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Ledare

”Leksand har Sveriges
mest härdade hockeyfans”
FÖLJANDE CITAT ÄR HÄMTAT från en nätartikel införd i Aftonbladet denna sommar. Leksand var
den självklara ettan! Bland annat efter motiveringen ”Trots alla motgångar, schismer, trottoarkanter
och ekonomiska bekymmer, fylls arenan match efter match”.
Övriga lag som har placerat sig i toppen av listan över den mest härdade publiken var för övrigt Västerås,
Södertälje och Björklöven. Intressant vinkling på hockeysupporters, och tyckandet runt LIF visar bara att
vi är ett lag som berör. Jag vill dock byta ut ”mest härdade” mot ”mest hängivna” supporters när det
gäller Leksands IF.
DEN 6 AUGUSTI HÖLLS säsongens första isträning för våra representationslag i Weda Skog Arena.
Supportrar strömmade till arenan, och några hundra av dessa fick jag möjlighet att hälsa välkommen
vid entrén. Jag möttes av värme och förhoppningar om en bra säsong, och uttryck som ”skönt, nu
börjar det igen”, ”drömmen lever.”
JAG HAR FÖLJT LEKSANDS IF i över 60 år, och föreningen fortsätter att ge mig spänning och stolthet.
Visst är det 43 år sedan vi vann ett SM-guld, och visst har vi till och från brottats med ekonomin, men – vi har
alltid kommit igen! Det kommer vi att göra nu också, för säsongen 18/19 är inte lik någon annan. Säsongen
19-20 fyller vi 100 år! Vi skall fira och det skall märkas i hockeysverige att nu är LIF starkare än någonsin.
Det skall vara jobbigt att möta oss på isen och vår publik kommer att heja fram våra krigare som aldrig förr.
VI I STYRELSEN HAR till denna säsong tackat av avgående styrelsemedlemmar Kajsa Rosén, Per-Ragnar
Bergkvist, Mats Fogelström, Anders Ahlgren samt Mats Årjes. Samtliga har gjort ett mycket bra jobb för
föreningen, och Kajsa och Per-Ragnar sitter dessutom fortsatt kvar i ideella föreningens styrelse. Vi har fått in
nya engagerade och driva personer i styrelsen (läs mer om detta på sidan 4 i tidningen), och vi ser alla fram
emot att – tillsammans med er – fortsätta att göra vårt alla yttersta för klubben i vårt hjärta.
SOM CHRISTER PLARS informerade om i förra numret av Leksingen, lämnar han nu Leksands IF för nya
utmaningar som kommersiell chef för Svenska Ishockeyförbundet. Vi tackar Christer för det fantastiska
jobb han gjort för LIF och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären! (I skrivande stund har Christers
ersättare inte offentliggjorts.)
LEKSANDS IF HAR I DAG drygt 10.000 medlemmar och över 120.000 följare på sociala media (Mora IK har
13.000…..) Allt detta gör att det blir intressant för sponsorer att vara med i vårt nätverk och att synas med LIF!
Vi har såväl medlemmar som sponsorer spridda över hela Sverige, något som vi är både glada, tacksamma
och stolta över.
Nu ser vi fram emot ännu en härlig säsong! Tillsammans visar vi att hundraåringen kan än!
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Plockat

Nya styrelser
Under sommarens årsmöte och bolagsstämma
klubbades valberedningens förslag på nya
styrelser igenom:
LEKSANDS IF ISHOCKEY AB
Åke Norström (ordförande, omval 1 år), Mats
Jansson, Tomas Olofsson (omval 1 år), Andreas
Hedbom (suppleant), Claes Bergström, Mikael
Roos, Roger Jönsson (ordinarie ledamöter,
nyval 1 år).
LEKSANDS IF ISHOCKEY, IDEELL FÖRENING
Andreas Hedbom (ordförande, omval 1 år),
Anders Lindell, Mats Nygårds, Ulrika Gärdsback
(kvarstående ledamöter, 1 år), Kajsa Rosén, Emil
Nilsén, Peter Berg (ordinarie ledamöter, omval 2 år),
Per-Ragnar Bergkvist, Cattis Karlsson (suppleanter,
omval 1 år).

LIF-dagen blev en succé
LIF-dagen på Leksand Sommarland den 30 juni blev en succé! Utöver sommarlands ordinarie
attraktioner fick besökarna även ta del av spelarpresentationer av herr- respektive damlag,
autografskrivning, godisregn med Liffe och mycket mer.
Biljettavdelningens Anna-Karin Erkers fångade den härliga stämningen på bild.

Leta i byrålådan!
År 1952 träningsspelade både Kanadas och USA:s OS-lag i ishockey i Leksand, inför respektive efter vinter-OS i Oslo. I OS vann Kanada guldet och USA silvret. Ett litet autografblock med de båda lagens autografer, som en ung leksing grejade i samband med de två
matcherna i Leksand, såldes i vintras på en nätauktion till en internationell samlare för över
2 800 kronor. Man kan nog vara ganska säker på att det finns fler gömda skatter av den
här typen i byrålådorna i Leksand. Börja leta!

"Jag skulle lägga alla
medaljer på en hylla
förut och då brakade
hela hyllan ihop. Jag
fick fylla ett helt kar
med priserna istället"
90-årige LIF-legendaren Rune Mases, som utöver
framgångarna inom ishockeyn även varit en hejare
på orientering.

Musikaliska Martin!
En midsommarhälsning som vi sent ska glömma
är den egenskrivna version av Lasse Berghagens
"En kväll i juni", som Martin Karlsson bjöd på.

ca 800

besökare fanns på plats för att bevittna herrarnas
och damernas ispremiär som ägde rum i början av augusti.
Kön utanför arenan ringlade sig lång i god tid före utsatt tid.

4 | Leksingen 3 2018

TEXTEN I SIN HELHET
Denna afton här i juni,
då när sommarn är som bäst
Vi samlas här i Leksand,
som vi älskar allra mest
Låt oss äta gott och fira,
denna dalatradition
Och till hösten ska vi kriga,
med hjärta och passion
När vi dansa runt vår stång,
uti Gropen natten låång
Och i hösten i Tegera,
är det vi som ska regera!
Na na na, nana nanaaa…

SUPPORTERKOLLEN

Ola Karlsson
Ola Karlsson blev leksing när han i
9-årsåldern (1959) följde med sin pappa
på SM-finalen mot Djurgården. I dag är
han en av eldsjälarna som lever för Leksands IF och ständigt gör sitt yttersta för
att hjälpa föreningen i hans hjärta.
– Jag har följt laget i ur och skur i över
50 år. Jag har besökt de flesta hockeyhallarna runt om i landet och det känns
som att mitt intresse, engagemang och
min kärlek till laget bara har stegrats
genom åren, berättar Ola.

att varenda krona används till ungdomshockeyn i
föreningen, så att vi kan fostra nya talanger.
Något på gång denna säsong?
– Exempelvis bussresor från Örebro och supporterevent med LIF-legender. Mer information om
detta kommer längre fram. Målet är i alla fall att
samla in minst 125 000 kronor under säsongen.
Ditt bästa LIF-minne?
– Om jag bara får välja ett: 31 mars 2013,
vinsten mot Rögle i kvalserien och avancemanget

till SHL. Och kramen med självaste Abris efteråt.
Detta eller arrangemanget utanför Behrn Arena i
Örebro i oktober 2014. 250 leksingar i ett hockeytält utanför arenan. Mäktigt!
Favoritleksingar genom tiderna?
– Christer Abris, Thommy Abrahamsson och
Danne Söderström.
Avslutningsvis, vad tror du om säsongen som väntar?
– Utan tvivel – Nu är det dags igen. Avancemang
till SHL!

HAN BLEV MEDLEM i Leksand IF i slutet av
70-talet och för fem år sedan var han med och
startade Örebroleksingar.
Han är en av initiativtagarna till en rad olika arrangemang och event, som under senare år genererat i
rejäla ekonomiska bidrag till föreningen.
– Vi har bland annat ordnat supporterträffar,
busslotterier, auktioner och facebook-kampanjer,
och har under säsongerna 2013-2018 samlat in
401 000 kronor till Leksands IF. Trots att denna
säsong knappt har börjat har vi redan samlat in
över 30 000 kronor.
Vad driver dig?
– Jag vill göra det här för föreningen och jag
känner nästan att jag har blivit en ambassadör
och pådrivare för hela Sverige. Jag älskar den här
utmaningen! Jag har skaffat massor av härliga vänner runt om i landet, och tillsammans har vi som
mål att hela tiden hjälpa föreningen så gott vi kan.
Senaste säsongen bidrog 577 olika supporters
till att 140 000 kronor sattes in på kontot. Det är
jätteroligt att kunna göra det här, och jag hoppas

Vad gör de nu?
PELLE PRESTBERG

TOMMY WESTLUND

JEANETTE LANGSAGER

Forward i Leksands IF
2008-2010 och 2011-2013
Munkforsfostrade Prestberg, med fyra säsonger
i Leksands IF bakom sig, är idag juniortränare i
Färjestad BK. Som spelare representerade han
Färjestad under 11 säsonger och räknas som en
av Karlstadlagets största spelare genom tiderna.

Forward i Leksands IF 2003-2004
Avestaprodukten Westlund från Fors strax utanför
centrala Avesta tvingades avsluta sin spelarkarriär
på grund av skada under tiden i Leksands IF. Idag
är han scout för NHL-laget Pittsburg Penguins
som han numera representerat under flertalet
säsonger.

Back i Leksands IF 2016-2017
Den tidigare danska landslagsbacken var under
fjolåret lagkapten i Karlskrona HK i division 1. Hon
har nu lagt skridskorna på hyllan och ska till hösten
läsa till ekonomiingenjör på Högskolan i Gävle.
Sammanställt av Richard Brasar
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Boka på vår hemsida www.hotellrattvik.se så bjuder vi på middag!

I Hjärtat av Rättvik

Bo bra på nyrenoverade Hotell Rättvik &
ät gott på vår American 50’s Diner!

www.diner45.se • www.hotellrattvik.se

TAKSÄKERHET ENLIGT
GÄLLANDE NORMER

Vi lägger platta tak samt installerar taksäkerhet enligt
gällande normer. Ring oss på 070 876 15 16 så berättar vi mer!
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Marknadskrönika
Ni skickar energi till föreningen
Har ni hört den förut? Den där med att det
känns otroligt bra inför kommande säsong.
Att trupperna är starkare än tidigare och att
dynamiken är bättre än någonsin? Ständigt återkommande floskler eller rena rama
sanningen? Jag är fullständigt övertygad om
det sistnämnda, även om det kanske är enkelt
att kasta sig med dessa ord. Jag tror inte att
någon förening slår på stora trumman om det
är något som inte stämmer eller där den rätta
känslan inte infinner sig. Vad beror det på att
jag tycker så inför kommande säsong kan man
då kanske undra? Ni supportrar och företag
där ute skickar en härlig energi till oss i föreningen. Genom att köpa säsongskort, terrassbord, loge, matchvärdskap eller någon annan
produkt så visar ni att ni tror på det vi gör och
det vi har framför oss kommande säsong. Det
gör också att vi får en härlig energi. Både här
på kontoret och på sporten.

Mediakuben – en succé
Ifjol satte vi upp en av Europas största
mediakuber i Tegera arena. Frågan varför vi
investerat i en ny mediakub i stället för att lägga
pengarna på till exempel nya spelare var vanlig.
För oss som arrangerar idrottsevenemang på
elitnivå handlar det om att bjuda publiken på
en upplevelse. Tv-sändningarna blir bara bättre
och bättre och det gäller att inte ge upp hoppet
om att få publiken till arenorna där upplevelsen ska vara som bäst. Dessutom sparar vi
cirka 200 000 kr/år i bara energiförbrukning
genom den nya kuben. Den har redan betalat
av sig. Företagen som ville synas och vill synas
inför kommande säsong har varit många och
efterfrågan är stor. Är du också intresserad av
att synas på mediakuben? Kontakta oss då på
marknadsavdelningen.
Familjedagar och spela ishockey
Våra familjedagar har verkligen satt sig som ett
lyckat koncept då ni är många som besöker

oss dessa dagar. Det är vi otroligt glada för. Nu
laddar vi för vår första familjedag söndagen den
2 december hemma mot BIK Karlskoga. Skriv
gärna upp datumet redan nu i era kalendrar. Sen
vill jag avslutningsvis passa på att puffa för att
ni själva ska komma och prova spela ishockey.
Antingen drar ni ihop ett gäng kompisar och arbetskollegor eller också kommer ni med hela företaget. Vi fixar personal i sekretariatet, domare
och givetvis utrustning. Dessutom har ni såklart
full service i omklädningsrummet med upphängda matchtröjor, frukt och dricka. Ni blir behandlade som hockeyproffs och kommer garanterat
att ha en fantastisk dag. Varför inte spela innan
någon av våra herr- eller dammatcher och sedan
stanna kvar för att se när våra A-lag spelar. De
företag och kompisgäng som har provat har
kommit tillbaka varje säsong. Har ni några frågor
som rör marknad så är det bara att höra av er
till oss. Vi ses i arenan i vinter.
Hockeyhälsningar Patric Skoglund

Familjedagar 18/19
Söndag 2 december 15.00
Leksands IF-BIK Karlskoga

Lördag 12 januari 15.15
Leksands IF-BIK Karlskoga

Fredag 8 februari 19.00
(Liffekvällen)
Leksands IF-Almtuna IS

Läs mer och boka på lif.ebiljett.nu
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Rättvik • 070-379 88 80
Cykelladan Siljansnäs • 070-690 85 13

PROFFSBUTIKEN
FÖR EN AKTIV
FRITID.
www.utesport.nu

Cyklar och skidor för hela familjen
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BILFÖ

AR

Det tycker i alla fall våra kunder. Vi har nämligen
Sveriges
nöjdaste kunder inom
Källviksvägen
18bilförsäkring och
företagsförsäkring,
enligt Svenskt Kvalitetsindex
791 52 FALUN
mätning. Läs mer på dina.se
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E
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Spelartruppen

HERR

31

M

Jonas
ARNTZEN

Axel
BRAGE

1997-11-21
Längd 191 cm Vikt 86 kg
Plockar Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lugn på
ytan, men under den städade
fasaden finns en riktig entertainer. Alltid glimten i ögat.

4

1989-01-11
Längd 187 cm Vikt 80 kg
Plockar Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En tänkare
som samtidigt försöker bli lagets
pajas. Går så där…

B

Mattias
NILSSON
1994-01-23
Längd 173 cm Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lillgammal
snickarfantast från Gotland. Blev
rejält avundsjuk på Martin Karlsson som utsågs till matchens
lirare efter träningsmatchen i Älvdalen. Priset var en borrmaskin.

6

M

33

B

Axel
BERGKVIST
2000-06-01
Längd 172 cm Vikt 85 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Jaktfantast
som trivs bäst i skogen. Är en
jäkel på fikabröd.

B

5
Calle
SJÄLIN

1999-09-02
Längd 185 cm Vikt 81 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Det här
med hockey kommer att bli något helt nytt för honom den här
säsongen när han äntligen har
fått sina glasögon. Kanske han
ser pucken nu?

B

7
Lucas
NORDSÄTER
1998-10-08
Längd 184 kg Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Tidernas
mest hängivna pojkvän. Säger
”jag älskar dig” till sin flickvän
minst tusen gånger per dag.
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8

B

2000-03-23
Längd 183 cm Vikt 80 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Filip! Är
det okej att vi besöker dig nästa
säsong när du lirar för Minnesota
i NHL?

B

A

1985-04-15
Längd 190 cm Vikt 104 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Är Clean
Drinks ansikte utåt. Men frågan är
hur lyckad den satsningen är för
Clean Drinks del…
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1992-04-15
Längd 197 cm Vikt 93 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Är svag för
märkeskläder, men frågan är om
det i hans fall handlar om äkta
vara? Det blev en tung resväska
hem från Thailand har vi hört…

34

B

Ben
O´CONNOR

Mattias
KARLSSON

9

B

Daniel
GUNNARSSON

Filip
JOHANSSON

20

16

F

1988-12-21
Längd 185 cm Vikt 90 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Sägs vara
en speldosa, men måste nog
mjuka upp handlederna lite för
att leva upp till det. Härlig engelsman som tidigt lärde sig en
fras på svenska ”Bra gubbar!”

10

F

Marcus
KARLBERG

Tor
IMMO

2000-01-23
Längd 171 cm Vikt 75 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lirande
talang som tar ett x antal proteindrinkar varje dag. Dock utan
tillstymmelse till effekt.

1994-11-09
Längd 187 cm Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Måste
vara en av de bäst betala i laget.
Frågan är varför han kör runt i
en Audi?

11

F

C

Martin
KARLSSON
1991-01-05
Längd 183 cm Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Rutinernas
konung. Lever upp till smeknamnet ”Skalman”, och har ett
Skalmanklistermärke på
sin klubba.

13

F

F

Wilde
BRÖMS
1999-03-16
Längd 189 cm Vikt 89 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Musikgeni
med gitarren som sin bästa vän.

14

F

Oskar
LANG

Jon
KNUTS
1991-02-04
Längd 185 cm Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Skicklig
jägare, både i skogen och på
isen. Den ständiga frågan är
Hur kan du ha en så bra kropp
när man aldrig ser dig i gymmet?

15

12

F

Johan
PORSBERGER
1993-01-20
Längd 181 cm Vikt 81 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Morgontrött
pizzafantast som är stamkund på
Amore.

1996-12-04
Längd 170 cm Vikt 68 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En lite hemlighetsfull person som på något
sätt lyckas med allt han tar sig
för. Har dock stora problem med
att hänga upp sina kläder denna
säsong, eftersom de har höjt våra
skåp…

17

F

A

Jesper
OLLAS
1984-04-27
Längd 183 cm Vikt 90 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Äldst i
laget, vilket framgår tydligt. En
framtida finansman med passion
för kläddesign.
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F

19

21

Tobias
FORSBERG

F
Erik
ATERIUS

Linus
PERSSON

F

Thomas
VALKVAE OLSEN
1993-05-18
Längd 186 cm Vikt 90 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Köpte
nya golfklubbor inför säsongen.
Bollarna gick ändå inte rakt.

27

David
RUNDQVIST

F

1993-01-13
Längd 181 cm Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Spelskicklig lirare med förmågan att hitta
rätt. Frågan är dock om det inte
hade varit bäst att spara den
första beställningen med mer
flex på klubborna, med tanke på
de små bicepsen.
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Anton
KARLSSON

F

1996-08-03
Längd 186 cm Vikt 85 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Spelaren
som förbrukar mest tejp i laget.
Helt klart tröttast tejpning av alla.
Han kör ”strumpan” och klär
både blad och skaft. Hoppas att
det leder till att klubban håller sig
het i vinter.

1985-12-29
Längd 180 cm Vikt 89 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Skönsjungande värmlänning
som älskar Leksand, även om
han har svårt att klara mer än
en natt i Leksand innan han
pendlar hem för några timmar i
Värmland.
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1999-03-01
Längd 178 cm
Vikt 92 kg Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Orädd
kämpe som inte för intet sägs
vara gjord av stål. Frågan är hur
mycket stål det var i kroppen
efter mötet med Sheffield…

25

Mattias
RITOLA
1987-03-14
Längd 182 cm Vikt 89 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En fantastisk hockeyspelare, när han väl
har lust…. Är det rutin att missa
försäsongerna eller är det något
som kommer med åldern?

1988-04-05
Längd 185 cm Vikt 87 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Stenkoll på
allt när det gäller mat. Lagar så
nyttig mat så att han får tvinga
sina gäster att äta den.
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TRÄNARE
Leif
CARLSSON

Gör andra säsongen som
huvudtränare för Leksands IF:s
herrlag
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Man
kanske borde komma ifrån
sånt med åren, men här har
vi någon som fortfarande brinner
för det här med animerat.

Jens
NIELSEN

Gör andra säsongen som
assisterande tränare för
Leksands IF:s herrlag
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Gråhårig golftalang som
inte har fyllt 50 än.
Otroligt nog!

• EVENEMANG på gång •
Klockargården Hotell, Tällberg

Falun & Ludvika

Klockargården Hotell, Tällberg

Kulturhuset tio14, Falun

5–6/10

16/10 & 19/11

20/10

16/11

The Real Group

The Legends –
Greatest Hits Tour

The Boppers

Östen med Resten –
Privat

Visit Dalarna

Boka på visitdalarna.se

telefon 0771–62 62 62 eller på Tourist Information

Kör så det ryker LIF,
vi står bakom er!
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”Att jag en dag
skulle få chansen
att representera
föreningen var nog
inget jag ens kunde
drömma om. ”
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MAJA NP

redo för nästa mål
Hon är 17 år (18 i november) och
går redan in på sin femte säsong i
Leksands damlag. Hon har spelat
OS med Damkronorna och har med
det svenska U18-landslaget vunnit
VM-brons och VM-silver. Som om
inte allt detta vore nog har hon varit
med och spelat hem en guldmedalj i
ungdoms-OS också. Denna säsong
hoppas Maja Nyhlén-Persson kunna
utöka meritlistan ytterligare:
– Ett SM-guld med Leksand vore
hur kul som helst. Potentialen finns i
laget, de gäller bara att få alla delar
att stämma, säger den ödmjuka
supertalangen.
MAJA BERÄTTAR OM hur karriären inleddes
hemma i Skogsbo/Avesta i väldigt unga år.
– Jag minns inte exakt hur gammal jag var,
men inte gammal i alla fall. Farmor och farfar
brukar berätta att man fick dra mig av rinken
redan från start, skrattar Maja, som under
ungdomsåren alltid har spelat tillsammans
med killar.
– Det fanns ju liksom inget annat att välja
på, men det var inget konstigt med det, det
enda jag brydde mig om var att få spela
hockey. I dag tror jag att jag har haft väldigt
mycket nytta av de där åren. Att spela med
killar som, speciellt senare under ungdomsåren, var snabbare och starkare, gjorde så klart
att jag växte som spelare.
Hur var ditt förhållande till Leksands IF vid den
här tiden?
– Jag och min familj har faktiskt alltid hejat
på Leksand, och jag har varit uppe och kollat
på hockey här många gånger under uppväxten. Att jag en dag skulle få chansen att
representera föreningen var nog inget jag ens
kunde drömma om.
Och på tal om det. Hur gick det egentligen
till när Maja blev klar för den klubb som hon i
dag har representerat i fem säsonger?
– Jag kom till Leksand säsongen 14/15.

Före det hade jag faktiskt testat lite i Linköping, och med dem mött Leksand. Det var
Jensa (Nielsen) som då tränade Leksands
damer som tog kontakt med mig efter den
matchen, och sen gick allt ganska snabbt.
MEN ÄVEN OM Maja snart blev klar för LIF,
var det till en början inte aktuellt med någon
flytt.
– Jag var ju bara 13-14 år då, så jag
pendlade faktiskt från Avesta i två säsonger.
Visst var det lite kämpigt ibland, det blev ju
ofta ganska sena kvällar, men jag tror att jag
ganska tidigt gillade läget. Jag pluggade i
bilen och såg till att använda tiden till något
bra. Jag har alltid tyckt att skolan är väldigt
viktig. Speciellt som damhockeyspelare, när
man oftast måste ha ett jobb samtidigt som
man spelar hockey.
Hur var det att kliva in i ett damlag vid 13 års
ålder?
– Visst var det lite speciellt och nervöst.
Egentligen inte när det gällde hockeyn, där
har jag liksom alltid känt mig väldigt trygg. Det
var mer bitarna runt omkring. Jag är liksom
inte personen som pratar mest eller så, men
alla tjejerna var jättesnälla och det var lätt att
känna sig välkommen.
MAJA TOG TIDIGT en plats i laget och har
genom åren utvecklats till en lagets ledande
spelare. Vid sidan av klubblaget har hon även,
som nämndes i ingressen, varit framgångsrik
på landslagsnivå. I U18-landslaget har hon
också varit kapten, något hon denna säsong
utsetts till även i LIF.
– Jag och Anna (Borgqvist) blir assisterande till Elin (Lundberg). Det är självklart jättehedrande att få det förtroendet, och jag tror att
vi kompletterar varandra bra. Både Anna och
Elin är väldigt självklara ledare, och har inga
problem med att ta något framför gruppen.
Jag är väl den lite mer tystlåtna av oss, och
försöker mer vara en ledare genom det jag
gör på isen. Jag tror att jag är ganska lugn

av mig, säger Maja, även om man nog skulle
kunna kalla det påståendet för en underdrift.
Maja är nämligen spelaren som utan problem
skulle åka in för en fullsatt arena och lägga en
avgörande straff, nästan gäspandes.
– Haha, inte riktigt, men nej, jag blir inte
nervös för såna grejer. Det är bara roligt.
Finns det inget som gör dig nervös eller
stressad?
– Inget på isen, men det kan vara saker
vid sidan av. Som när jag och Elin har varit
på landslagssamlingar ihop och jag tycker att
det är hög tid att gå till samlingen. Då säger
hon alltid att det är lugnt, vi hinner, och sen
ska hon alltid göra något i sista sekund innan
vi går. Jag får panik varje gång, haha. Men vi
är lite olika där, jag är tidspessimist och hon
tidsoptimist. Men båda är i tid. Oftast.
– Utanför hockeyn kan jag också bli stressad över när jag missar skolan. Jag har som
sagt alltid tyckt att den är väldigt viktigt, och
är man borta minst en vecka varje månad på
grund av hockeyn blir det lite kämpigt. Men
det funkar. Det är ett år kvart till studenten, så
jag har det lite som en morot.
MAJA HADE ANBUD från flera andra klubbar inför den här säsongen, men menar att
valet att stanna var ganska enkelt.
– Jag trivs väldigt bra här, och dessutom
känns det för första gången som att man gör
en riktig satsning på damlaget. Jag tycker att
vi har ett jättebra lag, och jag tror att den ökade konkurrensen i laget, verkligen kommer att
göra så att vi kan vara med och utmana högt
upp i serien. Det blir en ständig kamp om
platserna i laget, och det är jätteviktigt.
Och målet för säsongen är klart:
– Jag har många delmål, som att etablera
mig i landslaget, utvecklas som spelare och
såna grejer. Men det stora målet är självklart
att gå riktigt långt i slutspelet. Ett SM-guld
med Leksand vore fantastiskt.
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Hemma hos

Tobias Forsberg
För forwarden Tobbe Forsberg är
hemma både lägenheten på Noret och
mammas hus utanför Piteå.
– Jag säger nog att jag ska åka hem
när jag ska till båda dom ställena.
I LEKSAND HAR trettioåringen en tvåa med utsikt
över älven. Han och flickvännen Filippa hyr en
vitmålad sekelskifteslägenhet med högt i tak nära
det mesta i Leksand.
– Det är Filippa som målat. Det var en tapet i olika färger och någon sorts gult högst upp. Det var
inte så snyggt! berättar Tobbe om det stora ljusa
vardagsrummet. Han säger att det är flickvännen
som också ansvarar för inredningen. Att det enda
han bestämde var placeringen av den gigantiska
TVn. En bekväm vinkelsoffa är en av få möbler i
det stora rummet.
– Jag vill ha det rent runt omkring mig. Jag mår
dåligt om det är för ostädat, säger Tobbe. Han
kanske inte tvättar fönstren så ofta men det får inte
ligga för mycket saker framme. På golvet under
soffbordet ligger rummets enda matta…ett äkta
renskinn.
– Den är riktigt bra för min Pite-anknytning,
säger Tobbe med ett stort leende.
TOBBE TRIVS BRA i lägenheten, men visst vill
han flytta till hus så småningom.
– När man får barn, då behövs mer utrymme.
Till dess duger lägenheten med den fantastiska
utsikten bra.
– Det är härligt högt i tak. Ibland när jag kommer
in i vanliga lägenheter känns det som att man får
huka sig, säger Tobbe med ett skratt. Den här
varma sommaren har han dock saknat en sak…
en balkong. Det enda som finns är en brandtrappplattform där träningsskorna får välbehövlig luft.
– Här brukar vi sitta på kvällarna, säger Tobbe
och skrattar. Han är mer allvarlig när han definierar
vad som gör ett hem av en bostad.
– Där man bor med nära och kära, där känns
det som hemma.
KÖKET ÄR EN KLAR favoritplats för Tobbe och
Filippa, eftersom de båda gillar att laga mat.
– Hon är duktig på det, men det slutar oftast
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med att jag tar över, säger Tobbe och hänvisar till
ett visst mått av kontrollbehov.
Så matlagning är din hobby?
– Ja det blir nog det. Det tar mycket tid i alla fall.
0ch jag tycker att det är kul.
Fast när Tobbe flyttade hemifrån kunde han knappt
koka potatis.
– Det blev tonvis med pasta under hockeygymnasiet. Men pappa är kock och ju mer man lär sig,
desto roligare är det, säger Tobbe glatt.
Filippa och han testar gärna nya recept och på
sommaren gillar han att grilla.
– Jag testade att grilla palt en gång. Allt blir ju
godast grillat, men inte här!

” Jag testade
att grilla palt
en gång. Allt
blir ju godast
grillat”
Tobbe berättar att han fortfarande inte fått till den
ultimata palten. Att det inte smakar som när äldre
släktingar lagar den.
– Och de har inga exakta recept…det är mer ”ta
en näve av det”, berättar Tobbe.
Han och storebror Johan delar matintresset även
om Tobbe tycker att Johan mest vill äta, snarare än
laga. Tidigare under sommaren var de på semester
i Spanien och då blev det en hel del matprat.
JOHAN SPELAR FÖR Luleå och det blir kanske
lite hockeysnack också. När Leksand och Luleå
möttes hade killarnas mormor problem med vem
hon skulle heja på.
– Vi tänker klippa isär två matchtröjor och sy
ihop till henne, det blir nog en jättebra present,

säger Tobbe.
Tobbes mormor har samlat på tidningsurklipp om
barnbarnen i många år. Sådant som inte går att
hitta på nätet. Och tillsammans med gamla matchtröjor och andra minnessaker börjar det nästan
fylla ett rum i Piteå.
– Där har jag alla dalahästarna som jag vann
som matchens krigare. Allt det där ska jag visa
mina framtida barn och vara stolt över då, förklarar
Tobbe som visar upp ett klipp på sig själv som
tolvårig hockeyspelare i Piteå.
NÄR SLÄKT OCH VÄNNER kommer till Leksand
för första gången, visar Tobbe gärna upp det
vackra Dalarna.
– Det beror väl lite på om det är sommar eller
vinter. Men Tällberg blir det oftast, i alla fall för det
äldre gardet. Sen vill alla se Tegera Arena förstås.
Alla är alltid lika fascinerade över att det finns en så
stor hall som rymmer så mycket folk här.
DET HAR BLIVIT åtta år nu i Leksand för Tobbe.
Trodde han som ung hockeyspelare att han skulle
bli kvar så länge?
– Jag tänkte inte så långt fram då, menar Tobbe.
Visst är det lite ovanligt med så många år i samma
klubb, men Tobbe kände snabbt att han trivdes
i Dalarna. Han har kontrakt med Leksand fram
till 2020. Och trots att trettioåringen tänker spela
länge till, har han börjat planera för en framtid efter
hockeyn.
– Jag vet vad jag är intresserad av, nämligen
kost och träning. Så det vill jag jobba med, berättar Tobbe som redan läst några högskolekurser på
distans.
Eftersom det är ett ämne han tycker är intressant
är han säker på att han kommer nå sitt mål till slut.
– Jag vill bli bra på det och då kommer jag bli
det, säger han bestämt.
En bra inställning för jobbkarriär, hockeyspel och
livet i stort.
Text Katharina Dalmalm
Foto AnnCatrin Blyckerts
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Att välja rätt mäklarföretag är början
till en bra aﬀär – vänd er med
förtroende till oss, 45 år i branschen
Funderar ni på att sälja huset,
bostadsrätten eller tomten?
Ring till oss så berättar vi allt om
våra förmånliga försäljningsvillkor

Svenskt
nötkött

r
k
10 att
rab

Visa upp denna annons hos Max i Borlänge eller
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål.
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Gäller säsongen 2018/
2017/2018
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2017/2018.
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Välkomna!

Borlänge, Riksväg 70 • Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!
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Damkrönika

SDHL och Sveriges
bästa supportrar!
Det finns så många bra anledningar till att älska
hockey tycker jag – och i synnerhet den obotliga
kärleken till Leksands IF. Förutom de konstanta
känslostormar den framkallar så gör den att avskedet till sommaren känns allt annat än grått och
trist. När andra beklagar sig över dagar som blir
både svalare och kortare njuter jag av att återigen
höra ljudet av skridskoskär, puckmottagningar och
klubbor som knackas i isen. Jag sitter påpälsad i
avbytarbåset i en kylig Weda Skog Arena och tittar

på damernas isträning. De har tagit sig igenom en
sommars hård fysträning och av tjejernas ansiktsuttryck att döma känns det på något vis som att
det här är belöningen.
Det må hända att jag är lite partisk, men det är
något speciellt med damlaget denna säsong. Trots
min nära relation till laget tror jag ändå inte att jag
är ensam om att tycka det. När det till och med
pratas damhockey på noret då vet man att det är i
år det kan hända grejer.

”NÄR ANDRA BEKLAGAR SIG ÖVER DAGAR
SOM BLIR BÅDE SVALARE OCH KORTARE
NJUTER JAG AV ATT ÅTERIGEN HÖRA LJUDET
AV SKRIDSKOSKÄR, PUCKMOTTAGNINGAR
OCH KLUBBOR SOM KNACKAS I ISEN. ”

För egen del hade jag glädjen att bli invald i styrelsen för SDHL vid deras årsmötet i somras. Det
känns otroligt inspirerande att framöver kunna påverka utvecklingen av svensk damhockey på både
lokal och nationell nivå. I samband med årsmötet
fick jag även lyssna till Luleå hockeys vd Stefan
Enbom som delade med sig av damhockeyns
framgång både på och utanför isen. Bortsett från
en tydlig vision om att vara en jämställd toppklubb
i högsta ligan så lyfte han fram deras supportrar
som bland de bästa, som har kärleken till klubbmärket oavsett vilket av deras lag som spelar. Jag
kunde inte låta bli att le när jag hörde det och jag
kände hur en känsla av hopp tändes inom mig.
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 vi kan gå långt, riktigt långt. För
en sak är säker – det är här Sveriges bästa supportrar finns. #ltjd
Kristina ”Kicki” Backlund

ERBJUDANDE

HOCKEYPAKET
BILJETT & MATCHBUFFÉ
I TEGERA ARENA SAMT
LOGI & FRUKOSTBUFFÉ

Pris fr. 1.475 kr/p

4,5 av 5
Tripadvisor
4,7 av 5
Facebook

BOKA PÅ
0247 – 123 10
www.korstappan.se
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Spelartruppen

DAM

Tränare Uffe Hedberg och Björn Gustafsson

1

M

Julia ÅBERG

Julia
NILSSON
2001-08-20
Plockar Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Leksands Dam J
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En sprallig
norrlänning som sprider glädje till
alla runt omkring henne.

35
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2001-05-14
Plockar Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Leksands Dam J
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En superambitiös tjej som är grymt
vältränad! Ligger högt på alla
fystester. Älskar att träna och äta.

Gracen
HIRSCHY
1995-04-04
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Djurgårdens IF
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Målsugen back med en
bakgrund som tränare.
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1996-07-12
Plockar Vänster
Säsonger i LIF (A) 6
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Äventyrlig och orädd tjej som
studerar till brandman. Även
om brandman är ett framtida
drömyrke skulle rallyförare
kunna vara ett alternativ, med
tanke på hur hon agerar bakom
ratten.

3
Elin
LUNDBERG

Angelica
ANDERSSON

6

M

31

B

B

C

1993-05-15
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 12
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Fikar med sin fikagrupp längst
bak i bussen varje bortaresa.
Har de mest aviga sakerna i
sin packning på våra roadtrips.
Älskar sina ögonfransar som
hon vårdar ömt.

7
Emma
LIND
1992-04-29
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 13
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lagets
chef. Smyg-Ernst som har en
hemmabyggd sänggavel och
en ekologisk paprikaodling på
balkongen.

B

8

B

1993-12-14
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) NY, senast i
Djurgården (2016-2017)
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Har ett SM-guld med Djurgården
sedan tidigare. Dags att upprepa
guldfirandet, men nu i rätt tröja!?

B

Ella
HIDÉN
2000-06-06
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Leksands Dam J
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Ett fysmonster som ligger i topp
på de flesta tester. Även en riktig talang i snowboardbacken.

4
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Maja
NYHLÉNPERSSON

Samantha
HANSON

23

B
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Wilma
JOHANSSON
1998-05-06
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 5
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Även kallad
Nugget. Wilma står för fart och
fläkt på isen och hennes hår är
lite av samma kaliber. Dock har
det blivit lite bättre på senare
år. Kanske har äntligen balsamsprayen fungerat.

2000-11-20
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 5
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En talang
både på och vid sidan av isen, då
hon äger lagets bästa sångröst.
Hon har ett stort intresse för
musik, och koll på det mesta från
ABBA till Håkan Hellström.

B

30

Linnéa
SJÖLUND
2001-02-19
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En typisk
norrlänning; lugn och fåordig.
En härlig tjej och en talangfull
hockeyspelare.

9

F

Madeleine
HALL
1995-07-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 8
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lagets
värmlänning; lugn, trygg och
rolig. Hon har ett nystartat
instagramkonto där man får följa
hennes drömliv som influencer
på heltid.
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F

Hanna
LINDQVIST

1995-02-14
Skjuter Höger
Säsonger i LIF (A) 5
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En relativt
nybliven cykelfantast som detta
år, tillsammans med Emma
Lind, genomfört Cykelvasan.
Trogen leksing som följer föreningens alla lag.

F

1997-07-04
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 5
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En saknad
spelare och person som är
tillbaka i LIF efter ett år i Göteborg. Lagets businesswoman.
Hon är smart, har bäst klädstil i
laget och allmänt koll på läget.
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Sofia
ENGSTRÖM

Hanna
SKÖLD

16
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Emelie
BERLIN

1992-01-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 11
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Älskar
Lena PH:s schlagerdängor och
alla andra gamla svängiga låtar.
Alltid den som vill veta om det
serveras mat och vad det blir.
Ryktet säger att hon har bytt
namn och nummer, men än är
bara nummerbytet bekräftat.

13
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F

1988-07-03
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 12
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lika bra
som back som forward, men
har även visat sig vara en vass
målvakt. Ryktet säger att hennes
30-årsfest var legendarisk, och
en kväll att minnas för livet.
Går ibland under smeknamnet
mormor.
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Kajsa
ARMBORG

Danielle
STONE

1998-06-29
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 5
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En smart
spelare, och en varm och rolig
person som dessutom har
seriens längsta hår.

1990-08-20
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Brynäs IF
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Utpräglad fikafantast med särskild passion för svenska biskvier.

18
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Anna BORGQVIST

1992-06-11
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Brynäs IF
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Har Leksands näst bäst tränade
vader, efter vaktmästaren Anders
Borg. Crosscheckar hårdast av
alla i hela ligan. Var på väg hem
från en träning utan skor tills Danny Stone frågade om hon hade
glömt nåt. Anna fick vända tillbaka
och ta på sig skorna, haha.
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20
Karolin
MALMQUIST
2000-10-24
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 3
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En av
lagets många tidsoptimister,
men som vägrar erkänna det.
En riktig dagdrömmare som
ofta försvinner bort i tankarna.
Frågan är bara vad eller vem
hon tänker på.

F
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Josefin
SÖDERBERG

Alva
JOHNSSON

1996-05-07
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 7
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Korad till
lagets klant efter att hon tappat
skridskon i huvudet och fått sy
sju stygn. Passande nog pluggar hon till sjuksköterska.

1999-02-25
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 2
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn Lagets
längsta spelare, och spelaren
med flest blåmärken/säsong.
Lagets Dancing Queen, som
även har en förkärlek för kramar.

27

F

F

91

Ida
NIKULA

Tawnya
GUINDON

1998-01-30
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) 5
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn En härlig
glädjespridare med ett skratt
som är helt magiskt. Den som
aldrig har hört henne skratta har
aldrig varit i ishallen.

1992-07-20
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF (A) NY från
Göteborg HC
Kuriosa från den
hemliga spelarjuryn
Kanadensisk vinnarskalle som
byter Göteborg mot Leksand.
Bra val!
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Matchklar?
699:(vuxen)

499:(barn)

Mössor
199 kr/st
Matchtröjan
2018/2019

Obs! Matchtröja replica är sublimerad

Meterstock
79:-

Halsdukar 199 kr/st
fler nyheter hittar du på: leksandsif.se/shop
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J18

LIF J18 redo för ny säsong
En ny säsong startas upp och nya unga
förmågor har anslutit till Leksands IF:s
juniorlag. För J18-tränarna Patrik ”Pata”
Andersson och Örjan Lindmark gäller
det att få ihop laget snabbt.
FÖR SPELARNA I J18 blir uppstarten av säsongen lite extra speciell med tanke på att det tillkommer
många nya spelare som börjar på hockeygymnasiet. I år kommer dessutom samtliga nya spelare
födda 2002 utifrån och har flyttat till Leksand. Detta
har dock lösts på ett bra sätt, säger Patrik ”Pata”
Andersson.
– Det känns bra inför säsongen! Spelarna födda
2001, som redan varit med en säsong, har gjort ett
enormt bra jobb med att ta hand om de nya som
kommit in. De hade många lagaktiviteter i juni där
vi ledare inte var med och styrde upp runtomkring
utan de tog tag i det själva. Det är en bra sammanhållning i gruppen, så där ligger vi nog lite längre
fram än tidigare säsonger tycker jag.

Hur har sommarträningen sett ut?
– Vi har haft en riktigt bra sommarträning. Så säger väl alla tränare såhär års, men jag tycker faktiskt
det, och det märks även på resultaten. Vi har bättre
resultat på de tester vi gör jämfört med tidigare
säsonger och vi kommer att vara bättre rustade
fysiskt inför vintern. Sedan gäller det naturligtvis att
omsätta det till resultat och prestationer på isen,
men förutsättningarna finns där, säger ”Pata”.
INFÖR SÄSONGEN handlar det inte bara om att
få ihop de nya bekantskaperna till ett gediget lag,
utan även att lära in taktiken och spelsättet. Det
ställs höga krav på spelarna i J18, inte minst nu i
början av säsongen.
– Nu i starten handlar det mycket om beteende
och normer samt vilka riktvärden vi kommer att ha
under säsongen. Vi försöker förmedla till killarna
vad som är okej och vad som inte är okej, så vi
är faktiskt rätt kritiska nu i början av säsongen. Vi
ställer höga krav och försöker sätta en nivå som ska

J18

gälla över hela året. Spelmässigt har vi nästan bara
fokuserat på spelet utan puck och spelet i egen
zon. Det offensiva kommer lite längre fram. Det
gäller att sätta roller så att alla vet vad de ska göra,
och det börjar ge resultat.
Vilken målsättning har ni för säsongen?
– Vi kommer att ha ett målsättningsmöte med
laget veckan före seriepremiär, så några resultatmål
har vi inte hunnit prata om. Som tränare vill vi se att
prestationen är bra hela tiden och det är viktigare än
resultaten i sig. Arbetsinsatsen och moralen kommer vara extremt viktig. Den måste finnas där hela
tiden, annars kan vi inte jobba med varken spelidé
eller detaljer. Vi kör samma fys nu som under sommaren, men lägger även till ispass, så vi kommer att
hålla en hög träningsmängd, avslutar Patrik ”Pata”
Andersson.
Text Richard Brasar

Fjolåret
5:a i J18 Elit Västra, 3:a i J18 Allsvenskan
Södra, utslagna i åttondelsfinal i SM av
Rögle BK
Seriepremiär
Hemma mot Hudiksvalls HC söndagen
16 september klockan 15.00
Tränare
Patrik Andersson och Örjan Lindmark
MV-tränare
Alexander Millner
Materialare
Erik Robinsson

J20

Fjolåret
7:a i J20 SuperElit Norra, 4:a i J20
SuperElit Fortsättning, utslagna i
åttondelsfinal i SM av HV71
Seriepremiär
Hemma mot Timrå IK fredagen
14 september klockan 19.00
Tränare
Christer Olsson och Mikael Karlberg
MV-tränare
Alexander Millner
Materialare
Jesper Korning

Läs mer om LIF J20 i nästa nummer av Leksingen.
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Ungdom

Rekord för
Leksands
Hockeyskola!
Fantastiska 820 elever fanns på plats under sommarens
hockeyskola, vilket är rekord sedan Leksands Nya
Hockeyskola trädde i kraft.
REKTORERNA Linus Carlsson och Fredrik Eklund är, med all rätt,
jättenöjda:
– Verkligen skitkul att så många deltog. Det är ett kvitto på att vi gör
någonting bra, säger duon.
TRE (GANSKA) SNABBA:
Vilka länder fanns representerade?
– Sverige, USA, Ryssland, Schweiz, och folk från våra nordiska
grannländer.
Vilken respons har ni fått ta emot?
– Många ställer sig verkligen positiva till Leksand, dels genom vår verksamhet, men också till Leksand som semesterort för hela familjen. Vi har
många elever som kommer tillbaka år efter år, eftersom att de vet vad de
får av Leksand.
Något ni vill lyfta fram redan nu gällande nästa års hockeyskola?
– Vi satsar vidare och hoppas att så många som möjligt kommer till oss
även nästa år - nya som gamla deltagare. Vi kommer även att jobba ytterligare med att förbättra vår produkt, med bra ispass och övriga aktiviteter.
Vi vill också göra Leksands Hockeyskola ännu mer familjärt, exempelvis
genom fler föräldraaktiviteter.

Mer info och nyheter till sommaren
finner du på hockeyskolan.se.
Foto Emil Erlman
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Välkommen till

Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00
valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

Ragnar Valin
Tobbe Valin

070-207 60 56
070-690 85 96

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!
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NOSTALGI

LIF:s bling-bling visas nu offentligt
Från och med fjolårssäsongen visas
Leksands IF Ishockeys prissamling
upp för publiken på hemmamatcherna.
Såvitt vi vet har man inte gjort det tidigare. Den nya fina glasmontern är placerad till vänster om Sparbanksfoajén
när man kommer in genom Tegera
Arenas huvudentré. Tänk om dessa
pokaler kunde tala…
Enligt uppgift fanns föreningens första prisskåp
från 1940-talet på ”Café Rasta” på Norsgatan
och senare på ”Lollos Conditori”, som drevs av
ishockeyspelaren Björn ”Lollo” Lassas i hörnet
Hjortnäsvägen/Rättviksvägen. När Isstadion
byggdes 1965 flyttades priserna dit, till LIF:s
kansli, och följde sedan med kansliet när det
flyttade runt i Noret på 1980-talet.
När Isstadions nya kanslibyggnad invigdes
1995 blev samlingen en del i det lilla ishockeymuseum som inrättades i restaurangen på ovanvåningen. Arenan stod färdig 2005 och under det
följande decenniet fanns priserna då i glasskåp
på östra logeplanet, där bara sponsorer kunde
beskåda priserna. Men sedan hösten 2017 finns
de alltså nere på ”marknivån” för alla att se.
VAD VISAS?
Naturligtvis inte alla priser, men vi har räknat till
cirka 140 föremål. Storleksmässigt allra störst är
de fem pokalerna från träningsturneringen Mästarcupen som arrangerades i Norrtälje i slutet av
1990-talet och början av 2000-talet!
Men som ofta i idrottsvärlden är det de till
storleken minsta priserna som är de finaste (tänk
på SvD:s bragdguld som bara är några centimeter i
diameter): I montern finns en hylla med en lång rad
små bägare, och det är ishockeylagets SM-priser
från 1950-talet och framåt. SM-pokalen i ishockey,
”Filmbolaget Le Mat Metro Goldwyns vandringspris för Svenska mästerskapet i ishockey”, är dock
ett vandringspris så den finns hos Växjö nu.
Men LIF:s fyra SM-guld är lätta att hitta i montern, för framför de små bägarna ligger plaketter
med klubbmärkena för de klubbar som var med
i SM 1969, 1973, 1974 och 1975. Det finns också
en hylla med SM-guld för pojk- och juniorlagen
(se Leksingen nr 3/2016).
Ännu en pokal som saknas är den första riktigt
stora titel som Leksands hockeylag vann, nämligen Ahearne Cup 1967. Var den stora Ahearne
Cup-vandringspokalen finns, som lagkaptenen
Nisse Nilsson kunde lyfta på Hovet 1967, det tycks
ingen veta. AIK, som var det lag som vann den

sista upplagan av Ahearne Cup 1977, har den inte.
Kan den finnas i DN-huset i Stockholm? Det var ju
Dagens Nyheter som arrangerade turneringen.
Nåväl, i montern finns också pokaler för seriesegrarna i Elitserien 1994 och 1997. 1996–97
spelade Leksands IF den traditionsrika turneringen Spengler Cup i schweiziska Davos. Det blev
bara en femteplats men även den glastrofén är
riktigt tjusig med en glob som bärs upp av ishockeyklubbor. Även serieseger i kvalserien belönar
Svenska Ishockeyförbundet med en pokal. (Man
vill inte ha så många sådana, men man vill ha dem
fort…)
LIF:s andrapris i OK-LIH Cup, vilket stod för
Leksand International Hockey Cup, finns här. Det
var den dygnet runt-turnering med åtta lag (varav
fem utländska) som LIF arrangerade i Isstadion i
slutet av augusti 1981.
FLERA INDIVIDUELLA PRISER
FÖRGYLLER OCKSÅ PRISSKÅPET.
HÄR ÄR NÅGRA AV DEM:
- En av Jonas Bergqvists guldhjälmar samt landslagströjan från hans 200e landskamp.
- Åke Lassas två OS-diplom från 1952 och 1956
tillsammans med en pokal för Europamästerskapet som Sverige erövrade i samband med
OS-turneringen 1952. Åkes VM-bronsmedalj från
1954, EM-brons 1955 och inte minst den allra
första Guldpucken från 1956 som delades ut till
honom som Sveriges bäste ishockeyspelare.
Bland Åkes priser finns också monterns allra
äldsta pokal, vars text lyder ”Hederspris 1924”.
Det kan möjligtvis vara något pris som Åkes far
erövrat? (Någon som vet?)
- Christer Abrahamssons guldpuck från 1974
finns också här liksom en plakett från WHA:s all
star game 1976, som ”Abris” spelade för USA:s
lag mot Kanada.
- Konstnärlig kreativitet utmärker Stig Påvels
”vikingahorn” som han erhöll från förbundet som
vinnare av skytteligan i division I norra 1956.
- Magnus ”Sigge” Svenssons trofé för hans första
NHL-mål 1995–96 är mer modern i designen, om
man säger så.
- Världens kanske finaste ishockeypris finns även
den i montern. Vi syftar på Tomas Jonssons
Stanley Cup-pokal från 1983. Den riktiga bucklan
är ju nästan en meter hög, men detta är en
mindre variant som varje spelare får.
- Per-Erik Eklund utsågs till Elitseriens mest
värdefulle spelare 1994–95. Priset kallas
”Guldhjälmen” och finns i montern.
- Vilgot Larssons Kabom-pokal för bästa svenska

prestation vid landskampen mot Sovjet 1957.
Kabom-pokalen var ett eftertraktat idrottspris
som konfektionsföretaget Kabom i Alingsås
från 1928 till 1964 delade ut till bäste eller mest
positivt överraskande svensk vid en mängd olika
internationella tävlingar i olika sporter.
En annan individuell vandringspokal – med
en barbröstad kvinnlig bågskytt på locket (!) förmodligen den romerska jaktgudinnan Diana – är
”Tappers pokal” som färghandlaren Viktor Tapper
(som ritade LIF:s klubbmärke) skänkte som pris
till årets bästa idrottsprestation inom LIF från och
med 1950. Med tre inteckningar tog Åke Lassas
hem pokalen för alltid 1959. Dessförinnan hade
Ingemar Lysén (JSM-guld i friidrott), Torbjörn Dahl
(friidrott), Sigurd Bröms (ishockey), Rolf Erkers
(SM-guld i orientering), Göran Lysén (JSM-guld i
friidrott) och Vilgot Larsson två gånger (ishockey)
också fått Tappers pokal.
Ett par rätt tunga bronspjäser föreställande
en ishockeyspelare, gjorda 1996 av den mycket
framstående amerikanska skulptrisen SterettGittings Kelsey, finns också här. Men när LIF fick
dessa är för närvarande en gåta…?
På kuriosafronten kan dessutom nämnas en
pokal till Moster Brittas ära (1878–1972). Hon var
en av LIFs mest kända supportrar och drev hotellet Tre Kullor i Leksand, inte långt från Isstadion.
Här finns även den puck med vilken Hans Lodin
gjorde LIFs första mål i Europaligan (numera CHL)
1997. För att visa en ny pokal visas vinnartrofén
från Strömstad Hockey Classic som LIF vann
2017. Två ganska nygjorda träfigurer har också
tagit plats i montern: ”Mirakeltränaren” Per-Erik
”Perra” Johnsson och den flygande målskytten
Brock Montpetit, båda gjorda av den skicklige
träsnidaren Allan Bergs i Sundborn.
Remember the past – make the future!
Text Lars Ingels
Leksingen
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53 frågor till

Linus Persson
Möt Linus Persson, den värmländska
centern, som är tillbaka i Leksandströjan
efter många år av SHL-spel.
1. Ditt fullständiga namn?
– Lars Linus Persson
2. Hur gammal är du?
– 32 år. Jag blir 33 i december.
3. Familj?
– Fru Åsa, bonusdöttrarna Emma och Maja och
så en på väg.
4. Idol när du var yngre?
– Duane Smith. Han spelade i min moderklubb
IK Viking. Jag gillade hans spelstil.
5. Vad gör dig till en bra lagkompis?
– Jag hoppas och tror att jag är en sån som de
andra kan lita på. Att jag alltid gör mitt bästa.
6. Vad är roligast med försäsongsmatcherna?
– Att hockeyn drar igång. Det är spännande
att se var man står gentemot tidigare säsonger. I
min ålder har man gjort ett antal säsonger, men
ändå är jag alltid nyfiken på om det har blivit någon
förbättring, säger Linus och avslöjar att årets testresultat är bättre än tidigare.
7. Varför blev det Leksand?
– Det är en härlig utmaning. Jag har gjort ett
antal år i SHL och haft en roll längre bak i laget.
Nu vill jag ta större ansvar. Och så känner jag Leffe
(Carlsson, huvudtränare) sedan tidigare och han
vet vad han får och jag vet vad jag får.
8. Vad är skillnaden på Leksand 2006 mot 2018?
– Då kändes det inte som att det var harmoni
i klubben. Det är mindre oroligt nu. Och klubben
verkar veta vad de vill och vilken väg de ska gå.

10. Favoritställe i Leksand?
– Strandpromenaden. Att gå där med min hund.
Och bara stanna till och njuta.
11. Har du spelat med några i laget tidigare?
– Ja, rätt många. (Daniel) Gunnarsson och jag
har hängt ihop i Luleå. Jeppe Ollas var här när jag
var här sist. Och så har jag spelat med Porsberger,
Ritola och Rundqvist. Jag hoppas jag inte glömt
nån nu, haha.
12. Favoritartist?
– Bruce Springsteen. Jag har döpt min hund
efter honom.
13. Sushi eller pizza?
– Pizza. Vanlig, hederlig kebabpizza
14. Vem frågar du för att få ärligast svar?
– Min fru
15. Bästa TV-serie någonsin?
– Vänner
16. Roligast att göra på fritiden?
– Att umgås med min familj. Vi är rätt aktiva så
det blir mycket rörelse. Och så gillar jag musik. Jag
spelar lite gitarr.
17. Om du inte spelat hockey, vad skulle du
göra då?
– Artist, det hade varit drömmen. Eller att köra
speedway.
18. Favoritlag i fotboll?
– Degerfors i Sverige och Tottenham i världen.
Brorsan, Marcus, fick mig in på det spåret.
19. Vilken Leksing gör första målet för säsongen?
– Martin Karlsson. Han är en som är här varje
dag. Han jobbar hårt och det vore kul om han fick
öppna säsongen med ett mål.

” I min ålder har man gjort ett
antal säsonger, men ändå är jag
alltid nyfiken på om det har
blivit någon förbättring”
9. Vem borde alla hockeyspelare ha
som förebild?
– Mor och far. Eller någon annan i ens närhet
som ställer upp och som stöttar.
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20. Favoriträtt?
– Jag är ingen mästerkock, men lagar jag själv
är det fetaostbiffar med potatis och sås. Om Åsa
lagar så fetaostfylld kycklingfilé inlindad i bacon.

21. Kaktus eller ros?
– Röda rosor. Det betyder ju kärlek så det är
nog därför jag är svag för den blomman.
22. Vilken är den finaste komplimang du fått?
– När min fru sa ja i kyrkan.
23. Favoritställe i Värmland?
– Ransäter. Där har vi vår gård Åmmen.
Vi har hästar och en katt.
24. Vad är bäst med hösten?
– Att få ta fram fleecetröjan ur garderoben.
Det är ett fantastiskt bra plagg.
25. Favoritgodis?
– Lösgodis
26. Vilken historisk person skulle du vilja äta
middag med?
– Elvis. Han är ju Rockkungen! Hans stil och
musik var magisk.
27. Har du frågat chans på någon?
– Ja, det har jag säkert gjort när jag var liten.
Jag var rätt blyg när det kommer till såna saker,
haha.
28. Vilken film skulle du vilja spela
huvudrollen i?
– Som Mel Gibson i Braveheart eller som Patrick
Swayze i Dirty dancing. Jo, jag dansar jättebra,
haha. Nä, det är nog mer önsketänkande än
verklighet.
29. Favoritlek när du var liten?
– Att spela fotboll på baksidan. Det var nummer
ett.
30. Dina topp-tre spelare genom tiderna?
– Wayne Gretzky, Foppa och Sundin.
31. Ditt snyggaste klädesplagg?
– En marinblå kostym
32. Vad skulle din fru säga är din bästa
egenskap? Sämsta?
– Jag tror att hon skulle säga att jag är givmild.
Sämst…vilken av dem ska vi ta? Kanske att jag
skjuter på saker i onödan. Att jag är lite trögstartad.
33. Slalom eller längdskidor?
– Längdskidor
34. Vad står högst upp på din ”Bucket-list”?
– Jag har gift mig och barn är på väg, så det
viktigaste har jag redan gjort.
35. Bästa låt att dansa tryckare till
på högstadiet?
– Purple Rain
36. Poker eller Monopol?
– Monopol. Jag gillar sällskapspel. En mysig
och ändå enkel grej att göra i vardagen. Om jag är

dålig förlorare? Det var nog värre förr. Men numera
är det ju så att jag alltid vinner och aldrig får stryk,
haha.
37. Varför har du valt nummer 25?
– Jag ville ha 17 eller 13 men de var upptagna.
Och i Leksand är det många nummer som är
förknippade med stora spelare, så det är inte så
lätt att välja. Tompa Rhodin, en annan värmlänning
som spelat i Leksand, hade nummer 25 så jag
valde det som en hyllning till honom.
38. Vem är den roligaste du spelat med?
– Dick Axelsson, en profil både på och av isen.
39. Mest minnesvärda match du spelat?
– SM-final med Luleå står högt i kurs. Det finns
de som spelar i SHL i hundra år utan att få uppleva
en final. Tyvärr vann vi inte men det var en häftig
upplevelse.
40. Vad är det bästa med att ha
passerat trettio?
– Desto äldre jag blir, desto tryggare är jag i mig
själv. Det är mycket krav och press på spelarna i
dag och det kan ta tid att hitta sig själv.
41. Vad är viktigast för en hockeyspelare? Att
jobba hårt eller att ha talang?
– Det krävs en kombination. Talang funkar bara
till en viss ålder, sen måste du jobba hårt. Annars
är det nån annan som knackar på för att
ta din plats.

42. Solsemester eller alperna?
– Solen. Jag ligger gärna stilla på en strand
en hel dag.
43. Vad är du rädd för?
– Fåglar. Det har blivit bättre med åren, men
speciellt fiskmåsar som gör utfall…Ja, som i
Hitchcocks fåglarna. Jag har sett den, så rädslan
kanske kommer därifrån.
44. Vad får dig att skratta?
– Mycket! Jag skrattar ganska ofta. Är nog en
glad och positiv människa.
45. Vad gör dig arg?
– Orättvisor
46. Roligaste derby du spelat?
– Hmm...svårt, men jag väljer nog Hammarby
mot AIK. Eller när jag var yngre och spelade för
IK Viking mot Munkfors.
47. Städa eller diska?
– Är ju pedant så tar städning. Jag känner
mig tillfreds när det är rent.
48. Varför blev du inte back?
– Jag kan inte åka baklänges. Och så är det
roligare att vara längre fram i plan.
49. Har du något smeknamn?
– Flera. Dajen, ett smeknamn som gått i arv från
farfar till pappa till mig. Och Limpan dyker väl upp
lite då och då.

” Talang funkar bara till en
viss ålder, sen
måste du jobba
hårt.”
50. Vad är tråkigast med försäsongsträning?
– Första veckans träningsvärk är förskräcklig.
51. Tårta eller glass?
– Glass. Vanilj med hjortronsylt.
52.Är du nervös innan match?
– Oftast inte. Mest förväntansfull.
53. Och till sist Vad kan Leksandspubliken
förvänta sig av dig i höst?
– Att jag gör mitt bästa. Och så ska jag försöka
producera mer.
Text Katharina Dalmalm
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HEMMAMATCHER
I TEGERA ARENA 2018/2019

21/9
26/9
3/10
10/10
19/10
26/10
4/11
16/11
21/11
23/11
30/11
2/12
12/12
14/12
26/12
4/1
12/1
16/1
19/1
26/1
1/2
8/2
20/2
27/2
6/3

Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Söndag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Söndag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Lördag
Onsdag
Lördag
Lördag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.15
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
18.00
19.00
15.15
19.00
15.15
15.15
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Leksands IF - Tingsryds AIF
Leksands IF - Västerviks IK
Leksands IF - HC Vita Hästen
Leksands IF - IK Oskarshamn
Leksands IF - Karlskrona HK
Leksands IF - VIK Västerås HK
Leksands IF - MODO Hockey
Leksands IF - IF Björklöven
Leksands IF - Karlskrona HK
Leksands IF - IK Pantern
Leksands IF - Tingsryds AIF
Leksands IF - BIK Karlskoga
Leksands IF - Södertälje SK
Leksands IF - IK Oskarshamn
Leksands IF - Almtuna IS
Leksands IF - AIK
Leksands IF - BIK Karlskoga
Leksands IF - Västerviks IK
Leksands IF - MODO Hockey
Leksands IF - Södertälje SK
Leksands IF - IK Pantern
Leksands IF - Almtuna IS
Leksands IF - VIK Västerås HK
Leksands IF - AIK
Leksands IF - HC Vita Hästen

8/3

Fredag

19.00

Leksands IF - IF Björklöven

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

www.leksandsif.se

8/9
15/9
16/9
27/9
14/10
28/10
1/11
18/11
1/12
6/12
7/12
9/12
9/1
13/1
19/1
23/1
26/1
27/1

Lördag
Lördag
Söndag
Torsdag
Söndag
Söndag
Torsdag
Söndag
Lördag
Torsdag
Fredag
Söndag
Onsdag
Söndag
Lördag
Onsdag
Lördag
Söndag

16.00
16.00
14.00
19.00
16.00
16.00
19.00
16.00
16.00
19.00
19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
16.00
16.00

Leksands IF - SDE HF
Leksands IF - Linköping HC
Leksands IF - Linköping HC
Leksands IF - Brynäs IF
Leksands IF - AIK
Leksands IF - Göteborg HC
Leksands IF - MODO Hockey
Leksands IF - HV71
Leksands IF - AIK
Leksands IF - Luleå HF
Leksands IF - Luleå HF
Leksands IF - SDE HF
Leksands IF - Brynäs IF
Leksands IF - HV71
Leksands IF - MODO Hockey
Leksands IF - Djurgårdens IF
Leksands IF - Djurgårdens IF
Leksands IF - Göteborg HC

ISHOCKEY

ÄR BÄST LIVE!

Upplev stämmningen på plats och stötta våra lag.

