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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
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Ledare

Hej!
JAG VILL BÖRJA MED att säga att jag tycker att det ska bli fantastiskt roligt att få vara med och leda och
utveckla Leksands IF i framtiden. Efter 18 år som VD på Monark Exercise i Vansbro kände jag att det var dags
för en ny utmaning och jag ser fram emot att börja arbeta för Leksands IF.
VEM ÄR DÅ JAG? Jag är född och uppvuxen i Sala. Via studier i Uppsala och arbete i Stockholm landade
flyttlasset i Leksand för ganska precis 18 år sedan. För mig har engagemanget för Leksands IF varit stort ända
sedan vi blev bofasta i Leksand och jag har varit engagerad i ideella föreningen i ungefär fem år. Föreningen
betyder mycket för många människor på många plan vilket är fantastiskt.

Innehåll
4 Plockat
5 Medlemsbrev
5 Vad gör de nu?

NÄSTA ÅR FYLLER LEKSANDS IF 100 år. Att fylla 100 år som förening är mycket stort. Då får vi chansen att
lyfta fram vår historia. För mig är det viktigt att komma ihåg sin historia. Leksands IF:s historia rymmer fantastiskt mycket. Legendarer, SM-guld och trotjänare. Allt detta skall vi givetvis fira tillsammans.

7 Möt Martin Karlsson

JAG KOMMER ATT JOBBA HÅRT och vara ödmjuk inför uppgiften i ett av de, i mitt tycke, finaste jobben
man kan ha i idrottssverige.
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Plockat
Lyckad flickhockeydag i arenan
Söndagen den 28 oktober arrangerades en flickhockeydag i Tegera arena. Tjejer i åldrarna 5 år
och uppåt bjöds in till en härlig heldag där bland annat ispass med damlaget ingick. Dagen blev
en succé och vi hoppas på en favorit i repris nästa år.

Uppskattat gästspel på
säsongskortsträffen
Drygt 140 personer fanns på plats under säsongskortsträffen den 19 oktober. Kvällen bjöd på god
mat, trevligt umgänge, en härlig seger, men inte
minst – en fantastisk underhållning på scenen i
Sportbaren. Där uppträdde nämligen fiolfantomen
Allan Janson, 11 år, tillsammans med pappa Bengan inför publikens jubel. Ett fantastiskt, och väldigt
uppskattat, uppträdande, som blev en perfekt uppladdning inför match. Välkommen tillbaka, Allan!

Supporterträff 19 januari
I samband med den hockeyallsvenska matchen
mellan Leksand och Modo den 19 januari arrangeras en supporterträff i Sportbaren. Johan Eriksson
från Partypolarna underhåller, vi äter en god buffé
från Mat vid Siljan och får besök av tränare och en
och annan legendar innan nedsläpp.
Vill du veta mer? Hör av dig till Ola Karlsson på
olak1@tele2.se

4

mål på tre minuter och
10 sekunder. Det svarade
Leksands herrlag för i
hemmamatchen mot
Karlskrona den
19 oktober!

"Det var ganska självklart att jag
skulle göra så här, inga konstigheter.
Alla älskar väl Leksand?"
Arne Ridderström, som efter att ha kammat hem en 50/50-vinst på 9 960 kronor valde att
skänka tillbaka pengarna till Leksands IF.

Tog saken i egna händer

Lovande trend
Leksands damlag har ökat sitt publiksnitt med 50% jämfört med förra årets säsongssnitt.
I skrivande stund har laget ett publiksnitt på 214 besökare per match och ligger trea i
publikligan (hemmais). Toppar tabellen gör Luleå med 560 besökare. I botten finns SDE,
med ett snitt på 48 besökare per match.
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Den hockeyallsvenska hemmamatchen mot Karlskrona,
den 19 oktober, bjöd inte bara på en härlig och solklar
seger med 7-4, den bestod även av underhållning på
ytterligare en nivå. Vid ställningen 6-3 skulle gästernas
Mikael Kurki avtjäna två minuter för en tripping, men
utvisningsbåset gick inte att öppna. Efter en omväg
via Leksands utvisningsbås kom han dock in till slut,
men… samma dörrproblem uppstod när han skulle
släppas ut. Som tur var fanns en viss Tobbe Forsberg
på isen. Istället för att vänta in vaktmästarnas hjälp åkte
Tobbe helt enkelt fram och tacklade upp dörren, till
publikens jubel. Inga konstigheter. Även domare Johan
Nordlöf (bilden) tackade Tobbe med en applåd.

Medlem

Hej alla ni underbara
medlemmar i Leksands IF
VI FRÅN STYRELSEN OCH KANSLIET har
som mål att klubben hela tiden ska komma våra
medlemmar närmare. Har du varit medlem i några
år har du fått vara med om många förändringar. Alla
kanske inte uppfattas som bra, men tanken har hela
tiden varit att det i slutändan ska ge alla medlemmar
allt ifrån bra erbjudanden till närmare kontakt med
klubben än vad de som står utanför har.
NYHETER I ÅR är digitala medlemskort, samt en
hemsida enbart för medlemmar. Vi arbetar för att få
hemsidan så informationsrik som möjligt. Idag kan

du på hemsidan läsa ”Leksingen” ett par veckor
innan tidningen kommer hem i brevlådorna, men
också se tv-utsända medlemsmöten.
SENASTE MEDLEMSMÖTET var den 4/11 i samband med matchen mot MODO. Tyvärr var det väldigt få medlemmar som närvarade på mötet, men
de närvarande fick tillsammans med de som kikade
på tv-sändningen se och höra ordförande Åke
Norström informera om hans syn på hockeysverige.
Herrlagets huvudtränare Leif Carlsson informerade
om hur arbetet med laget fortgår och hur man tän-

ker kring nyförvärv. Tillförordnad VD Magnus Proos
berättade om hur ekonomin ser ut i klubben. Mötet
avslutades med att vår nya VD Andreas Hedbom,
som tillträder sista januari, presenterade sig.
BOKA IN LÖRDAGEN DEN 19/1 som är en
riktig hockeylördag:
• Kl. 13:00 Medlemsmöte
• Kl. 15:15 Leksands IF – MODO (Herrar)
• Kl. 18:00 Leksands IF – MODO (Damer)
Robert Kock, medlemsansvarig

Vad gör de nu?
SIMON ERLANDSSON

ROMAN VOPAT

AMANDA BÄCKEBO

Back i Leksands IF 2013-2016
"Erlandsson kom till Leksands IF som junior från
moderklubben Skedvi/Säter redan 2010 och
debuterade i a-laget säsongen 2013/2014.
Idag spelar han återigen i Skedvi/Säter i division 2
och jobbar till vardags på Hedemora Energi."

Forward i Leksands IF 2006-2008
"Den tjeckiske forwarden kom till Leksand inför
säsongen 2006/2007 och blev kvar i Dalarna
under två säsonger. Efter tiden i Leksand spelade
han en säsong i danska Aalborg och två säsonger i tjeckiska Litvinov innan den aktiva karriären
avslutades. Som tränare har han de senaste två
säsongerna verkat i det kanadensiska laget
Kootenay Ice i WHL."

Back i Leksands IF 2011-2016
"Den talangfulla backen Amanda Bäckebo från
grannkommunen Gagnef hann med fem säsonger
i Leksands IF Dam samt två junior-VM för Sverige
innan flyttlasset gick över Atlanten till Syracuse, NY,
för studier och hockey på Syracuse University där
hon nu är inne på sin tredje säsong."
Text Richard Brasar
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Det tycker i alla fall våra kunder. Vi har nämligen
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Visa upp denna annons hos Max i Borlänge eller
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Borlänge, Riksväg 70 • Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!
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”Finns inget bättre än att spela
framför Leksandsfansen”
Krigare. Klubbhjärta. Pedant. Skojare.
Förebild. Stort hjärta. Skalman. Mr
Leksand. Ungefär så låter det när omgivningen beskriver publikfavoriten från
Smedjebacken - Martin Karlsson.
Leksingen tog ett snack med lagkaptenen ifråga, och bad honom berätta om
vägen till där han är idag.
– JAG TROR ATT JAG FICK mina första
skridskor när jag var tre år. Under de första åren
var det väl mest korv med bröd som hägrade när
man hängde i ishallen, men visst gillade jag att åka
skridskor också. Jag kommer väl ifrån en hockeyfamilj kan man säga. Pappa har spelat, brorsan spelar
hemma i Smedjebacken och mamma är väldigt
insatt hon med, speciellt nu. Jag brukar förhöra
henne på tröjnummer ibland och hon är riktigt bra
faktiskt, berättar Martin, som från 13-14 års ålder
valde att satsa mer helhjärtat på just ishockeyn.
– Före det hade jag hållit på med andra sporter
också, men egentligen var det väl alltid hockeyn
som gick först. Där kring 13-14 kände jag att det
var dags att välja. Drömmen var att komma in
på hockeygymnasium och när jag väl gjorde det
i Leksand var det verkligen en dröm som gick i
uppfyllelse. Leksands IF är ju ändå ett lag som jag
har följt och hejat på hela livet.
MARTIN, SOM TILLHÖR 91-KULLEN där bland
annat spelare som Martin Janolhs, Alen Bibic, Erik
Hanses och Jon Knuts också ingår, minns hockeygymtiden i Leksand som en av de roligaste i livet.
– Vi hade riktigt kul både på och vid sidan av isen
och lyckades ju även ta ett SM-guld tillsammans
2010. Jag var ju dock inte med så mycket i J20
just den säsongen, menar Martin, som tidigt fick
chansen i föreningens A-lag.
Han debuterade närmare bestämt redan säsongen
2008/2009.
– Och det jag minns av debuten är väl att jag
hade ett skott i ribban, haha. Jag tror att jag spelade med Jeppe (Jesper Ollas) och Hägga (Johan
Hägglund) och minns att det var en riktigt stor
känsla att glida ut på isen i arenan, berättar Martin,
som säsongen därpå noterades för 48 grundseriematcher och åtta kvalseriematcher i A-laget.
– Det gick faktiskt ganska fort när jag väl fick
chansen. Helt plötsligt vad jag bara en del av laget,

jag vet inte om jag hann tänka så mycket på vad
som hände egentligen.
SÄSONGEN 2011/2012 bröts dock Martins
kontrakt med Leksands IF, och efter några matcher i
Borlänge skrev han på för Almtuna.
– Visst var det tungt på ett sätt att lämna
Leksand, men såhär i efterhand borde det nog ha
skett tidigare. Jag hade fått lite speltid i LIF där på
slutet, och det var viktigt för min utveckling att få
spela mycket. I Almtuna fick jag en stor roll och
utvecklades jättemycket, så visst var den en nyttig
flytt även om den kändes tung till en början, menar
Martin som blev kvar i Uppsalaklubben i ytterligare
tre säsonger.
Känslan inför comebacken i LIF, 2015/2016?
– Det var ju helt nytt i Leksand då jämfört när
jag var där innan, nya ledare och så, så det blev ju
liksom inte att jag kom tillbaka till det jag lämnade.
Men jag minns att jag verkligen kände att jag ville
komma tillbaka och visa vad jag gick för. Sen hade
det ju någonstans alltid varit ett mål att en dag
komma tillbaka till Leksand. Leksand kommer nog
alltid att vara hemma för mig.
DE TVÅ SENASTE säsongerna har Martin Karlsson agerat assisterande lagkapten, men denna
säsong skrinnar han runt med ett välförtjänt C på
bröstet.
– Det är jätteroligt så klart, även om jag inte vill
lägga alltför mycket fokus på det. Jag är ju ändå
samma Martin som jag alltid har varit.
OCH DET HÄR MED ATT vara Martin innebär
tydligen lite olika saker beroende på vem man
frågar… Framförallt två starka påståenden, som
återkommande kommer från olika håll, är att Martin
Karlsson är en mästare på practical jokes, och att
han har imponerande (eller oroväckande, beroende
på hur man ser det) många likheter med seriefiguren
Skalman.
– Haha, ja.. vad ska jag säga. Om vi börjar med
det här med Skalmangrejen så kan jag väl säga
att jag tycker att mina lagkompisar överdriver den
ganska rejält. Speciellt Mattias Ritola som till och
med har fått sin dotter att kalla mig för Skalman,
haha. Men visst, jag gillar rutiner och gör gärna
exempelvis morgonbestyren i samma ordning varje

morgon. Jag gillar att ha ordning och reda omkring
mig, försöker äta på hyfsat samma tider och har lätt
för att somna.
Om du är Skalman, vem är Bamse?
– Det måste väl vara Mattias Karlsson kanske.
Han är stor och trygg.
Och Lille Skutt?
– Den är ganska solklar – Langen! Och Jeppe får
vara farmor, han är äldst.
Det här med skämten då, hur rolig är du?
– Haha, jag är väldigt rolig. Nej, men det var väl
mer förr man höll på med sånt där, nu håller jag
mig ganska lugn tycker jag. Det har väl hänt att jag
har satt nån kaffemugg på någons hjälm och såna
grejer. Man kan väl säga att jag har lärt mig av de
bästa. Har man spelat med Pelle Prestberg och
Jens Bergenström så får man ju en del inspiration.
Framförallt av Jensa. Han har otroligt många rävar
bakom öronen, och är sjukt bra på att hålla masken.
Avslutningsvis, ditt lags chanser denna säsong?
– Vi har mycket i oss och kan gå riktigt långt
om vi får ihop allt som vi ska. Vi är ett skickligt lag,
men framförallt är vi en väldigt bra grupp, och det
är nog nästan det viktigaste. Vi ser alla fram emot
att fortsätta och avsluta den här säsongen på allra
bästa sätt. Det finns inget bättre än att spela framför
Leksandsfansen!
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Bakom kulisserna
med Kapten Karlsson
Herrlagets spelare tillbringar mycket tid
i arenan, även utanför själva isen.
Men… var håller de hus då egentligen?
Lagkapten Martin Karlsson tog med
Leksingen på en rundtur, bakom kulisserna. Här kommer ett urval på några
av bildbevisen:

6.
3.
Precis utanför själva omklädningsdelen ligger det
stora rum som går under benämningen uppehållsrum, och är någon form av blandning mellan
vardagsrum och kök. ”Här kan man värma matlåda
eller så om man har det med sig, eller bara sitta
och snacka. Här blir det väl att man hänger ganska
mycket", berättar Martin, och tillägger en viktig detalj: ”När någon fyller år äter vi tårta här också. Fyller
man år måste man ha med sig tårta, annars blir det
700 kronor i böter”.

1.
A-lagets spelare använder en ingång belägen
bortanför Tegera Arenas huvudentré. Efter att ha
passerat en ”hall” med plats för skor kommer de
fram till denna dörr. ”Första gången man gick in
här var man allt lite nervös, men nu går det av
bara farten”, berättar Martin, som ofta är först
på plats.

På väggen hänger en
bötestavla med fler
regler som är bäst
att följa om man inte
vill bli av med lönen.
Martin Karlsson
är bötesansvarig
och de insamlade
pengarna går till en
gemensam lagkassa.
Några exempel på
gärningar som ger böter är 200 kronor för att
tappa matchtröjan på golvet, eller 100 kronor vid
mobilstörning under möte/träning. ”Vem som
fått böta mest? Bra fråga, men Ritola är en stor
sponsor till lagkassan i alla fall. Och tro´t eller ej,
men Jesper Ollas är ganska slarvig han också
faktiskt”.

4.

I ett rum i rummet finns duschar, bastu och ett
kallbad. ”Duschgrejer och sånt fixar Rob (materialare Flahiff). Men det är inga konstigheter, det är
ju bara att gå in och duscha, haha. Det är inga
konstigheter, det är ju inte direkt många av oss
som håller på med balsam eller så… det skulle
vara Rundqvist eller Gunnarsson möjligtvis."

7.

I uppehållsrummet finns även datorer där spelarna
direkt efter match kan kolla på klipp på sig själva.
”Väldigt lärorikt, även om jag kanske inte alltid tycker
om att kolla på mig själv”

8.

5.
2.
Innanför dörren finns ett stort öppet rum, samt
några mindre krypin. Längst bort i lokalen byter
spelarna om. ”Man kan kalla det här för det övre
omklädningsrummet. Vänta, jag ska plocka undan lite bara, så här kan det ju inte se ut”, säger
Martin och förhöjer bildupplevelsen genom att
flytta på några handdukar och skor.
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I en annan del av rummet finns en avdelning med
bord och stolar där det oftast ligger souvenirer som
ska signeras. ”Man har väl skrivit autografen ett antal gånger, men jag kan inte påstå att den är särskilt
snygg. Vem som har snyggast vet jag inte, men
Mattias Nilsson är väldigt noga i alla fall.”

I ett annat rum i rummet sitter lagledare Christer
Siik. ”Precis, här sitter han”, säger Martin och
pekar på en dörr med skylten WC. ”Du ska vara
tyst Martin. Annars berättar jag vad som hände
där inne igår”, kontrar Siik, som från det riktiga
kontoret verkar höra och se allt som sker. Martin
skrattar och tillägger: ”Han är rolig, Siik. Om jag
ska vara seriös så är det faktiskt kanon att ha
honom här. Man kan alltid komma in om det är
någon man undrar över”.

9.

När man kommer ut från det övre omklädningsrummet kommer man direkt till gymmet,
som består av en traditionell gymdel och en
ren cykelavdelning. ”Här är vi före och efter alla
ispass, så det blir en del tid. Jag har alltid gillat
både styrketräning och kondition, så jag gillar
nog båda delarna av gymmet faktiskt”.

12.
”Det allra heligaste. Här byter vi om före och
efter is”, säger Martin, som har sin plats mellan
Lucas Nordsäter och Johan Porsberger.

16.
I anslutning till omklädningsrummet har materialaren Rob Flahiff sitt kontor. ”Här sitter han och
fixar med allt man kan tänka sig. Han håller koll
på det mesta”

13.

10.

I rummet finns också tavlor och plats för matchgenomgång och liknande.

När vi lämnar gymmet för att ta oss ner en våning
möter vi Carl-Johan ”Rappen” Rapp, från vaktmästeriet. ”Hej du, gör du några mål i morgon då,
det vore bra om du gjorde det”, påpekar Rappen,
varpå Martin lovar at göra sitt bästa. ”Rappen är
härlig. Han håller rent och snyggt här och kommer
med många bra synpunkter också. Han har koll på
allt, och brukar berätta för mig när Smedjebackslag
kommer hit och spelar.”

17.

14.

I Flahiffs rum finns exempelvis spelarnas skridskoskenor samlade. ”Om det behövs byter han
en skena på 20-30 sekunder på en match. Det
går hur fort som helst”, berättar Martin, som
tillägger att hans egna skenor är slipade i Finland. ”Jag kör en liten specialare faktiskt. I stället
för att slipa här skickar jag mina till Finland. Det
började när jag spelade tillsammans med Patrik
Nevalainen i Almtuna. Han tipsade om att göra
så här och efter att ha testat en gång var jag
fast”.

Direkt utanför omklädningsrummet, på väg ut i
arenan, finns klubbor uppradade.

11.
När vi har tagit oss ner en våning passerar vi
tränarrummet och tar oss in i herrlagets nästa
omklädningsrum. Matchomklädningsrummet.

15.

Här finns också
torkställ för handskar.
”Det är den här vägen vi tar ut på isen.
Här utanför finns
också intervjuzoner
där vi möter pressen
i samband med
match”.

18.
I anslutning till omklädningsrummet finns ett
sjukrum/massagerum. ”Här blir det väl också att vi
tillbringar en hel del tid, även om jag personligen inte
är här så ofta. Det är mest de yngre spelarna som
håller på med sånt där."
Leksingen
Leksingen
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Julklappstips!
Meterstock
79:-

Mössor
199:-

Body
249:-

Hood
699:För leverans innan jul - beställ senast den 18 december
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79:-

Med önskan om skyndsam
utveckling och framgång
för flick- och damhockeyn!
Lika sant som att ishockey och idrott frambringar
känslostormar är det ett konstaterande att jag
inte alltid har det tålamod som krävs när det gäller
förändring. Jag vill att allt ska hända här och nu.
Utvecklingen av flick- och damhockeyn går framåt
– men med myrsteg.
Något som däremot upplevs komma med stormsteg är julen som snart knackar på dörren igen.
Jag ger er därför min topp 3 på stunder som hittills
berört mig med mest glädje och värme mest under
säsongen.
På tredje plats:
Flickdagen i Tegera Arena.
Känslan att se 36 flickor mellan 5 och 16 år med
blandad hockeybakgrund åka runt på isen skrattandes och skojandes tillsammans med spelare
från damlaget med deras föräldrar påhejandes från
läktaren. Dessa flickor och deras föräldrar är en

otroligt viktig del i damhockeyns framtid. Jag ser
redan fram emot nästa flickdag där vi tar till oss av
feedback och utvecklar evenemanget ännu mer!
På andra plats:
Damlagets bortaresa till Luleå som slutade
med två segrar.
Inte bara slog vi Luleå för första gången någonsin
på lördagen utan upprepade även bedriften på
söndagen. Två viktiga segrar, för vårt damlag och
för hela SDHL. Där och då dök gratulationer upp
i min mobil från tränare och klubbdirektörer från
andra lag i ligan, som ett förtäckt tack för att vi fått
Luleå på fall och visar att allt är möjligt.
Sist men inte minst och en given förstaplats:
6-åriga Britta Stenvall, matchens knatte.
Den glädje och energi jag möts av när jag möter
upp Britta i full hockeymundering en knapp
halvtimma innan hon ska få åka ut med damlaget

Damkrönika
på isen i samband med matchintrot är obeskrivlig
och går rätt in i hjärtat. Det fullkomligt strålar om
henne och lyckan i hennes ögon säger allt när hon
plötsligt utbrister ”Jag är så laddad!”. Det rör sig
om några få minuter tillsammans med damlaget
men av Brittas syn att döma betyder det allt.
Det är i möten som dessa jag får all den drivkraft
jag behöver för att kämpa vidare tillsammans
med föreningen och SDHL för att skapa bättre
förutsättningar. För Brittas skull och för alla andra
flickor som drömmer om att en dag spela hockey i
högsta ligan.

Kristina ”Kicki” Backlund
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Julsnack med

TAWNYA GUINDON
– Att komma till Leksand och Leksands IF
var nog det bästa som kunde hända mig. Jag
trivs hur bra som helst och känner att jag blir
en bättre och bättre hockeyspelare för varje
dag som går.
Det säger den kanadensiska forwarden
Tawnya Guindon, som är mitt inne i sin första
säsong i Leksands IF.
26-ÅRIGA TAWNYA spelade dock i Sverige redan förra
säsongen, men då i Göteborg.
– Och jag hade det väldigt bra där också, måste jag
säga. Den klubben kommer nog alltid att ha en speciell
plats i mitt hjärta, med tanke på att det var den som gav
mig chansen att komma till Sverige för första gången. Men
när jag fick chansen att gå till Leksand kände jag ändå att
jag måste ta den. Leksand är ett klassiskt lag med betydligt
mer rutin än Göteborg, och jag känner verkligen att det
här är ett ställe som man utvecklas på. Det är en ära att få
spela i Leksand och jag trivs verkligen hur bra som helst,
både i föreningen och i själva staden. Jag kommer från
en liknande stad i Kanada faktiskt, så jag känner mig som
hemma här.
Största skillnaden mellan Kanada och Sverige?
– Alltså, överlag måste jag säga att länderna är väldigt
lika, men en sak som skiljer är att ni äter väldigt mycket fisk
här, haha. Jag åt inte alls mycket fisk innan, men jag måste
säga att det finns mycket god fisk här i Sverige faktiskt.
De konstigaste sorterna håller jag mig dock ifrån, menar
Tawnya, som tillsammans med sitt nya lag har svarat för en
riktigt stark första halva av säsongen.
- Verkligen, och ändå känns det som att vi har mer att ge.
Vi har verkligen ett bra lag, där alla är med och bidrar. Som
jag ser det har vi allt som krävs för att ta ett guld.
Lagets styrka?
– Dels det som jag nämnde tidigare, att alla är med och
bidrar, men sen måste jag även nämna, även om det kanske låter klyschigt, stämningen i laget. Jag spelade ju med
Hanna Sköld i Göteborg, men utöver henne var det bara
nya ansikten för mig när jag kom hit. Ändå kändes det,
från dag ett, som att jag hade känt alla tjejer hur länge som
helst. De som har varit här i flera år redan tog verkligen
emot oss som att vi var en av dem, och vi har verkligen
roligt tillsammans - allihop.
Hur bra är den svenska ishockeyn enligt dig?
– Bättre än den som jag spelade hemma på universite12 | Leksingen 4 2018

tet i Kanada. Riktigt bra skulle jag säga. Jag är verkligen
tacksam för att jag får vara här och spela i SDHL, där man
möter flera av de bästa spelarna i världen.
NÄR DETTA NUMMER av Leksingen delas ut börjar det
närma sig juletid. För Tawnya blir denna jul den första som
hon inte firar hemma med familjen.
– Förra året hade vi ett betydligt längre juluppehåll, men
i år är det bara åtta dagar. Det känns liksom inte värt att
åka hem bara för det, tyvärr. Det kommer att bli tomt och
konstigt, helt klart, men det ska nog gå bra. Med dagens
teknik, Skype och sånt, så kommer vi ju att ses ändå.
Så hur ser årets julplaner ut?
– Målet är att inte vara ensam i alla fall, haha. Flera av
tjejerna i laget har redan bjudit hem mig till dem och deras
familjer, så det är jag jättetacksam för. Men jag har även
en kompis i Norge, som jag spelat tillsammans med förut,
som ville att jag skulle komma till henne och fira. Vi får se
hur jag gör.
TAWNYA BERÄTTAR ATT hennes normala julfirande
annars i princip ser ut som ett traditionellt svensk firande.
– Även maten är i princip densamma. Det viktigaste enligt
mig är nog kalkon, skinka och köttbullar.
Din viktigaste jultradition, utöver julbordet?
– Det allra viktigaste är verkligen att få umgås med nära
och kära, det har det alltid varit. Men vi har faktiskt en grej i
min familj som vi brukar köra på julen och som jag verkligen
tycker är bra. Vi låter ett tänt stearinljus skickas mellan oss
alla, och när man håller i ljuset får man prata om det man
vill inför alla. Det kan vara alla möjliga saker, jobbiga som
roliga, men det brukar vara en fin stund att man liksom blir
lyssnad på av alla. Även jag, som är lite blyg av mig, gillar
det faktiskt.
Du får tända ett Skype-ljus i år då?
– Haha, ja precis, jag måste nog göra det.
I ÖVRIGT BLIR DET INGA speciella julförberedelser för
Tawnyas del detta år. Mat, någon form av firande, träning
och laddning inför resten av serien är det som står på
schemat. Några julklappar ska hon också inhandla.
Lagets Tomte?
– Det måste ju vara Jossan (Josefin Söderberg). Hon
är alltid glad och snäll, hjälper alla och är allmänt tomtelik.
Hon skulle göra det där perfekt.

”Det är en ära att få
spela i Leksand och jag
trivs verkligen hur bra
som helst, både i
föreningen och i
själva staden.”
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Tor Immo
Hemma hos

Efter några år på annat håll återvände
forwarden Tor Immo till Leksand och
Leksands IF inför denna säsong.
Nu bor han i en hemtrevlig tvåa i närheten av Tegera Arena, och tycker att
det bästa med lägenheten är att den är
rymlig. Det sämsta:
– Alla de här otroligt fula bruna listerna
som går runt alla dörrar här inne. Dörrarna är i och för sig inte så snygga de
heller, säger 24-åringen från Köping.

HEMMA I KÖPING är Tor uppvuxen i ett hus
ganska centralt beläget.
– Där bodde jag, mamma, pappa och min
lillebror under i princip hela min uppväxt. Jag har
många fina minnen där hemifrån, och en del sönderskjutna rutor, haha. Man tränade ju en del skott
där hemma…
Det bästa med Köping?
– Det är ett bra ställe att växa upp på. Lagom
stort, väldigt tryggt och dessutom nära till flera
större städer. Köping betyder väldigt mycket för
mig och jag kan absolut se mig själv flytta hem
igen när karriären är över. Drömmen är att bo i ett
hus, men att bygga ett själv är nog inte aktuellt.
Jag är inte så händig av mig, haha.

SÄSONGERNA 2012-2014 spelade Tor Immo
i Leksands IF:s J20-lag, och det var inför detta
äventyr han flyttade hemifrån.
– En stor omställning så klart, det är det nog
för alla som flyttar hemifrån, men jag trivdes direkt
i Leksand. På den tiden bodde jag i en mindre
etta, och sen i en liknande etta på ett annat ställe i
närheten. Det var en härlig tid. Jag bodde nära killar
som Simon Erlandsson och Martin Grönberg, och
jag minns hur kul vi hade. Mycket tv-spel blev det.

EFTER DEN FÖRSTA SEJOUREN i Leksand
gick karriären vidare i Olofström, Dalen och Troja-Ljungby, en resa som man ser spår av på en av
väggarna i Tors vardagsrum.
– Det var faktiskt Dannes (Daniel Gunnarssons)
idé att göra så här, och det blev ju riktigt bra, säger
Tor, och pekar på en tavelsamling bestående av en
stor Köping-tavla i mitten, omgiven av Olofström
och Jönköping på ena sidan, samt Ljungby och
Leksand på den andra.
Men nu kan du inte flytta till ett ställe till, då blir det
väldigt ojämnt på väggen?
– Haha, nej det har du rätt i. Om jag ska flytta
igen så får jag väl ta två ställen på samma gång.
Bo nån vecka i grannkommunen innan jag flyttar
på riktigt.
Hur trivs du med att bo i Leksand?
– Leksand är en charmig liten by där det är
nära till allt. Jag gillar det, och att byn brinner för
hockeyn. Det blir en del hockeysnack när man
visar sig ute på byn, men det har jag inga problem
med. Det är bara roligt när folk kommer fram. Och
i föreningen trivs jag självklart hur bra som helst. Vi
spelare i Leksands IF har det verkligen så bra man
kan ha det, på alla sätt, och jag är väldigt tacksam
över att få den här chansen.

"De här nallarna betyder mycket för mig. Björne
fick jag när jag föddes, och den andra nallen fick
pappa när han föddes. Pappa lever inte i dag
tyvärr, så därför har den där nallen blivit lite extra
viktig för mig."
14 | Leksingen 4 2018

Hur bra trivs du i din lägenhet?
– Jag trivs bra, och är hemma en hel del faktiskt.
Även om jag bor själv tycker jag att det är skönt att
den är ganska stor. Mamma och hennes pojkvän,
som är en riktig leksing, kommer hit från Köping
och ser nästan varje match, så då är det perfekt
att ha lite extra plats här hemma.
TIMMARNA HEMMA i lägenheten fördriver Tor
Immo helst framför datorn, eller vid tv:n där han

kollar sport eller någon bra serie. Några av favoriterna är Suits och White Collar.
Utöver detta blir det också en del matlagning.
– Ska man äta ute i Leksand finns det ju typ
bara pizza och thai att välja på, så jag brukar laga
ganska mycket mat själv faktiskt. Favoriten, av
vardagsrätterna, är nog tacos. Väldigt simpelt att
göra, men ändå så gott.
Några konstiga taco-tillbehör, eller är du mer standardtypen?
– Jag är inte en sån som har banan i alla fall! Där
går gränsen.

”Det är ju
liksom inte
svårare än att
ta bort det man
plockade fram”
Hur ordningsam är du?
– Jo, men jag håller ordning och reda omkring
mig, det tycker jag nog. Det är ju liksom inte
svårare än att ta bort det man plockade fram…
Sen hänger jag gärna tröjorna efter färg och såna
saker. Jag har dem uppe på en stång i sovrummet,
så om de inte skulle hänga i färgordning så skulle
jag bara ligga och irritera mig på det.
Vem i laget har det… minst fint hemma?
– Alltså… nästan alla har ju flickvän…. Eller bor
på Leksand Strand där det redan är möblerat.
Men jag skulle väl tippa på någon av de yngre. Filip
Johansson kanske?
Vem har det finast?
– Jag får väl säga Daniel Gunnarsson, men det
beror enbart på att inte han har haft något att säga
till om när det gäller inredningen där hemma.
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Jakob Hellsten
– Ny målvakt i J20
Ett av J20-nyförvärven inför denna säsong är den 18-årige målvakten Jakob
Hellsten, som nu gör lillebror Johannes
sällskap i Leksands IF.
– Flytten var helt rätt för mig. Här i
Leksand känner jag verkligen att jag utvecklas massor, både som hockeyspelare och person, säger Jakob.
HAN ÄR FÖDD I LJUSDAL, men har vuxit upp
i Enköping. Hockeykarriären inledde han som
utespelare.
– Men jag minns att pappa inte ville att jag skulle
vara utespelare, jag var alldeles för självkritisk, haha.
Det kunde vara matcher där jag hade gjort flera mål
och vunnit varenda tekning, men ändå satt och
surade efteråt för att jag hade missat ett friläge eller
nåt. Egentligen kanske man på ett sätt är ännu mer
utsatt som målvakt, men det funkade bättre för mig
ändå. Jag är ju väldigt självkritisk än i dag, men jag
jobbar med det hela tiden, förklarar Jakob, som
lämnade Enköping och flyttade hemifrån vid 15 års
ålder.

”Vi är kanske
inte det skickligaste laget
i serien, men
helt klart en av
de bästa lagmaskinerna.”
– Timrå, som jag sedan spelade i fram till flytten
till Leksand, ville ha dit mig redan till U16, även om
tanken från början var att jag skulle flytta upp till
hockeygymnasiet. Visst var det lite tidigt att flytta
hemifrån kanske, men jag måste säga att det funkade väldigt bra. Jag hade bra säsonger i Timrå, men
efter förra säsongen kände jag väl lite att jag stod

och stampade. Jag ville komma till en förening som
verkligen satsade på juniorverksamheten.
LILLEBROR JOHANNES, 17, fanns redan på
plats i Leksand och gör nu sin andra säsong i
föreningen.
– Och jag kände en del andra killar från landslagssamlingar och så också, och alla har bara haft gott
att säga om Leksand. Roligt att spela med brorsan
också så klart, vi bor ihop nu, så det är skönt att
alltid ha någon att dela allting med, även om vi så
klart inte hänger hela tiden, menar Jakob.

– Allt fungerar väldigt bra mellan oss. Vi stöttar
varandra hela tiden och trivs väldigt bra ihop, även
om vi också är ganska olika. Han är en riktig stämningshöjare, medan jag mer är den som skrattar åt
skämten hellre än att dra dem själv. Som målvakt är
han mer atletisk och snabb och jag kanske mer…
tråkig.
Du säljer verkligen in dig själv!
– Haha, nej då, men jag vet inte hur jag ska förklara. Jag spelar kanske lite mer taktiskt och strukturerat.

Är ni lika?
– Haha, nej du, vi är så fruktansvärt olika, det är
helt galet! Han har alltid varit den spralliga, den som
alltid håller igång, medan jag är mer lugn och blyg.
Han vill vara ute och härja med kompisar och jag vill
helst vara hemma och kolla på en film, haha. Vi är
väldigt olika som sagt, men kanske ganska lika på
isen ändå. Båda är väldigt tävlingsinriktade och tar
mycket ansvar på isen.

På vilket sätt tycker du att det märks att föreningen
satsar på juniorerna?
– För mig är det seniorsatsning på juniorerna här,
det är helt fantastiskt. Det är en stor skillnad på
fysträningen mot vad jag är van med till exempel,
och bara det att vi har en egen målvaktstränare
(Alexander Millner). Det är på en helt annan nivå.
Millner har hjälp mig jättemycket, och jag känner
verkligen redan nu att jag har utvecklats massor.

LIF J20 HAR i skrivande stund inlett serien med 27
poäng på 16 matcher.
– Vi har gjort det bra tycker jag. Vi är kanske inte
det skickligaste laget i serien, men helt klart en av
de bästa lagmaskinerna. Challe (Mikael Karlberg)
och Chrille (Christer Olsson) gör det grymt bra
också. De styr skutan och vi bara kör på. Vi grabbar
har sjukt roligt ihop och är en jäkligt tight grupp,
säger Jakob, som delar målvaktssysslan med Viktor
Rönnqvist.

ETT AV MÅLEN framöver är att någon gång får
dra på sig A-lagströjan.
– Inramningen kring A-lagets matcher är ju helt
fantastisk, och självklart är det ett mål och en dröm
att en gång få spela med de stora grabbarna. Det är
dock inget jag stressar upp mig för, eller tänker på
hela tiden. Först och främst ska jag göra allt för att
J20 ska göra en så bra säsong som möjligt.
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Språkbegåvad hockeytalang
Inför årets säsong anslöt den unge
schweiziske forwarden Kevin Lindemann till Leksands IF:s juniorlag. För
Lindemann innebar flytten från Zug till
Leksand inte bara nya lagkamrater och
annan typ av ishockey utan även ett nytt
språk och en ny skola.
FÖR KNAPPT ETT år sedan blev det klart att
Kevin Lindemann skulle flytta från hemlandet
Schweiz till lilla Leksand mitt i hjärtat av Dalarna.
Hur förbereder man sig då bäst för att vara redo
för ett så pass stort steg i livet vid så ung ålder?
För då 15-årige Kevin var första steget att lära sig
det svenska språket. Det är smått otroligt att hela
intervjun till detta reportaget gjordes uteslutande på
svenska med tanke på den korta inlärningstiden för
Kevin.
– Jag läste svenska i ett halvår hemma i Schweiz
efter att det blev klart att jag skulle flytta till Leksand.
Jag gjorde provet i svenska för årskurs 9 och
klarade det. Nu läser jag ett vanligt program på Leksands Gymnasium, ekonomilinjen, tillsammans med
många andra hockeyspelare och det fungerar bra
trots att undervisningen är på svenska. Jag förstår
det mesta och hänger med bra. I omklädningsrummet pratar vi bara svenska. De andra spelarna
i laget är kanske inte de allra bästa på engelska så
det är lika bra att vi tar allt på svenska, säger Kevin
Lindemann som passar på att skicka en liten pik till
lagkamraterna.
KEVIN LINDEMANN SES som ett stort framtidslöfte i schweizisk ishockey, och Leksand har fått
ett fint råämne att försöka polera upp till en vackert
skinande diamant. Såväl under fjolårssäsongen som
i år har han representerat Schweiz i juniorlandslagen. Flytten till Sverige innebär bra förutsättningar
att kunna utvecklas vidare som hockeyspelare
menar han.
– Sverige har bra hockeyutbildning och är bra på
att utveckla spelare. Leksand är en bra organisation
med stark historia och stor tradition så jag är glad
att ha kommit hit. Nivån här är bättre än hemma i
Schweiz. Det är bättre nivå på spelarna och man
tävlar mycket mer i alla situationer här, både på träningarna och matcherna. Jag tycker dessutom att
det är skönt bo i en mindre by och kunna fokusera
helt på hockeyn och skolan.
KEVIN LINDEMANN kommer från en riktig
hockeyfamilj. Pappa Sven har hunnit fylla 40 år men
spelar än för Rapperswil Jona i den schweiziska
18 | Leksingen 4 2018

”Jag läste svenska i ett halvår
hemma i Schweiz efter att det blev
klart att jag skulle flytta till
Leksand. Jag gjorde provet i svenska för årskurs 9 och klarade det.”
högstaligan NLA. Med över 1000 matcher i ligan är
han en riktigt stor spelare i hemlandet. Kevins farfar
Guido Lindemann har också han en riktigt fin karriär
bakom sig med över 500 gjorda poäng i NLA på
närmare 400 matcher, mestadels för klubben Arosa.
Farbror Kim Lindemann och farfars bror Markus Lindemann har även de fina karriärer i såväl NLA som
NLB så det är inget snack om att hockeyn finns i
blodet hos unge Kevin.
– Jag har lärt mig ganska mycket av dem. Jag vet
inte riktigt när jag började spela hockey, men det var

min familj som hjälpte mig komma igång. Det har
alltid varit nästan bara hockey för min del. Drömmen
är såklart NHL eller någon stor liga som SHL eller
NLA, men den här säsongen är mitt fulla fokus på
spel i vårt J18. Jag tycker att vi har ett bra lag. Gör
vi de enkla sakerna bra så kommer vi kunna gå
långt i år, avslutar Kevin Lindemann på klockren
svenska.
Text & foto Richard Brasar

• EVENEMANG på gång •
Cassels Konserthus, Ludvika

Sollerö kyrka

Klockargården Hotell, Tällberg

Siljansnäs kyrka

15/12

27/12

31/12

2/1

December – Helen Sjöholm
och Anna Stadling

Vinterkonsert – House of
Blues in Church

Fly Me to the Moon

Nyårskonsert
Dalasinfoniettan

Boka på visitdalarna.se

telefon 0771–62 62 62 eller på Tourist Information

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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Julerbjudande Hockeyskolan 2019
Leksands Hockeyskola 2019 kommer att bjuda på fullspäckade hockeyveckor,
med isträningar, fysträningar, teori och övriga aktiviteter.
Vi kommer också, precis som vanligt, att gästas av välkända hockeyprofiler,
som exempelvis Filip Forsberg och Eddie Läck.
Alla som bokar en plats på Leksands Hockeyskola 2019
erhåller 395kr i rabatt om man bokar mellan den 1:a och 24:e december 2018.
Erbjudandet gäller endast nya bokningar och går ej att kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

www.hockeyskolan.se
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SUPPORTERKOLLEN

Hälla Brandstation
Bland skvaltkvarnar och bondgårdar,
älvfåror och åkrar, reser sig tornet ur
Hälla Brandstation mot skyn cirka fem
kilometer sydväst om Tegera Arena.
Den gamla brandstationen är numer
inte bara en påminnelse om dåtidens
brandförsvar i kommunen, utan även en
samlingsplats och knytpunkt för en stark
bygemenskap och ett stort engagemang
för Leksands IF.
DET ÄR SÄKERLIGEN många som vid spelarpresentationerna på mediakuben i samband med
hemmamatcherna sett att spelare sponsras av
Hälla Brandstation och undrat vad det är för något.
Svaret finner vi i den natursköna bymiljön längs
vägen till Sågmyra. Inför varje hockeysäsong träffas
byns invånare i brandstationen för festligheter med
mat, dryck och livliga diskussioner inför vad som
komma skall under hockeysäsongen. Det sker även
en tipstävling där gästerna får tippa allt från slutsegrare av SDHL, SHL och HockeyAllsvenskan till
hur det ska gå i Leksands egna statistikligor såsom
utvisningsliga och poängliga under vintern. Vinnaren
får en vandringspokal som en av byns invånare,
Bosse Jansson, har svarvat ur björkträ. Bosse är för
övrigt inflyttad stockholmare med djurgårdshjärta
i grunden, men går på Leksands matcher och har
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blivit allt mer blåvit supporter med tiden. Den första
stora tipstävlingen vanns av Maria Skog, därefter
vann Lars Åfreds tre år i rad och ifjol hette segraren
Bengt-Olof Sandén. Kalle Juvas berättar hur allt
startade.
– DET BÖRJADE MED ATT Sven Skog, Ulf
Hedberg och jag själv gjorde egna tips inför hockeysäsongen. Eftersom det är väldigt stort intresse för
hockeyn ute i byarna runtomkring började vi bjuda
in fler vänner och bekanta till upptaktsträffar inför
säsongerna så att fler fick vara med och tippa. Det
är små enkla priser i potten och det mesta går ut på
att man kan få träffas och prata hockey. Många av
oss går så klart på hemmamatcherna och när vi såg
spelarpresentationen på mediakuben tyckte vi att
det hade varit roligt att få vara med där. Eftersom vi
fått pengar över efter försäljning av korv och läsk på
våra upptaktsträffar beslöt vi oss för att vara med,
och på den vägen är det, säger Kalle Juvas.
Att det blev just Axel Bergkvist och Alva Johnsson
som är ”deras” spelare är sig kanske en slump,
men ack så passande. Förra säsongen var det Filip
Johansson som sponsrades av Hälla Brandstation
så temat på unga spelare på väg uppåt i karriären är
återkommande. På andra sidan vattnet mellan Hälla
och Ålbyn ligger dessutom sågverket Bergkvist-Insjön AB som Axels förfäder byggt upp så det är

svårare att hitta en bättre geografisk förankring för
det glada gänget från Hälla.
– DET ÄR KUL FÖR OSS att få vara med och
sponsra unga duktiga spelare som är under utveckling. Extra roligt är det såklart med tanke på att Axel
är en hemmason härifrån bygden med närheten till
Hälla och allt.
De senaste tre säsongerna har upptaktsträffarna
fått uppskattade besök då spelare från Leksands
IF kikat förbi och hälsat på. Första året var det Joe
Piskula som kom till festen i Hälla Brandstation,
säsongen efter var det Tobias Forsberg samt Alex
Friesen och nu i höstas anslöt Ben O’Connor och
Martin Karlsson till kalaset och passade självklart på
att göra sina egna tips. I början av kalenderåret arrangerades dessutom en februarifest i Ullvi Bystuga
för att samla ihop extra pengar till sponsringen.
– ULLVI BY LÄT OSS låna bystugan för att
kunna samlas till en trevlig kväll och för att kunna få
in några slantar till Leksands IF. Runtom i byarna här
ute vajar den blåvita leksandsflaggan i stängerna
varje hemmamatch och så lyser ju stjärnan högst
uppe i tornet på brandstationen varje match,
hemma som borta. Alla i Hälla, Ullvi och de andra
byarna här omkring medverkar till stämningen och
gemenskapen, avslutar Kalle Juvas.

Halsdukar!
199:-

För leverans innan jul - beställ senast den 18 december
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10 frågor till Claes Hammarsten Tirus
Efter 11,5 år på Leksands IF avslutar
allkonstnären Claes Hammarsten Tirus
sin tjänst den 20 december.
Leksingen passade på att fråga honom
lite om tiden som varit.
1. När blev du leksing?
– Jag har varit leksing så länge jag kan minnas
faktiskt. Det har aldrig varit aktuellt att hålla på
något annat lag.
2. Hur gick det till när du började jobba åt
Leksands IF?
– När arenan byggdes tjatade jag faktiskt till
mig en plats i teknikrummet för att få chansen att
bidra till klubben när man byggde ett ”rymdskepp”
i lilla Leksand. Det var många svängar tillsammans
med Hans Lodin på dåvarande marknad innan jag
till slut fick möjligheten att spela musik och läsa
speakertexter.
3. Berätta om de olika uppdrag som du har haft i
föreningen genom åren
– Jag har mestadels jobbat med marknadsföring
och kommunikation under mina år, men det har
även varit en del inslag av teknik och souvenirer
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4. Varför väljer du att sluta?
– Efter 11 år känner jag att jag inte längre har
det driv som krävs för att rama in livet efter ett
spelschema från augusti till april. Min familj har
alltid stöttat mig på ett bra sätt genom åren, men
nu känner jag att jag vill ge min fru Åsa och min
son Viggo mer av min tid och det ser jag oerhört
mycket fram emot framöver.

8. Vad ska du göra nu?
– Jag kommer att starta ett eget bolag och
jobba som konsult inom kommunikation, marknadsföring och arrangemang, Det kommer även
bli en del NHL-resor framöver som färdledare
tillsammans med Watch It Live. Under åren har jag
byggt upp ett spännande nätverk och har en del
utmanande uppdrag som väntar efter årsskiftet.

5. Ditt roligaste LIF-minne?
– Det finns så oerhört många fina minnen från
mina år i föreningen men tvingas jag välja ut ett så
måste det bli den resa hela föreningen gjorde den
säsongen som vi slog ut MODO i game seven.
Tyvärr tog det arbetsmässigt alldeles för hårt på
mig personligen så det kostade mig 6 månaders
sjukskrivning, men när jag blickar tillbaka på just
den säsongen blir jag väldigt varm i hjärtat över att
har fått vara med om detta.

9. Hur kommer du att följa föreningen framöver?
– Jag har under en tid sett fram mot att få gå
till arenan som en vanlig supporter och kanske
stanna till nere i Puck Munte och ladda inför match
precis som alla andra gör. Det är något jag aldrig
har provat på och att följa laget ifrån läktaren kommer bli väldigt kul och spännande.

6. Det jobbigaste?
– Att bli utskickade ur SHL av Mora.
7. Topp 3, favoritleksingar genom tiderna?
1. Magnus ”Sigge” Svensson
2. Filip Forsberg
3. Jens Bergenström

10. Hur avslutar vårt herr- respektive damlag
denna säsong?
– Våra damer kommer att vinna SM-guld och
herrarna tar klivet upp i SHL (gärna via en revansch
mot MIK i en serie om sju matcher så jag kan börja
sova gott om nätterna igen)
Tack för allt Claes!

ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
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80 frågor till

Emma Lind
Hon är inne på sin trettonde säsong
i Leksands IF, hade planer på att bli
veterinär, har en grym falsett och är en
mästare på städning.
Möt damlagets rutinerade superback
– Emma Lind.
1. Hur mycket är klockan?
– 16.06.
2. Var befinner du dig?
– På logeplan i arenan.
3. Vad gjorde du precis innan du kom hit?
– Åkte bil från jobbet i Rättvik.
4. Vad vaknar du oftast av?
– Väckarklockan på telefonen. Har nån sån där
vanlig irriterande standardsignal.
5. Hur många timmar i rad har du varit vaken som
längst?
– Oj… det var en bra fråga. Jag kommer inte
ihåg, men det är säkert runt 20 timmar.
6. När såg du en puck för första gången?
– Jag började spela hockey när jag var sju, men
hade nog sett en puck innan det.
7. Ditt drömyrke som liten?
– Jag ville bli veterinär ett tag, men när jag insåg
att jag skulle behöva jobba med reptiler lade jag
ner alla såna planer.
8. Ditt drömyrke nu?
– Alltså, det hade varit nice att vara hockeyproffs. Att spela hockey och leva på det.
9. Vad gör dig arg?
– Det är ganska mycket som kan göra mig
förbannad. Ofta kan jag störa mig på olika beteenden, som när folk snackar skit eller klagar fast de
har det hur bra som helst.
10. Ditt bästa städtips?
– Låt det aldrig bli stökigt!
11. Vem i laget slarvar oftast med städningen i omklädningsrummet?
– Det är nog faktiskt inte någon som slarvar när
de har städvecka, men de som rent generellt inte
har så bra ordning på sin plats är Linnea Sjölund och Alva Johnsson. Alva har huuur mycket
grejer som helst, och Linnea är liksom slarvig rakt
igenom. Hon tappade bort sin telefon på en bortamatch, och när vi skulle hjälpa henne att leta efter
den visste hon inte ens hur den såg ut. Alltså inte
ens vilken färg den hade, haha.
12. Du har kallats för lagets chef. Motivering?
– Nej, jag håller inte med om det där. Jag vet att
Maja började säga så på en träning, men jag vet
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inte riktigt varför, haha.
13. Lagets chef enligt dig?
– Vi har nog ingen riktig chef, det känns som att
vi är väldigt delaktiga allihop.
14. När grät du senast?
– När vi var i Luleå och spelade och min pappa
hade åkt hela vägen dit bara för att kolla på oss.
15. Vad är det största måstet på bussen till bortamatcherna?
– Fika och kaffe!
16. Det mest pinsamma du har gjort?
– Oj… jag vet inte, jag brukar försöka hålla mig
i skinnet. Men när jag ramlade på CykelVasan och
välte rakt in i en gubbe som stod och drack vatten
kanske.
17. Roligast i laget?
– Wilma Johansson är faktiskt jäkligt rolig. En
riktig pajas.
18. Vem tror att hon är roligast?
– Elin tror nog att hon är lite roligare än vad hon
är, haha.
19. Din tid på CykelVasan?
– 5.58. Jag hade satsat på 5.07, men två vurpor
senare så kanske den där tiden var okej ändå.
20. Vad har damhockeyn som herrhockeyn saknar?
– I de bra matcherna kan jag tycka att vi har ett
finare spel.
21. Minns du din första träning i LIF?
– Ja. Damerna hade en träning i Furudal, där
jag tränade med grabbarna. Deras träning började
efter min och pappa tvingade mig att vara kvar och
testa med damerna, haha. Jag var jättenervös,
men det gick ju bra.
22. Favoritmusik?
– Jag tycker om musik som man får en bra
feeling av. Jag vill att det jag lyssnar på ska ge mig
en bra känsla.
23. Senast sedda konsert?
– Coldplay i Göteborg. Eller, om mindre
spelning räknas så var det faktiskt E-type i Falun i
oktober.
24. Bästa resan hittills?
– Det var nog när jag och Elin åkte till Mallorca
förra året. Tanken var att vi skulle åka på en riktig
pensionärsresa och bara ta det lugnt, men… det
blev inte riktigt så, haha. Man kan nog säga att vi
hamnade i tyskarnas motsvarighet till Magaluf.
25. Beskriv din klädstil med ett ord!
– Bekväm.
26. Vem i laget skulle få fylla din garderob?
– Hm, Hanna Lindqvist kanske, hon har koll.

27. Mest avancerade rätten du har lagat?
– Jag gjorde nån köttgryta för någon vecka
sedan, men jag fick inte riktigt till den, den blev
alldeles för såsig.
28. Vem i laget kommer att toppa målligan efter
denna säsong?
– Danny Stone. Hon och Anna Borgqvist är ju så
tråkiga. De åker bara runt och passar till varandra
och gör poäng hela tiden.
29. Vad gjorde du på din senast lediga dag?
– Jag och några från laget var hemma hos Elin
Lundberg och åt tacos.
30. Hur lång tid tar det för dig att byta däck på bilen?
– Med hjälp av pappa tar det nog 20 minuter, vi
är ganska bra på det där och jobbar bra ihop.
31. Har du ljugit för en journalist nån gång?
– Nej.
32. Ditt råd till unga tjejer som vill satsa på hockeyn?
– Ge aldrig upp!
33. Roligaste matchen hittills?
– Första gången vi tog oss till semifinal, när vi
slog ut AIK på straffar.
34. Din viktigaste jultradition?
– Maten kanske. Men jag är så mesig att jag
inte äter Janssons frestelse. Morsan brukar göra
potatisgratäng till mig i stället, så den och tuttull är
givna favoriter.
35. Tidernas bästa film?
– Alltså se på film är verkligen sånt som jag inte
har tid med, men jag och Elin (Lundberg) blev lite
imponerade av oss själva bara för någon vecka
sedan när tog oss igenom en hel film båda två.
Bad moms såg vi, den var väl helt okej.
36. Det dyraste du äger?
– Min bil.
37. Hur ekonomisk är du?
– Jag hade kanske behövt vara mer ekonomisk,
men det är ju svårt när man inte har någon ekonomi…
38. Kändaste person du har träffat?
– Alltså, jag tror faktiskt inte att jag har träffat
några kändisar.
39. Bästa ämnet i skolan?
– Idrott. Jag har alltid gillat alla sporter.
40. Vem beundrar du?
– Jag skulle nog säga hela min familj; mamma,
pappa och två bröder.
41. Ditt längsta telefonsamtal?
– Vanligtvis blir det inte så långa samtal, men jag
har väl pratat med nån kompis i en timme eller så.
42. Vad på att-göra-listan skjuter du alltid upp?

– Alltså, mindre grejer är jag nog ganska bra på
att beta av. Sen finns det väl en större, oskriven lista med saker man liksom vill ska gå i uppfyllelse…
skaffa familj till exempel.
43. Vad står det i ditt senast mottagna sms?
– Vänta, jag måste kolla… Haha! Det var från
Lyko: Just nu 50% rabatt.
44. Hur mycket tid per dag ägnar du åt sociala
medier?
– För mycket. Jag är inte värst, och jag uppdaterar inte så mycket själv, men jag kollar igenom
typ instagram och sånt ganska ofta.
45. Vad skulle krävas för att du skulle utnämna dig
själv till matchens lirare?
– Jag vet, jag brukar vara ganska självkritisk…
Men, om jag verkligen vet att jag har gjort precis
allt jag kan så skulle jag nog vara nöjd.
46. Hur teknisk är du, utanför isen?
– Inte ett dugg. Jag fattar ingenting av sånt där.
47. Vem har lärt dig mest hockey genom åren?
– Tränarmässigt skulle jag nog vilja säga Christer
Sjöberg. Han gav oss ganska mycket eget ansvar
och tvingade oss att tänka själva. Jag har nog
aldrig utvecklats så mycket som under säsongen
med honom.
48. Bästa serien just nu?
– Har inte tid med sånt heller, men har börjat
kolla på Vår tid är nu. Den är helt okej.
49. Vad är det mest vuxna du gör?
– Håller ordning och reda.
50. Det barnsligaste?
– Vet inte riktigt, men när jag är med laget känner jag mig inte vuxen i alla fall, haha. Mer som 15
än 26.
51. Lagets bästa bilförare?
– Jag skulle nog utnämna mig själv.
52. Vem borde lägga bilnycklarna på hyllan?
– Alltså, jag kan vara lite nervös när jag åker
med Josefin Söderberg, hon ser alldeles för dåligt.
53. Vilken forward i laget skulle göra det bäst som
back? (Multispelaren Sofia Engström undantagen)
– Wilma Johansson säger alltid att hon kan
ställa upp och vara back, men hon vågar inte stå
i skottlinjen så jag vet inte riktigt hur det skulle gå.
Men annars Anna Borgqvist kanske, hon kan allt.
54. Vad skulle boken om dig heta?
– Mitt liv som pedant
55. Boken om Emelie Berlin?
– Jag och mitt skratt
56. Elin Lundberg?
– Livet som klumpig
57. Anna Borgqvist?
– Hur jag lärde mig säga R
58. Vanligaste fördomen om damhockey?
– Att det är tråkigt att kolla på för att det inte
tacklas.
59. Hur länge skulle du klara dig på en öde ö?
– Jag skulle klara mig jäkligt länge – så länge det
inte fanns ormar eller spindlar.

60. Roligaste träningsformen?
– All typ av lagträning.
61. Det bästa med Leksands IF?
– Hockeyn!
62. Dold talang?
– Jag kan inte sjunga, men jag kan faktiskt
komma upp i väldigt höga toner. Jag har en grym
falsett.
63. Tatuering?
– Nej, men jag funderar på att skaffa en uggla.
Alva Johnsson säger att det skulle passa mig
perfekt eftersom det symboliserar visdom.
64. Jobbigaste momentet i en klassiker?
– Cyklingen kan slänga sig i väggen! Simning
är jag inte heller bra på… Löpningen skulle nog
gå an, och kanske även skidor. Jag var faktiskt
ganska bra på skidor när jag var liten.
65. Hur många gånger per dag tänker du på hockey?
– Lite då och då.
66. Senast köpta klädesplagg?
– Jag beställde två jackor för någon vecka
sedan.
67. Vilka lag möts i SM-finalen om några månader?
– Leksand och Luleå.
68. Vem delar du rum med när ni sover borta med
laget?
– Elin Lundberg. Vi trivs bra ihop, det är lugnt
och skönt.
69. Vilka sitter du bredvid i omklädningsrummet?
– Jag sitter mellan Elin och Sam Hanson.
70. Vilket av de engelsktalande nyförvärven tror du
lär sig svenska snabbast?

– Sam och Gracen försöker verkligen och säger
något svenskt ord då och då. Tawnya har ju varit i
Sverige ett år innan, så hon kan väl lite hon med.
Men eftersom Danny bor med Anna så har hon ju
ändå en fördel.
71. Spelar du något instrument?
– Jag spelade saxofon fram till nian.
72. Någon fobi?
– Ormar!
73. Vilken är den sämsta egenskap som du har fått av
någon av dina föräldrar?
– Ingen tror jag.
74. Den bästa?
– Alltså jag vet faktiskt inte. Alla säger att jag har
fått min mammas utseende i alla fall, vi är väldigt
lika faktiskt. Sen har jag fått pappas potatisnäsa,
den fick vi alla syskon. Men till sättet är jag nog
ganska lik båda två.
75. Vad har du störst risk att bli beroende av?
– Jag har haft ett sockerberoende innan, så där
är det lätt att falla tillbaka.
76. Vad är det mest miljövänliga du gör?
– Sopsorterar.
77. Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
– Skolan kanske.
78. Din hälsning till Leksandsfansen?
– Kom och kolla på våra matcher. Ge oss en
chans!
79. Vad ska du göra när vi är klara?
- Gå ner och träna.
80. Hur mycket är klockan?
- 16.58
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Specialerbjudande till
medlemmar i Leksands IF!
Magnus ”Sigge” Svensson var bara 19 år då
han flyttade till Leksand, därefter har Leksands IF
för alltid varit klubben i hans hjärta.
En riktig lirare som berättar om framgångar och
motgångar både på och utanför isen.
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Beställ på:

De 50 första
får boken
signerad!

info@sportforlaget.com
Skriv ”Sigge”, medlemsnr
hos Leksand, namn, adress
och telefonnummer.
Boken skickas som brev
tillsammans med faktura.

www.sportforlaget.com
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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
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Familjebiljetter!
Familjebiljetterna är några av våra mest populära
biljetter och kan bokas till alla matcher.
Dessa biljetter kostar från 100 kronor per person
(sittplats) och gäller för minst en vuxen och x antal
barn.

Läs mer och boka på lif.ebiljett.nu

Hemmamatcher nov-jan
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

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

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

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

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

leksandsif.se
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Julfrågor

1. Kalle Anka klockan 15.00.
2. Julskinkan.
3. Sill.
4. Dieselråttor och sjömansmöss.
5. Anton Karlsson, han är en
tomte dagligen.
6. Thomas Valkvae. Ibland är det
lite svårt att förstå vad han säger…
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DFORWARD,
HERRLAGET

1. Uppesittarkvällen brukar
vara trevlig och speciell. Sen att
träffa familj, släkt och vänner är
absolut det viktigaste.
2. Köttbullar och potatis.
3. Sill.
4. Pelle Svanslös.
5. Martin Karlsson.
Han gillar att bjuda på sig själv.
6. Tor Immo. Han är
rädd för tomten.

Erik

Hedlund

FORWARD, J18

1. Granen.
2. Julskinkan.
3. Sillen.
4. Lasse-Maja.
5. Jacob Rhodin,
alltid glad och snäll.
6. Hampus Engman,
för dålig skäggväxt.

30 | Leksingen 4 2018

na Borgqvist
n
A
CENTER, DAMLAGET

1. Paketen i julstrumpan är viktigt!
Mamma brukar vara ganska finurlig med dessa,
medan pappa håller i traditionen med att slå in en
Marabou chokladkaka och en trisslott. Ska tilläggas
att pappa har använt samma julpapper sedan jag var
barn, så man kan väl säga att det är en tradition.
2. Julskinka och julmust.
3. Den där rödkålen eller brunkålen eller vad det nu är
skulle jag aldrig ge mig på. Den får farmor ha ifred!
4. Selmas saga. Jag tyckte att den var helt fantastisk!
5. Ida Nikula. Det är alltid underhållande när Ida är
i närheten. Hon har alltid nära till skratt och bjuder
alltid på sig själv, samtidigt som hon är en
väldigt bra person.
6. Vår sköning Emma Lind är inte största
fanet av att umgås med barn, så därför
tippar jag på henne. Tomten är ju
trots allt till för barnen

ugust Berg
ABACK,
J20 & A-LAG
1. Julmiddagen med släkt och familj.
2. Strömming.
3. Prinskorv.
4. Mysteriet på Greveholm.
5. I A-laget är det Mattias Karlsson
– Rutinen och skägget. I J20
Gustav Müller, han är lite trött av sig.
6. Marcus Karlberg och
Olle Strandell
– sämst skägg!

a Åberg
Juli

MÅLVAKT, DAMLAGET
1. Att vara med familjen
2. Allt...
3. … förutom Jansson och sill.
4. Aldrig tittat på julkalendern,
men Grinchen är bra!
5. Alva Johnsson. Hon är sådär
kramgo som en tomte ska vara
6. Ida Nikula. Hennes skratt
skulle avslöja henne direkt.

Leksandsprylar – hett på
samlarmarknaden!
Med en 100-årig historia, varav ungefär 70 år i hockeyeliten, är Leksands
IF Ishockey nu både en av de största
och populäraste idrottsföreningarna i
landet. Det avspeglas också på marknaden för samlarsaker och sportmemorabilia (minnessaker). Som alltid
styr tillgång och efterfrågan priserna.
I höstas såldes exempelvis en liten
LIF-hockeymasen kylskåpsmagnet
för 265 kronor på nätet, en signerad
lagaffisch från 1997–98 för 543 kronor
och en Tuffa Viktor LIF-figur i plast från
1970-talet för 675 kronor. Vad samlar
du på?
Det finns enormt många olika saker med Leksands IF-anknytning att samla på. Till exempel
en del av de tusentals souvenirer som sålts av
LIF sedan 1970-talet, då sådana produkter slog
igenom.
Andra Leksandssaker att samla på kan vara
böcker, årsböcker, jubileumsskrifter, årsredovisningar, klubbtidningen Leksingen (!), matchprogram & biljetter (hemma- och bortamatcher), broschyrer, spelprogram, hockeybilagor,
supporterklubbarnas ”fanzine”, hockeytidningar,
löpsedlar, urklipp…
Maskotar, figurer, skivor, kassetter, porslin,
pins, klubbnålar, klistermärken, vimplar, minnestallrik, Leksands lokalmynt, fotografier, matchaffischer, lagaffischer, vykort, signerade tavlor…
Sedan har vi ju naturligtvis de hockeyrelaterade
sakerna som matchanvända tröjor och annan

hockeyutrustning som klubbor och puckar. Leksandsspelares Tre Kronor- och proffsrelaterade
saker kan man också vidga samlarsfären till. Och
så vidare…
Fortfarande populärt bland många är samlarbilder, till exempel Alfa-, Turion-, Williams- och
Upper Deck-bilder med tillhörande samlaralbum.
Och även alla de hundratals olika idolkort på spelare som Leksands IF har låtit trycka upp genom
åren. Äkta autografer av Leksandsspelare är ett
annat samlarområde. Vem har flest?
Ett anmärkningsvärt datum i sammanhanget
var den 10 april 2005, då den sista hemmamatchen i gamla Isstadion spelades och alla fick ta
med sig nästan vad som helst från den gamla
hallen. Många var det som tog med sin röda
plaststol hem. Snacka om sportmemorabilia!
Något hockeymuseum finns tyvärr inte i
Leksand – något av ett fattigdomsbevis – men
det finns trots allt en förhoppning att visa upp fler
historiska prylar i arenan. Om inte utrymmena behövs till kommersiella aktiviteter (läs: ölförsäljning
och/eller reklamskyltar)…

NOSTALGI
Vad samlar du på? Vilken är din klenod?
Kontakta gärna Leksingen-redaktören Elin
Broman på LIF:s kansli och berätta.
Remember the past – make the future!
Text Lars Ingels

NÄR BILDAS LEKSANDS IF SAMLARKLUBB?
Vi har sneglat på en lika berömd granne i norr,
nämligen Vasaloppet. Där har man sedan 1994
en samlarklubb för de som samlar memorabilia
med anknytning till loppet. Kanske det kan vara
något för en del av de tiotusentals Leksandssupportrar som finns – en LIF-samlarklubb, kanske
med en årlig samlardag i arenan? Idén är härmed
framförd. Vem nappar och organiserar?
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Matchtröjan 2018/2019
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VUXEN
699:-

BARN
499:-

TRYCK
200:-

För leverans innan jul - beställ senast den 18 december

