.
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Finkläderna på?

www.leksandsif.se/shop

T-shirts   299 kr/st

T-shirts, barn  2-pack 
299:-

T-shirt, dam 
299:-


