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Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten), LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00Gåvan

   Present- & inredningsbutik 
                - där överskottet går till ett gott ändamål!

Gilla oss på 
 Facebook: 
SDR Gåvan

Följ oss på 
Instagram: 
sdr_gavan

Vi förverkligar
dina idéer!

MÅLERI

FÖNSTERRENOVERING

KAKEL & KLINKER

GOLV

Vxl: 010 -178 71 00
ww.miljonaren.se

Avesta
Borlänge
Falun

Karlstad
Kristinehamn
Ludvika

Mora
Rättvik
Örebro

Går du i renoveringstankar? Vi är experter på 
ytskikt – från golv till tak, inomhus och utomhus. 
Oavsett storleken på ditt projekt ser vi till att 
skapa ett resultat som både du och vi kan vara 
stolta över. Och en trygg resa dit. 

ROT-
BERÄTTIGAT
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Leksands IF – redo för 
säsongsfinalen!
DET KRÄVS ETT HÅRT och uthålligt arbete, med stora insatser från väldigt många, för ta Leksands IF till 

positionen att utmana och tävla om en plats i SHL. 

OM VI BACKAR TIDEN elva månader så var det tungt att vara Leksing. Ur SHL mot ärkerivalen. Det finns olika 

sätt att hantera motgångar, många väljer att ge upp, och att lägga tid och energi på något annat. Den andra 

vägen är att ta sig an utmaningen till revansch. Jag är glad över att få jobba med personer som valde att kämpa i 

motgång. Redan (sön)dagen efter sista matchen samlades ett djupt besviket gäng, som enades om att mobilise-

ra kraft och genast påbörja arbetet för kommande säsong. Förberedelser med att bygga laget, organisationen, 

alla träningspass, sälja säsongskort, avtala sponsorsamarbeten, kommunicera i alla LIF-kanaler, skapa förtroen-

de och entusiasmera fler Leksingar att bidra med deras energi, är ett rejält arbete för att komma dit vi är idag: 

- Att återigen få chansen att tävla om en plats till SHL. 

SÄSONGEN HAR VARIT LÅNGT ifrån spikrak. En tuff start med förändringar i tränarstaben. En materialsvinn-

härva som rasade i media, och en del olyckskorpar som kraxade. 

NU FOKUSERAR VI PÅ ATT ge all positiv energi och kraft till spelarna på isen. Kom ihåg att njuta av spän-

ningen när matcherna betyder som mest, det är förmodligen den största anledningen till att vi är så många som 

engagerar oss så mycket i Leksands IF. 

PÅ KORT SIKT mår Leksands IF bra idag. Vi har lämnat in delårsbokslut till licensnämnden, vilket visar att vi har 

balans i ekonomin. Mycket tack vare ökade intäkter från publik, sponsorer och externa finansiärer som tex Per-

Olof Ejendal. På längre sikt är det viktigt att strukturen i svensk hockey ses över för en bättre ekonomisk- och 

sportslig hållbarhet. Leksands IF välkomnar utredningen som nu initieras av Svenska Ishockeyförbundet. 

JAG BER OM DITT positiva stöd och massor av energi i säsongsfinalen, när alla är med och bidrar blir vi starka 

tillsammans. 

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans

Christer Plars 
VD/Klubbdirektör

Ledare

22

30
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Plockat 

556 130 kr
Resultatet för säsongens 

Vision 2019-match, 
inklusive matchens swish-

bombningar. Stort tack
 till alla som var med 

och bidrog!

300 matcher
Tidigare under säsongen har Sofia Engström och Elin Lundberg hyllats för 300 matcher i Leksands 

IF. I slutet av december var det Emma Linds och Hanna Lindqvists tur. Så här svarade de på frågan 

om vad Leksands IF betyder för dem:

Emma: Jag har varit här i 13 år och hade aldrig kunnat representera en annan förening med samma 

glädje och stolthet i kroppen. Leksands IF betyder allt för mig.

Hanna: Otroligt mycket, det är ju här man spenderar nästan all sin tid. Den prioriteringen skulle man 

inte göra om inte sporten och föreningen betydde väldigt, väldigt mycket.

Andra generationens 
A-lagsspelare i LIF
Listan på far och son som har spelat 

minst en officiell tävlingsmatch i Leksands IF 

blir allt längre:

Per-Ragnar Bergkvist – Axel Bergkvist

Per-Erik Eklund – Daniel Eklund

Niklas Eriksson – Kalle Eriksson

Årjes Lars Jacobsson – Lars-Erik Jakobsson

Hans Jax – Fredrik Jax

Mikael Karlberg – Marcus Karlberg

Stefan Ohlsson – Johan Ohlsson

Petter Rönnqvist – Viktor Rönnqvist

Dan Söderström – Johan Söderström

Tommy Vestberg – Fredrik Vestberg

Peter Åslin – David Åslin

Olle Öst – Andreas Öst

”Leksand har 
blivit min punkt i 
livet, jag har blivit 
som ett med 
kommunen, 
samhället och 
föreningen”.

Jon Knuts i samband med att han hyllades 
för 400 A-lagsmatcher i föreningen.

Lyckad insats
Under hemmamatchen mot 

Västervik, den 13 december, 

fick Leif Carlsson och Jens 

Nielsen förstärkning i båset 

av Emil Ericsson. Under Emils 

genomgång inför matchen 

pratade han mycket med 

spelarna om vikten av ett väl 

fungerande passningsspel. 

Detta verkar ha gett resultat, 

för matchen vanns till slut av 

Leksand med fem mål mot tre. 
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In memoriam 

Hans Jansson, alias ”Spol-Jansson”, (1945–2017) avled i december efter en tids sjuk-

dom. För många som besökt Leksands Isstadion var han ett välbekant ansikte. Isen var 

hans skötebarn och åtskilliga var de varv med ismaskinen han körde på isparketten från 

början av 1970-talet och fram till 2005, först som anställd av Leksands IF och sedan av 

Leksands kommun. Vi minns hans värme och humor. Smeknamnet fick han under en 

TV-sändning på 80-talet, och när han skötte Orsandbadens simbassäng var han istället 

”Pool-Jansson”. I samband med matchen mot Almtuna den 5 januari hölls en tyst minut 

före nedsläpp, en ”sargens dag”. 

Tänk gärna på Leksands IF:s ungdomsfond. Bankgiro: 5359–3299.

Historiskt JVM-silver
LIF-backen Maja Nyhlén-Persson var lagkapten i det svenska landslag som i mitten av 

januari säkrade ett svensk silver under Junior-VM i Ryssland.

Placeringen är Sveriges främsta någonsin! 

Sveriges väg till silvret: USA-Sverige 2-1 (e.fl), Kanada-Sverige 4-0, Sverige-Ryssland 

2-0, Sverige-Ryssland (semifinal) 2-1, USA-Sverige (final) 9-3.

I början av 70-talet tillverkade Titti Krantz det 
som skulle komma att bli Leksands IF:s första 
souvenirkeps.
 – Jag hade varit på fotboll i England och 
såg där att de hade souvenirer och såna här 
mössliknande kepsar. Jag kände direkt att jag 
ville testa att göra något liknande i Leksand, 
berättar Titti, som är utbildad skräddare. 

SAGT OCH GJORT. 
När Titti kom hem till 
Leksand igen satte hon 
igång tillverkningen och 
kunde snart visa upp ett 
exemplar för föreningen. 
 – Det blev så att jag 
fick komma in gratis på 
matcherna och sälja 
kepsarna där. De blev 
mer och mer populära 
och snart sålde jag väl 
en 75-100 stycken per 
match. 
 
Hur lång tid tog det för dig att tillverka en keps? 
 – Max en halvtimme, berättar Titti, vars keps blev starten 
på souvenirkulturen inom föreningen. 

Hur ser det ut på souvenirfronten i dag, tycker du?
 – Det finns väldigt mycket fint, men… jag tycker att man 
använder sig av fel blå. Leksands IF ska inte vara mörkblått! 

Leksands IF:s 
första 
souvenirkeps
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Modell: Calle Själin

Foto: Leif Forslund
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leksandsif.se                        

Hockey är bäst live!
Biljetter bokar du på lif.ebiljett.nu

Vi ses i arenan!

Priserna gäller i alla våra säljkanaler så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 24/10-2017. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning och att sortimentet kan variera mellan butikerna.  

Kör så det ryker LIF, 
vi står bakom er!
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Ni är många som har frågat efter texten 
till det fina intro som visas i Tegera Arena 
inför de hockeyallsvenska hemmamatcherna. 
Texten är skriven av Rune Lindström, som 
även exempelvis har skrivit Himlaspelet, 
Ingmarspelet i Nås och Skinnarspelet. 
Den som läser texten i arenan är Runes son,
Pelle Lindström. 

"Vi håller av vår bygd
och de enkla tingen 

runt omkring oss själva,
Främlingen må säga vad han vill,
men här är vår rot och vårt fäste.

Här är vi hemma.
Här leker våra barn i gräset.

Om vi gör fest av vår midsommar
och ropar oss hesa i 

ishockeymatchernas kyla,
så är det i samtliga fall 

ett uttryck för samma anda,
nämligen att vi håller på 

det lilla skröpliga,
det enda som är vårt."

Övriga inblandade

Musik: Per-Erik Moraeus

Foto: Alexander Winther och Daniel Eriksson

Klipp och redigering: Per Gerdin och Markus Rosén

Idé och bearbetning: Claes Thirus och Richard Brasar

Visit Dalarna

• Evenemang på gång •

Boka på visitdalarna.se tfn 0771–62 62 62 eller på din närmaste turistbyrå

17/3 Kalle Moraeus goes 
blues – med Torrvrål

 Klockargården Hotell, Tällberg  Klockargården Hotell, Tällberg  Tegera Arena, Leksand  Mora Parken

13/4-5/5 A date with Elvis 13/4 Äventyret Aladdin 13/4 Pettsson & Findus 
– Pannkakstårtan

Herr-introt 2017/2018
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Det har varit en annorlunda säsong för 
Mattias Nilsson, vars skadade fot satte 
stopp för spel i tre månader.
Räddningen i tristessen? Rehabträning 
kombinerat med många härliga timmar i 
snickarverkstaden hemma på gården. 
 – Snickrandet har varit som terapi för 
mig. Utan den hade nog tre månader 
känns som tre år, säger den snickrande 
backen från Gotland. 

 – JAG HAR ALLTID tyckt att det har varit skönt 

att ha något att göra vid sidan av hockeyn, jag tror 

att det behövs. Vi som har förmånen att ha hock-

eyn som vårt jobb har ju faktiskt en hel del ledig 

tid på dagarna. Jag tycker verkligen att man ska 

försöka utnyttja den till något bra, menar Mattias, 

som kom tillbaka till Leksand inför denna säsong 

efter tre år i Timrå. 

Han och sambon Olivia hyr nu ett hus några minu-

ter ifrån Tegera arena.

 – Ett hus med en verkstad, vill Mattias gärna 

tillägga.

 – Det var den som gjorde huset komplett, haha. 

Nej, men det känns fantastiskt att få ha en verk-

stad på gården. Här är jag väl egentligen så ofta 

jag får chansen. Timmarna här inne springer i väg.

Hur ser en dag i verkstaden ut?
 – Jag går runt här i mina snickarkläder och med 

Rockklassiker eller Vinyl i hörselkåporna. Sen tar 

jag tag i något av alla mina projekt, oftast har jag 

några olika på gång samtidigt. Det är ju inte så 

stort här inne, så oftast är jag ensam, men ibland 

kommer någon förbi och knackar på fönstret. Jon 

och sonen Malte var förbi för nån vecka sedan till 

exempel, berättar Mattias, som har haft ett intresse 

för trä och skapande så länge han kan minnas. 

 – Det började väl egentligen redan när jag var 

liten grabb. Vi har ju bott på landet hemma på 

Gotland, och jag har alltid tyckt om att hjälpa 

farsan med diverse saker, både på gården och i 

huset. Jag har alltid fascinerats av att se skapade 

ge resultat, och när jag kom in på Hockeygymnaiet 

här i Leksand blev det så klart att jag blev mer och 

mer inriktad på det här med snickeri.

Mattias läste nämligen Industrisnickeri-program-

met, där mycket av tiden ägnades åt skapande av 

möbler. 

 – Och efter det har jag liksom fortsatt. Jag har 

gjort de flesta av våra möbler här hemma, och en 

del till kompisar och så. Köksbordet har varit väl-

digt populärt, det är många som har velat beställa 

ett sånt, berättar Mattias och visar upp ett brunt 

och vitt köksbord i lantlig stil. 

- Det går att ta isär, vilket är praktiskt om man ska 

flytta till exempel. Och så är det lättare att jobba 

med när man inte har så mycket utrymme, menar 

Mattias, vars verkstad är ungefär 2x3 meter stor.

 – Och det är ändå stort om man jämför med hur 

jag började. Den första ”verkstaden” jag hade var 

när jag bodde i Sundsvall och använde ett källar-

förråd som min verkstad. Det var nog 1x2 meter 

skulle jag tro, så det var inte jättestort. Men jag har 

alltid varit lite av en problemlösare, och med lite 

smarta lösningar så funkade det ganska bra ändå. 

Vad kännetecknar de möbler som du tillverkar?
 – Jag vill att det ska vara praktiska och bra 

grejer, ingen billig skit. Stilen kan man väl kalla för 

lantlig. Jag försöker också att tänka klimatsmart 

och försöker att alltid ta vara på varje liten del, 

berättar Mattias, och visar upp ett par muggunder-

lägg som han tillverkat av spillbitar. 

Vilken av dina möbler är du mest nöjd med hittills?
 – Köksbordet har ju blivit populärt som sagt, 

men det finns saker att förbättra på det. Den se-

naste möbeln jag gjorde var ett vitrinskåp. Det blev 

bra, men precis när det var färdigt slog det mig att 

jag kanske borde ha gjort ett större, haha. 

NÄR DET GÄLLER kommande projekt står en 

TV-bänk högt upp på listan. 

 – Jag gjorde en förut, med Leksandsstjärnor, 

men den står hemma på Gotland nu, och den får 

jag nog aldrig tillbaka från farsan, haha. 

MATTIAS PAPPA har nämligen den goda smaken 

att vara leksing även han. 

 – Det har vi alltid varit. Jag tror att det är därför 

som jag alltid har känt mig så hemma här i Lek-

sand. En framtidsdröm är absolut att äga ett hus 

här någon gång, och att vara med och bygga eller 

renovera det själv. Egentligen skulle jag vilja jobba 

mer med den typen av snickerier, men än så länge 

har det inte blivit så. Det bästa vore om man kunde 

få en plats som lärling någonstans, men jag har 

inte tagit tag i det där riktigt än. 

Med du ser snickrandet som ditt framtida yrke?
 – Jag skulle vilja jobba med hockeyn också, 

men jag har svårt att tro att jag kommer att släppa 

snickeriet helt. Jag har faktiskt funderat på att göra 

det till ett företag redan nu, för jobb verkar finnas. 

Det gäller bara att jag sätter mig in i lite regler och 

sånt. 

Nilssons Bygg?
 – Nja, Nilssons snickeri och service kanske, det 

låter väl bra? 

Vem i laget skulle få anställning där?
 – Oskar Lang har ju pluggat samma som jag, 

och han är duktig, men om jag inte får göra ett så 

uppenbart val så skulle det nog bli Alex Friesen. 

Vi har surrat lite om sånt här och han verkar 

intresserad. Är man intresserad så är man oftast 

en tillgång. 

Vem skulle stå sist på listan?
 – Mattias Ritola skulle absolut inte få jobb här. 

Han säger själv att han har tummen mitt i handen, 

och av det jag har sett hittills så verkar det stämma 

ganska bra. 

På besök 
hos snickare

Nilsson
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"En framtidsdröm 
är absolut att äga 
ett hus här"
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DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR MUSIKALEN

TEGERA ARENA, LEKSAND Fre 13 apr kl 18.00
Biljetter: ticketmaster.se 077-170 70 70 Leksands Turistbyrå 0771-62 62 62, visitdalarna.se, drosenorberg.se, aventyretaladdin.se

MARKOOLIO, CLAES MALMBERG
KIM SULOCKI ,  CHARLIE  GRÖNVALL,  RENAIDA BRAUN,  STOR ENSEMBLE.  REGI  & MANUS:  ROBERT DRÖSE
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”OEMOTSTÅNDLIG KLASSIKERTOLKNING” 
– BLT

”VINTERS STORA FAMILJEMUSIKAL”
– DUIFOKUS

”UNDERHÅLLANDE SCENÄVENTYR”
– AFTONBLADET

– ticketmaster.se

SOM BOTT HOS OSS 
SÄSONGEN 17/18. 
VÄLKOMNA TILLBAKA 
– ÅRET RUNT!

PRISEXEMPEL TALLBACKEN 2  LÅGSÄSONG
MED PLATS FÖR UPP TILL 10 PERSONER
1.595 KR/NATT (FR. 160 KR/P)
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– Leksands IF för mig står för gemen-
skap, stort engagemang och alla är 
välkomna. Tillsammans kan vi göra 
underverk!  Det säger leksingen Karin 
Östman, som har varit leksing sedan 
barnsben.

ATT KARIN SKULLE BLI en leksing var självklart 

redan från start.

 – Jag är född till leksing, det går i arv. Jag har 

varit Leksand trogen sedan barnsben och har alltid 

ställt upp i både med- och motgång. 

Hur ser ditt engagemang för Leksands IF ut idag? 
 – Jag är hedersmedlem och leksing tills jag dör. 

Jag följer matcherna och försöker även att gå och 

se dem när jag är i stugan och har möjlighet att 

vara på plats, berättar Karin, som bor i Västerås 

men har en stuga betydligt närmare arenan. 

Ditt favorit LIF-minne? 

 – Det största minnet måste ha varit när vi senast 

gick upp i SHL, trots att folk redan hade raderat ut 

våra chanser helt.

Ditt jobbigaste LIF-minne?
 – Förlusten av spelare som har slutat eller gått 

bort alldeles för tidigt i livet.  

Favoritleksing genom tiderna?
 – Jag skulle nog säga bröderna Abrahamsson, 

och framförallt Christer, som var Leksand under 

hela karriären i Sverige.  Av spelarna i dagens lag 

skulle jag nog säga Tobias Forsberg. Han gör ett 

fantastiskt jobb, gör många mål och syns mycket 

i varje match. Men det finns många duktiga killar i 

laget som alla verkligen vill att vi ska ta steget upp. 

Hur skulle du fira en SHL-plats till våren?
 – Genom att åka till mitt favorithotell, Green Ho-

tell i Tällberg. Där skulle jag njuta av vinsten med 

god mat och champagne. 

Karin Östman
SUPPORTERKOLLEN

MIKE BALES 
Målvakt i LIF 2003–2004

Är sedan flera säsonger målvaktstränare i 

NHL, med Carolina Hurricanes som senaste 

klubbadress.

VIKTORS IGNATJEVS 
Back i LIF 2000–2001

Är nu inne på sitt 8:e år som assisterande 

tränare i KHL. Nuvarande klubbadress är 

Lada Togliatti i Ryssland.

GREG BROWN
Back i LIF 2001–2003

Var assisterande tränare för USA i J20-

VM som spelades i Buffalo under jul- och 

nyårshelgen. Är till vardags tränare i Boston 

College i NCAA i USA.

KIMMO LOTVONEN 
Back i LIF 2005–2006 och 2009–2011

Driver tillsammans med sin bror en mäklarfir-

ma och är bosatt i Uleåborg, Finland.

OLIVIA JUSTIN 
Forward i LIF 2015–2016

Leder idag projektet "Puck eller boll - doma-

ren spelar roll" i Dalarnas Idrottsförbunds regi 

som syftar till att skapa en bättre miljö för 

unga domare inom lagidrotterna.

Vad gör 
de nu? 

"Jag är född 
till leksing, 
det går i arv" 
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Kimmo Lotvonen

Sammanställt av Richard Brasar
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Alex Friesen
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Hemma hos 

Alex Friesen
Alex Friesen hade tillbringat större delen 
av karriären i nordamerikanska OHL och 
AHL innan flytten till Sverige och Lek-
sand inför denna säsong. 
Alex medger att dagarna innan flytten 
var rejält nervösa, men säger att all ner-
vositet släppte så fort han kom på plats.   
 – Det är väldigt lätt att tycka om Sveri-
ge, och framförallt Leksand. En liten och 
mysig stad, med fin natur och hockey- 
tokiga människor. Vad mer kan man 
begära? säger den 27-årige poäng- 
maskinen från Kanada.

UNDER DE FÖRSTA veckorna i Leksand fick 

Alex dela stuga med Tex Williamsson, Olle Alsing 

och Calle Själin. 

 – Ett härligt gäng! Att bo ihop var verkligen ett 

perfekt sätt att komma in i laget på, men visst var 

det ganska skönt att få sitt eget sen också, menar 

Alex, som nu bor i en av de möblerade stugorna 

på Leksand Strand.  

Sedan december bor även flickvännen Allie där.

 – Det känns jätteskönt att ha henne här, 

samtidigt som det säkert har varit utvecklande för 

mig att bo ensam en tid också. Det var ju väldigt 

mycket nytt i början, och jag tror att det har gjort 

mig starkare som människa att klara av det.

ALEX ÄR FÖDD I St. Catharines på den ka-

nadensiska sidan vid gränsen mot USA, mellan 

Toronto och Buffalo. Han beskriver omställningen 

med att flytta till ett nytt land så här:

 – För min del var det ju första flytten någonsin 

utanför Nordamerika, och första gången någonsin 

jag ens var i Sverige, så det var som sagt något 

helt nytt för mig. Samtidigt kom jag in i allt snabb-

are än vad jag kunde tro. Grabbarna i laget var väl-

digt välkomnande och visade mig runt och så. Det 

kändes bra direkt. Det svåraste var nog egentligen 

själva spelet, att vänja sig med den större isen och 

såna grejer.

Det bästa med Sverige? 

 – Det är väldigt fint här. Fina miljöer med mycket 

träd och mycket vatten, det påminner mig ganska 

mycket om min hemstad faktiskt. Sen gillar jag 

ju svenska köttbullar också, såklart, haha. Och 

godiset! Det finns så mycket att välja på här, såna 

valmöjligheter har vi inte alls hemma. Jag tänker 

varje gång att jag inte ska ta så mycket, men det 

är väldigt svårt att stå emot, haha. 

Saknar du något i mataffären? 
 – Nej, det tycker jag inte. Det finns nästan exakt 

samma saker här som hemma, det gäller bara 

att förstå på förpackningarna vad som finns inuti, 

menar Alex, som tillägger att han tycker mycket 

om matlagning. 

 – Verkligen. En av specialrätterna är en grillad ba-

gel med oliver och stekt lök, kyckling och zucchini.  

Vad gör du helst när du är hemma, förutom att laga 
mat?
 – Jag gillar att bara ta det lugnt, och nu när Allie 

är här brukar vi gå en promenad eller så. De har 

plogat upp fina banor på sjön nu, så där går vi 

gärna. Det är jättevackert. 

Det bästa med ert hem här i Leksand?
 – Dels gillar jag verkligen att stugan är möble-

rad, det passade mig perfekt. Men annars måste 

jag säga utsikten. Den är fantastisk, speciellt på 

sommaren. Men jag gillar Leksand överlag som 

sagt, det är verkligen ett härligt ställe. Ibland när 

jag är inne i centrum och handlar, kommer det 

fram någon och vill prata lite hockey. Jag tycker att 

det är jätteroligt att folk är så engagerade. 

ALEX BERÄTTAR ATT han och Allie delar ganska 

lika på matlagning, städning och diskning, och 

säger att de båda är ordningsamma personer. 

Alex gillar dessutom att snickra, men har inte haft 

användning för den talangen hittills i Leksand. 

 – Men för två år sedan totalrenoverade jag ett 

hus hemma i Kanada. Lite hjälp hade jag så klart, 

men jag gjorde mycket själv, så det var riktigt roligt. 

Vi har huset kvar och någon dag hoppas jag att vi 

ska bo där. 

Om någon i laget skulle bygga dig ett hus i Leksand, 
vem skulle du välja?
 – Mattias Nilsson, utan tvekan. Han har visat 

mig en del saker som han har gjort, och den killen 

kan sin sak. 

Vem skulle inte få samma uppdrag?
 – Matt Carey kanske, haha. Jag har en känsla 

av att saker och ting skulle gå lite för fort… 

Och, avslutningsvis, har du hunnit lära dig någon 
svenska ännu? 

 – Väldigt lite, men sånt där som folk säger ofta 

har väl fastnat. Typ ”hur mår du?” och ”tack så 

mycket”. 

Fint ändå att det är såna saker som folk säger 
oftast?
 – Ja… men jag kan några fler ord också… haha. 

”Jag tycker  
att det är 
jätteroligt 
att folk är så 
engagerade.”
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Rättvik • 0248-136 00 • www.bokstaven.se

Trycksaker 
av alla de slag!

MAGASIN

Ditt lokala annonsblad 
i Leksand. 

VECKA 8 2016

en känsla av att komma hem.

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

Boka dina möten hos oss,

Hjultorget Insjön

Köttbutiken i Insjön!

För ännu fl er erbjudandenwww.facebook.com/hemkophjultorget

ÖPPET
ALLA DAGAR KL 8-22

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

 

V E C K A   7 ,     2016

Lövbiff
av nystyckade innanlår från ungnöt

Prisbomb!

Tjocka spjällav färska nystyckade Dala grisar

Kvarg
Lindahls, 150g

99:-/kg

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

/st

4995
/kg

Tjocka spjäll

/st

Kvarg

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

25:-
2 för

Prisbomb!

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

VECKA 7 2016

10 år

Blomsterfl’ärd 10 år

Torget 4 Leksand

0247-130 46

w

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

VECKA 6 2016

10-pack

TULPANER

49:-
eller 
30 st, 
99:-

Måndag-Fredag 9.30-18.00

Lördag 9.30-15.00. Söndag 11-15

Många
fina

erbjudanden
i

butiken

Alla

dag
14
feb

w

Skicka blommor

i helgen Vi kör ut

utan kostnad

(inom Leksand)

Kontakta Kristina Haag för mer information:
kristina.haag@bokstaven.se eller

070-746 56 93
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Borlänge, Riksväg 70 • Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!

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

Välkomna!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt

Bostadsguiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.

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

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

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

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

förtroende till oss, 45 år i branschen



16 | Leksingen 

I februari åkte Leksandsbackarna Elin 
Lundberg och Maja Nyhlén-Persson till 
Sydkorea för att representera Sverige 
i de olympiska spelen. För deras, och 
resten av Damkronornas, del resulterade 
äventyret i en sjunde plats. 
Så här beskriver den blåvita duon i
blågult varandra:

ELIN OM MAJA
Vilka ord beskriver Maja bäst som person?
 – Hon är en lugn, glad och ambitiös tjej. Hon är 

verkligen värd all framgång, och jag är jätteglad för 

hennes skull.  

Vad gör henne till en OS-spelare?
 – Maja är en extremt talangfull spelare som 

fortfarande jobbar väldigt hårt för att hela tiden 

utvecklas. Hon är stabil i försvarszon, men också 

duktig offensivt. Hon tillför mycket till alla lag hon 

spelar i.  

Vilken av hennes styrkor som hockeyspelare skulle du 
helst vilja ha?
 – Maja är ju så jäkla lugn och cool hela tiden, 

hon bara kör. Även om jag kanske också är gan-

ska lugn i dag, så kan jag önska att jag hade varit 

lite mer som Maja när jag var yngre...  Men vilken 

av Majas egenskaper på isen som jag helst skulle 

vilja ha? Kan man få alla!?  

MAJA OM ELIN
Vilka ord beskriver Elin bäst som person?
 – Elin är väldigt ödmjuk. Hon tänker på alla 

andra innan sig själv. Sen är hon rolig också!  

Vad gör henne till en OS-spelare?
 – Hon är en jätteduktig skridskoåkare. Hon är 

bra defensivt och har en väldigt bra karaktär.  

Vilken av hennes styrkor som hockeyspelare skulle du 
helst vilja ha?
 – Hennes explosivitet och skridskoåkning.  

Och så här säger förbundskapten Leif Boork:
 – Elin har utvecklats som hockeyspelare under 

den här säsongen, ganska markant faktiskt, om vi 

ser från första turneringarna till den senaste. Hon 

har blivit bättre med pucken och blivit lugnare i sitt 

spel. Sedan har hon vad vi kallar gamla karak-

tärsegenskaper. Alltså, hon är en ledare och en 

klok och mogen person. Hon stöttar de andra i 

laget oavsett om hon får ett byte eller spelar hela 

matchen. Du kan lita på vad du får av henne.

 – Maja är en särskild spelare. Hon har kvalitéer 

som väldigt få har. Hon är duktig med pucken, ser 

spelet bra samtidigt som hon har en ödmjukhet i 

sin karaktär och personlighet som gör att hon inte 

behöver visa upp sig eller tala om för hela världen 

att hon är bra genom att göra fantastiska dribb-

lingar. Man kan säga att hon gör fantastiska saker i 

det lilla.

OS-hälsning från Maja och Elin
Dam

16 | Leksingen 
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Elin Lundberg 
Född 1993

Lagkapten i Leksands IF och har 

gjort över 300 matcher i klubben. 

Debuterade i Damkronorna säsongen 

2014/2015. 

Maja Nyhlén-Persson 
Född 2000

Har representerat Leksands damlag

 sedan 2014/2015, gjort tre JVM och 

tagit ett brons och ett silver. Debuterade 

i Damkronorna förra säsongen.

Leksingen | 17

Hälsningar från Sydkorea:
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En av juniorerna som har presenterat sig 
på allvar i A-lagstruppen denna säsong, 
är backen Filip Johansson.  
 – Att jag har fått chansen i A-laget 
känns nästan overkligt fortfarande. 
Overkligt och jättekul, säger den snart 
18-årige backen från Fagersta.

DENNA SÄSONG har Filip representerat såväl J18 

och J20 som A-laget. 

 – Det har varit en riktig blandning, och det har 

bara varit roligt så klart. Vissa dagar vet man inte 

riktigt vilket lag man ska spela med, så det kan kän-

nas lite rörigt ibland, men det är ganska lugnt. Jag 

försöker att bara jobba på och hela tiden göra mitt 

bästa. Jag tar dag för dag och spelar där de säger 

åt mig att spela helt enkelt, menar Filip, som inledde 

hockeykarriären hemma Fagersta som 6-7-åring. 

Skridskor åkte han dock tidigare än så. 

 – Jag var nog 2-3 år första gången skulle jag tro. 

Det blev ganska naturligt att man testade på det, 

eftersom både mamma och pappa har åkt mycket 

skridskor. Mamma kommer från en riktig bandy-

familj, medan det på pappas sida mest har varit 

hockey som gällt. Jag vet att jag gillade hockeyn 

direkt, och både jag och min lillebror Ludvig spelar 

än idag, så någonting måste vi ju ha fastnat för. 

Var du leksing även som barn? 

 – På mammas sida är det mycket leksingar, 

men… jag måste faktiskt erkänna att jag höll på 

Frölunda som liten grabb. Det var nåt som min 

farbror lurade i mig, haha. 

FILIP LÄMNADE MODERKLUBBEN Fagersta 

för spel i Avesta 2013. 

 – Vi blev dåligt med folk i Fagersta och det fanns 

bättre tränings- och utvecklingsmöjligheter i Avesta 

helt enkelt. Det är ju inte jättelångt emellan, men 

det blev ändå en del pendlande, så där har jag 

verkligen mina föräldrar, och även mor- och farför-

äldrar, att tacka. Framförallt mamma, hon körde 

mig väldigt ofta och har aldrig klagat. Mamma och 

pappa har verkligen alltid ställt upp för mig, och 

jag har dem att tacka för att jag är där jag är idag, 

säger Filip, som i Avesta bland annat spelade med 

Maja Nyhlén-Persson. 

 – Hon spelade ju med oss killar och var en av de 

bättre, måste jag säga. Det är jätteroligt att det har 

gått så bra för henne, hon förtjänar det verkligen. 

EFTER TVÅ SÄSONGER i Avesta gick Filips 

flyttlass till Leksand och Leksands IF. 

 – Jag var 15 då, så det 

var ett år innan jag skulle 

börja gymnasiet. Visst var 

det lite nervöst att flytta 

hemifrån när man var så 

pass ung, men samtidigt 

kände jag att det bara var 

att köra när jag hade fått 

chansen, berättar Filip, 

som inte har ångrat sitt 

beslut en sekund. 

 – Jag kom in i allt jättes-

nabbt, och trivdes väldigt 

bra direkt. Axel Bergkvist, 

Dennis Finn-Olsson och 

Marcus Karlberg kände 

jag redan sedan innan, så 

det var skönt att ha dem 

där. Deras föräldrar var 

också jättesnälla och sa 

att det bara var att höra av 

sig om jag behövde hjälp 

med något, så jag hade 

det väldigt bra måste jag säga. 

FILIP, SOM NU ÄR INNE PÅ sin tredje säsong i 

Leksands IF, har hunnit med en hel del under sin 

tid klubben redan. 

Utöver att han har fått äran att representera U16- 

U17- och U18-landslaget, har han i Leksand spelat 

i klubbens U16- J18- och J20-lag – och denna 

säsong alltså även i A-laget. 

 – Det har gått väldigt fort allting. När jag flyttade 

hit hade jag väl någonstans en dröm om att någon 

gång få spela i A-laget, men det kändes så långt 

bort, så det var egentligen ingenting man tänkte 

på. Att jag skulle debutera när jag var 17 år kunde 

jag nog aldrig drömma om, menar Filip, som redan 

i A-lagsdebuten imponerade med sitt lugn och 

stabila spel. 

Du verkar inte vara den nervösa typen? 

 – Nja, jag försöker nog att ta saker och ting gan-

ska lugnt, det är oftast onödigt att stressa upp sig. 

Men visst, när Leffe (Carlsson) kom fram och sa att 

jag var med i matchtruppen första gången, då blev 

man allt lite pirrig, haha. 

Och när det väl var dags?
 – Det kändes mest overkligt, och jag tror att jag 

mest försökte åka runt och njuta av allting, samti-

digt som jag så klart gick in för att göra allt så bra 

som möjligt. Nervös var man kanske precis innan 

nedsläpp, men det släppte sen. Alla i och omkring 

laget är så snälla och hjälpsamma också, så man 

kände sig liksom trygg, menar Filip, och lyfter fram 

Anton Karlsson. 

 – Han är verkligen genomsnäll och tar nog hand 

om oss juniorer lite extra. Han får en verkligen att 

känna sig välkommen.

Ditt mål med resten av säsongen?
 – Att få spela så många matcher som möjligt, 

och göra det så bra som möjligt. Visst vore det en 

dröm med fler matcher i A-laget, men jag ser lika 

mycket fram emot matcher med juniorerna. Man 

vill ju göra sitt bästa för föreningen, oavsett vilket 

lag man spelar i.

Filip om säsongen och vägen hit
Junior

Filip Johansson om 
vilka tre juniorer som 
står närmast på tur för 
A-lagsspel:
Erik Aterius Har ju redan varit med en del i 
A-laget, men kommer att ta en större roll, tror 
jag. Han ger väldigt mycket energi till laget. 
Alexander Lundqvist En väldigt skicklig back 
med framtiden för sig. 
Axel Bergkvist En poängstark back som har 
gjort det jättebra i J20. Det skulle vara roligt att 
se honom mer i A-laget också. 
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Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

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

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branschen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till
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Skapa ditt eget Wall of Fame!
Med vår nya produkt Leksands Legendarer har du 
möjligheten att skapa ditt alldeles egna wall of fame 
hemma, med flertalet av Leksands IF:s största och 
mest legendariska spelare genom tiderna. Skaffa 
hela samlingen eller välj ut just dina favoriter!

Det här är den perfekta samlarprodukten, där du ges Det här är den perfekta samlarprodukten, där du ges 
möjlighet att stoltsera inför dina vänner och bekanta 
och föra vår älskade förenings fina arv vidare. En hyll-
ning till alla fantastiska spelare som bidragit till att Le-
kands IF är den anrika klubb den är.
Spelare som aldrig får falla i glömska!

Det här är en samling som kan bli lika legendarisk som 
spelarna, och desutom bara öka i värde. 

Tillsammans skapar vi även framtidens legendar-
er, då 20% av överskottet sätts av  till en utveck-
lingsfond som tilldelas våra ungdomsspelare i 
form av ett utbildningsstöd. 

För mer information kontakta oss på
0247-644 80, leksand@superstars.nu 
eller surfa in på vår hemsida superstars.nu

Din för endast 1.195 kr Text: Lers Ingels, 
Foto: Leif Forslund (foto dalmas)

Leksands IF kommer under våren att 
lansera en ny digital plattform för våra 
medlemmar. Vi kommer att göra med-
lemskorten digitala, men den största 
nyheten är att en hemsida för enbart 
medlemmar kommer att öppnas upp. 

PÅ DEN NYA HEMSIDAN kommer det att finnas 

medlems-exklusiva nyheter, TV-sändningar, en länk 

till webbshopen (med medlemsrabatt) och mycket 

mera. När det gäller medlemskorten finns det 

självklart möjlighet att få ett fysiskt medlemskort 

även framöver, men vi hoppas att så många som 

möjligt följer med längs det digitala och miljövänliga 

spåret. 

MER INFORMATION om den nya hemsidan 

kommer att presenteras i Leksands IF:s kanaler 

under våren.

FRÅGOR? Kontakta mig på medlem@leksandsif.se

Robert Kock
Medlemsansvarig

Medlem

Ny hemsida för er medlemmar

Du som är medlem i 
Leksands IF har flera 
fina förmåner att ta 
del av. Exempelvis 
dessa: 
- Förtur på samtliga biljettsläpp

- 10% rabatt på Leksands IF:s 
souvenirer, i arenashopen under 
matcher

- 10 % rabatt i restaurangerna i 
Tegera arena

- Medlemstidningen Leksingen,  
fyra gånger per år

Se hela listan på leksandsif.se

Tack för att du stöttar Leksands IF!
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ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!

Behöver du...

...dränera runt ditt hus, nytt avlopp, eller går du i
byggnadstankar och är i behov av en ny grund.  

Kontakta Mats på Mases Spräng & Mark.
Vi utför även andra markarbeten, 
samt borrning och sprängning.

Öppet vid överens-
kommelse 
070-606 86 89

www.spadermadame.se
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NYTT FÖR I ÅR

Nytt upplägg för målvakter

3 Specifika målvaktspass på is

1 Fyspass med specifik MV-Fys

1 Teoripass där man går igenom video från 

isen och får feedback

Tjejgrupp vecka 27

Första gången vi har en renodlad tjej/flick-

grupp. Vi vill skapa en bra upplevelse för att 

stärka hockeyintresset ytterligare för tjejer 

100% Hockey v31

3 ispass per dag

Videogenomgångar

Vecka 27 Junior och 

vecka 30 födda 2009–2010

Halvdagar

1 ispass/dag

1 Fys/lek/rörelse
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ANMÄLNINGSLÄGE
500 elever anmälda i februari.

HISTORIK
2017 620 elever

2016 489 elever

NÄR BÖRJAR LÄGRET OCH
NÄR ÄR DET SLUT?
Lägret pågår mellan v.26-v31. 
Incheckning sker på söndagar mellan 
kl. 10.00–12.00 och är slut på lördagen 
ca kl. 11.00–14.00. 
Exakta tider meddelas du inför lägret. 

Start och slut datum för veckorna 
• Vecka 26 24 juni–30 juni 
• Vecka 27 1 juli–7 juli 
• Vecka 28 8 juli–14 juli 
• Vecka 29 15 juli–21 juli 
• Vecka 30 22 juli– 28 juli 
• Vecka 31 29 juli–4 aug

Leksands 
Hockeyskola 
2018 

Ungdom

Läs mer och anmäl dig på hockeyskolan.se

Sammanställning Fredrik Eklund
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Det bästa med hockey?
Ungdom

Född 2007

Favoritspelare Oskar Lang

Det bästa med att spela ishockey Att det är roligt 

och att kämpa hårt.

Något som är mindre bra/roligt Nej

Min styrka på isen Skridskoåkningen

Född 2009

Favoritspelare Oskar Lang. Han åker snabbt!

Det bästa med att spela ishockey Att åka skridskor.

Något som är mindre bra med ishockey 

Skridskoövningarna ”Bubblan” och baklängesåkning.

Min styrka på isen Är bra på att göra skridskostopp.

Född 2012

Favoritspelare Alla i Leksands IF. William Wikman, 

om man bara får välja en.

Det bästa med att spela ishockey Att spela matcher.

Något som är mindre bra med ishockey 

Skridskoövningen baklängesåkning.

Min styrka på isen Är bra på att göra ”Köttbullen”.

Född 2004

Favoritspelare I världen är det Connor McDavid.

Det bästa med att spela ishockey Gemenskapen 

och lagkänslan, men även att det är väldigt kul.

Något som är mindre bra med att spela ishockey 

Det krävs mycket tid och pengar. Det är många som vill 

hålla på, men inte har råd.

Min styrka på isen Oj, den var svår, men det är nog 

att jag är ganska lång och att jag har ett ganska bra 

passningsspel och spelsinne.

Det är full fart även på ungdomssidan i föreningen. Här delar några av 
klubbens ungdomsspelare med sig av sina hockeytankar: 

TUVA 
KANDELL
U14

ALBIN 
DANIELS
U11

SIYAR 
KARAKAS
Tre Kronors 
Hockeyskola

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

Magnus, Emelie & Ellen Jansson

Västerdala 
Bygg & Montage AB

V I  S T Ö D J E R  L E K S A N D S  I F

S Ä S O N G E N  2 0 1 6 - 2 0 1 7

. .

I C T  CONSU L T I NG
Our Network Creates Networks

w w w . i c t n e t . s e
STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_LOGO_PMS.eps

STGS_symbol_PMS.eps STGS_symbol_CMYK.eps STGS_symbol_SV.eps

VANSBROKÖK
GENUINT HANTVERK FRÅN DALARNA ~~

1939

AHA
Stallströ   Jord   Trädgård
www.aroshandelshus.com
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V I  S T Ö D J E R  L E K S A N D S  I F

S Ä S O N G E N  2 0 1 5 - 2 0 1 6

Forslunds Tvätt AB
Falu Bil & Maskinservice AB
Bo Karlsson i Grängesberg AB
Bröderna Tång AB
Trafikcenter i Dalarna
XCS BYGGRESURSEN 
Fredrik Forslund Entreprenad AB
NW Screen
R B Grävteknik AB
Jome Skog AB
NT Försäljning & Konsult AB
Melins Transport AB
SES Allmontage AB
Magnus Söderlunds Åkeri AB
Jan Hedbergs Skogsavverkning AB
Bygg & Badrum i Leksand AB
Bergqvists Begravningsbyrå AB, Sala
Åkerströms Timmerhus
Englundsbostäder AB
NCC Leksand
Lars Sundström AB
OKQ8 SMEDJEBACKEN
BBM i Dalarna AB
LG IT AB
Borlänge Fjärr AB
Vatten & Rörkonsulten i Mälardalen AB
Vinsbo Fastighets AB
COOP Leksand
Tikon Redovisning AB
Precision Mätteknik Sweden AB
Fixarnas Buss i Malung AB 
Osam Dala Järna
TEMPO 
Ivars MC & Motor AB
Horndals Elektriska AB
REJLERS SVERIGE AB
Backa Fritid AB 
Ica Nära Gagnefshallen 
Svartbro Plast & antennservice AB
Björkåsens Bygg- & VVS Service AB
Sandströms Golv o Bygg AB
Preventa Fastighetsservice Sälen 
Idre Golv AB 
Snobben Hårdesign
Avesta Byggservice AB
SVEN SKOG
EEKAB Maskin & Transport AB
Lars Eks Maskinavverkning AB
Åkerströms Transport AB
Olknuts Färg & Måleri AB
Hasseman
EAF El & Automation AB
JBM Skog & Hem AB
Aeemlin AB
Perras Produktion AB
Kyhle Konsult AB
N Magnusson Bygg AB
Svetshuset i Avesta AB
Gagnefs Boställe Potatis AB
Lood:s Fritids AB

Botans Lantbruks AB
Dala Byggvision AB
Ulf Göthes Åkeri 
He Pe Bygg AB
Karelius & Co AB, Lima
Gymspecialisten 
Fiskens Åkeri AB
Peos Expresstransporter, Norberg
Heikkilä Transport o Service AB
MyVi
Knuttes El AB 
Möbelvaruhuset Dalarna AB
FeAl AB
Orsa Stenhuggeri AB
Hemköp Skogsbo
Krylbo Motorcenter AB
Hammarstens Schakt Österbybruk
Göras Åkeri AB 
AB Kuggteknik
Golvtjänst i Fagersta AB
ÄlvdalsBygg & Hyvleri AB
Lundén Elektriska
J C Snickeri AB
Svens Bilel & Service
Motortjänst i Svärdsjö
Wålstedts textilverkstad AB
Hällstigens Jord & Skog
Rättviks Bilservice AB
Älvdalens Skogsentreprenad 
Uppdragspartner i Mälardalen AB
Industriautomatik AB
MAFO Entreprenad AB
Ingemar Backlund Bygg AB
Tomas Rep o Mek i Krylbo AB
Plåtslageri Ludvika AB
Leif Dammares Åkeri AB
OCAB 
Åkerbloms Skrotaffär AB 
Från Golv till Tak i Leksand AB 
Siljansringens Vatten- och Energiborrning
Mockfjärds Bygg AB 
AB Frenco
Hjortnäs Flis AB
Söderlunds Svets & Smide
Ingenjörsfirman Erik Dahlin AB
Russinbacken AB
Inge Östlund Bygg AB
Dala Stängsel AB
ByggPartner i Dalarna AB
El-Kjell i Fagersta AB
Redovisning i Dala-Floda AB
AD Bildelar Hofors
Thage Jansson Åkeri AB
Lidéns Möbler
Bygg o Inredning AB Stumsnäs
Christers Åkeri i Rimbo AB
VVS Konstruktioner Rune Nyström KB
Hoffmans Verkstads AB
Blixt Gräv & Planering AB
Ståhlkloo 

Säters Golvtjänst AB
Void AB
GSP Produktion AB
Henrikssons Lackeringar i Borlänge AB
Hellgrens Gräv AB
Grändens Rör AB
ICA Nära Grangärde
Anjawe Redovisning AB
V-bro Byggservice
Tunasnickarn AB
Rättviks Skrotaffär AB
Mixtrum AB
Heeds Bil och Vulk AB
Fredrik & Morgan Bygg AB
Hedemora Bilforum AB 
JLE Produktion AB
Tools & Vehicles i Dalarna AB
Zetterdal Lantbruk & Bygg
Tierps Markis & Persienn AB
Engstedts Rör AB
ICA Nära Mockfjärd
Stens Golv i Malung & Sälen
DalaLink AB 
 P-Å Strids Åkeri AB
Per Sjöström Resurs AB
Sören Svensson Plåtslageri AB
Backs Lantbruk HB
Leif Vitasp Aktiebolag
P N N Bygg och Montage AB
P.J. Carlsson Maskin AB
Olle Westerholm & Söner Åkeri AB
Gagnef Spårteknik AB
Leksands Miljövård AB
Engmans Rör AB
Synums Reklam & Tryck AB
Egenvårdspoolen i Sverige AB
K. Eriksson måleri i Nyköping
Garantiasfalt AB
Fam Ulf Kjerstadius
Rosenqvist Svets & Markstensanläggning
Rönnäs Rör AB
Håkanssons Åkeri i Särna AB
Sälens Kanotcentral AB
Gånsta Åkeri
Byggservice Conny Melin AB
Rör 3:an AB
Projektledarbyrån 
Cedervalls Bensin & Service AB
Dala Disk AB
Entreprenör Lars Bräck AB
Stall Hans R Strömberg
Åkerö Snickeri AB
SandsByggEntreprenad AB
Kraft Entreprenad
Henrik Kjellberg Trading AB
Provisioning Business Consulting Intl Sweden
PAK EL AB
Vikmanshyttans Åkeri AB
Gunnarssons Muskel & Ledmottagning
PO Bergström Utveckling AB
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Upplands Rör & Värme HB
LRM Last & Entreprenad AB
Österunda Bygg AB
Morgårdshammars Åkeri 
Dala Husby Åkeri AB
Bolles Elarbeten Dala-Floda
Susanne Kontorsservice AB
Kan Trading
Fjärdsmans Entreprenad AB
Görasgården i Västerby
Holmbergs Buss & Taxi AB 0226 70600 
Tornemalms Bilrekond
Farstukvisten AB
S-Blommor i Dalarna AB
Idre Redovisning AB
biffensmc.se
Håkan Nilsson Bygg i Idre AB
Träbiten i Dalarna AB
Bröderna Larssons Last & Transport AB
S Åkessons Bygg & Entrepenad AB
Rosenströms Bygg AB
OD56 Teknik AB
S-E Andersson Anläggnings AB
JBK Trav AB
Qvarfordt Bygg i Siljansnäs AB
Last Mile Communication AB
Arc Metal AB
Ornäs Byggplåt AB
P&v Rörsvets AB
Transtech i Borlänge AB
BM Transportservice
American Take Away i Borlänge
AB Karl Hedin Bygghandel
Jacobsson Smide & Motor AB
Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB
Byggetablerarna i Mälardalen AB
Davids Entreprenadtjänst AB
Idre Entreprenad AB
Dala Artist & Event
U:s Gräv & Alltjänst AB
Dala Akustik AB, By Kyrkby
Decisive Point Consulting AB
Bodells Bygg & Entreprenad AB 
Aktiebolaget Grytnäs Gräv
Leksands Markservice
Dala Allbygg AB
din ELON Butik AB
BK`s Gammalt & Nytt AB
JN:s Entreprenadmaskiner
Rältagården AB
Fjärdmans Lantbruk
Herrfrisör'n på Norsgatan
Norbergs Bygghandel AB
LantByggByrån
HaguddensLantbruk Leif Modig
FC Casino AB
P Kågas Maskin & Entreprenad AB
Pumptech i Dalarna AB
ONIK Olle Norman AB
Kitchn/SvefasEnergy

Bengt Halvarssons Lantbruksprodukter
Fagersta Entreprenad AB
Flinks Skogstransporter AB
AB Avesta Text & Dekor
Besiktningsbolaget AB
Gustaf Wasa Hotell AB
Björn Johansson
HB Nynäsgård
Anderssons Grus AB Traryd
MV Golv Äppelbo
Pizza Stugan/Djurås 0241-10234
WDN
ELIRAB Bil & Maskinservice
ERKA Bygg & Allservice AB
Fastighetsägarna mitt nord 
Grönyte-Konsult AB
Kjell Halvarssons Bygg
AKN Gessån AB
Harsco Metals Sweden AB
Hedlunds Gräv och Skogsentreprenad
Bygg-Sven i Östervåla AB
TC Plåt och Svets AB
Provideu AB
Olssons Golv & Kakel AB
Kenneth Wiktorsson Juristfirma AB
Lars Lindh-Agria Djurförsäkringar
Dalapool.se
AB TÄNDKULAN
Colorama Svärdsjö Färg AB
Terrible Twins AB
Restaurang Lyktan
Solberga Bygg Dalarna AB
Power Inspection Sweden AB
M Johansson Entreprenad AB
Svenska kyrkan i Leksand � Djura � Siljansnäs
JP's El & Bygg AB
Mikael Karlssons Åkeri i Sunnansjö AB
Kyl och Värmeteknik Hedemora
JaxIT AB
Falu Kyla AB
JM GEO AB
Limastad Servicetjänster AB
SGN AB
Tågmasen AB
Hummelbo Skogsenergi AB
VVS-teknik Net Work i Falun AB
Rättviks Tunnbrödsbageri och Handelsbod AB
Ludvikasotarn AB
Advokatfirma DLA piper Sweden KB
CEOS AB
Ingemar Erikssons Rör AB
OMTec Engineering AB
Malmström Maskinteknik AB
Dala Metallpartier AB
Carlsten Sweden AB
Circle K Ludvika
Gatus Gräv AB
Sälens Grunder & Servicetjänster AB
SEB-Elkonsult, Stora Skedvi
Fogteam i Eskilstuna AB

LK Rör & Entreprenad
BDS Fagersta, Vi tar hand om bilen
Halfvars Bygg o svets Teknik
H-E Erikssons Åkeri AB
Tällberg Byggservice AB
Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB
Max-Last i Tärnsjö
Hela Entreprenad AB, Luleå
Trätåg AB
Byggkontroll i Dalarna AB
Dalaljud & speakertjänst AB
Tuna Kabel-Tv 
Tjärna Bygg & Gräv AB
Danderyds Neon AB
Fredins Takentreprenad AB
JKV Energi & VVS Teknik AB
Electa Business Partner I Dalarna AB
Proffsgallrarna i Orsa AB
OBM Gruppen
Pokab Plåtslageri Malung
Hussäljarn i Mälardalen AB
Bodestedt Rehab & X-ray AB
PB Gräv AB
Vogt Snickeri AB
Lunds Schakt & Planering AB
Swemas AB
Övermo Svets & Smide AB
uFitness Trading AB
Norbergs Elinstallationer Thomas Segerbäck AB
ErJa Mur o Kakel i Älvdalen AB
BRV Avverknings AB
AB Grällsta Plåt & Smide
Särnaligan stöder
Assemblin El AB
Bröderna Kronander AB
Bad & Bygg Falun/Borlänge AB
Dalex Scandinavia AB
Bertils Måleri Örebro
EB Hedlund & Co
Klas Rörservice, Tärnsjö
Mullbacks Måleri o Golv AB
Friska Hus AB
Idremålarna Jens Martinsson AB
Hammarprodukter AB
LOGS Logistics AB
IBECO Ingenjörsfirma F. Berglund & Co AB
Dala-Ägg I Långshyttan
Orsa Plåt AB
Lennart Hedenius KB
Kajgård Mur & Kakelugn AB
BPK Frakt AB
Vretens Grisgård AB, Stora Skedvi
Entrémattan i Avesta 
Elkedjan - Eltjänst
Stefan Göras Leg Kiropraktor
Banken Bar & Brasserie AB
M. Berglunds Skogsentreprenad AB
BJ`s Consulting i Hedemora
Djupkärra Skog AB
Structor Projektledning Dalarna AB
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David Eriksson I Söderbärke
Norrbärke Industri Service
T Gustavssons Skogstjänst AB
KH Måleri AB
Markresurserna i Sala AB
Bergservice i Särna AB
Workzone Inredning
Sanitet och Värme 
Restaurang Akropolis Hedemora
Advokatfirman Glimstedt AB
Affes Föreningsprodukter AB
AD Bildelar, AutoDelar Rättvik
Wasa-Åkarn AB
JTJ Eventservice AB
NS Sten i Librobäck AB
RÅ Riv & entreprenad AB
Siljansnäs Maskin AB
Dala Ekonomerna AB
Tuneup AB, Falun
Dalaridå
Storsveden Skogsegendommar 
Nordpuls AB
Anders Hägg AB
Dala skogsvitalisering AB
Loktäpps Enterprenad AB
Thunsbackas Skog-Berg-Mark Entreprenad
Colorama, Borlänge/Ludvika
Skeda Tak & Montage AB
Isberg Måleri AB
Dalarnas Plattsättnings AB
Göthbergs el AB
Näs Bygg
Lundströms Bygg Leksand AB
Patrik Thuresson Byggservice AB
Mondo arkitekter
Traditionsbyggen i Gnesta AB
Centercourt Music AB
B. Anderssons Allfrakt AB
EL o Communikation i Borlänge AB
Västerdala on west AB, Äppelbo
Eljas motor AB
L T Motorcenter AB
Matton Marin AB
Leksands Byggvision
Mekonomen Falun och Borlänge AB
Corit Förvaltnings AB/Borlänge
AE Golv & Vägg AB
Rörinstallation Jerker Larsson
Arkitektkopia /Nyköping
BE Lantz Skogstjänst AB
Ingemar Bodin Bygg & Måleri 
Fastighetsbyrån - Gagnef, Leksand och Vansbro*
Restaurang Anna
LS Infrakonsult AB
ScandRail Sweden AB
Rolf Sundh Åkeri AB
Snösvedens Rörtjänst AB
Bisen Jord & Skog AB
Hedbergs Rör AB
S.K.M.A. Anläggnings AB

Saxentours AB
Kuro Bygg
CD Entreprenad AB
Daladatorer AB
Rolfs Kuggservice AB
Per Axelssons Åkeri AB
Gullbergs Måleri AB
Henkes Gräv & Entreprenad AB
Bergeå Kemtvätt
BO KALLBERG REVISION
Iw:s Härdplast
Lissel & Anderssons Bygg AB
Nordiska Tåg AB
Kakel Proffsen
Gräsbo Rör AB
Ludvika Golvteknik AB
Tröiterud Bygg AB, Sälen
Rånäs Slott
Falkens Entreprenad 
Thomssons Mur och Kakel 
Västerdala måleriservice
Vestlis fiske Borlänge-Djurås
J E J Röjtjänst AB
Jetpak Dalarna
XL Bygg Siljan AB 
SYTAB , Svensk Ytbehandling AB
hedmans buss & Taxi AB
Hedemora Vägentreprenad AB
Köksmagasinet
Utbildning Skog Färna AB
Arkos Home AB
Bjursås Bilservice AB
Borlänge Flis- och Pelletsservice AB
Falu Bilplåt AB
Larsson-Hus i Lima AB
LGI VVS AB
Stråkens EL AB
BORLÄNGE GLASMÄSTERI AB
Dala Miljöisolering
H Johnssons Rör
Advokatbyrå Firma SJP Haglund AB
Helob Bygg AB
Janssons Tvättmaskins Service
Janssons Tvättmaskins Service
Siljans Skogstjänst AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljans Skogstjänst AB
Siljans Skogstjänst AB
Strömberg Entreprenad AB
Siljans Dentallab AB
P. Gustavssons Åkeri AB 
Jan Erik El & Maskinteknik AB
T L Däck o Motor AB
Hinz Försäljnings AB
Takmasen AB
Lima Timmerhus AB
Rp:s Sanering
Skandinavisk Mur och Puts AB
Josefssons Måleri i Tidaholm AB
Peter Olsson Bygg AB

Positionsbolaget AB
Bröderna Svensson Byggnads AB
Älvdalsfönster AB
Garantiasfalt AB
JW.s Fönsterputs och Allservice AB
Artoz Bygg AB
Lars Bihl Schakt AB
Hedemora Turbo & Diesel AB
Vansbro Byggteknik AB
Söderbloms Isolering AB 
Dala Warmcel AB
 Esses Bil o Maskinservice
Kurt Larsson
Kurt Larsson
Kristoffer Blom
Bengt Lekryd
Glenn Lundberg
Elizabeth Petersson, Ingelstad
Lennart Isacson, Björklinge
Nicklas Kwist, Hudiksvall
Christer Rudberg, Sala
Thomas Bajer, Nås
Ove Sjöberg
Lasse Claesson, Lagan
Lars Hasselkrans
Jonas Järphammar
Jerry Martinsson
Örebro Leksingarna
Höglund Niklas
Mikael Jaakola
Berndt Adolfsson
Johan Widholm
Åke Eriksson
Jan Samuelsson
Niclas Jaråker
Robert Andersson
Mats Sundberg
Åse Lindqvist
Stefan Sjödahl / Västerås
Anders Tollemark
Lars-Inge Hall
Mats Nygren
Henrik Larsson
Roy Andersson Buckarby, Tärnsjö
Forsell Ethel & Paul
Anders Edqvist
Lasse Björk/Leksand
Håkan Martinz
Världens Bästa Carlsson
Stefan Wrangell
Ola Sjöberg
Bengt Nyström
Thomas Smedbakken
Östgöta Leksingar 
Knowit 
ERCOMI KontorsMöbelhuset
Avesta Elcenter AB
Boda Såg i Dalarna AB
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NOSTALGI

Tre Leksands-
biografier att läsa

Boktipsare: Lars Ingels

NISSE NILSSON: 

”MINA TOLV VM – OCH LITE TILL” 
(UTGIVEN 1967).
Det blir sidbyte i sista perioden. Men oj vad jobbigt 
och nervöst! Kanada toppar sitt lag med det bästa 
de har och det ger resultat, när bara sju minuter 
är kvar att spela, genom McLeod. Så kommer 
höjdpunkten på matchen ifråga om prestation. 
Fyra minuter återstår av ”thrillern”. Två kanadensare 
blir plötsligt ensamma med vår målvakt, från halva 
planen. Jack McLeod är puckförare. Han skjuter 
lågt i ena hörnan. ”Klimpen” ”slaidar” och klarar 
pucken, men returen går rakt ut till den bakom-
varande ytterforwarden Malo, som slår på direkt 
i det andra hörnet. ”Klimpen” upp som en fjäder 
och ”slaidar” åt andra hållet. Han grejar den också. 
Otroligt, fantastiskt! Det återstår bara någon minut 
och Kanada tar ut sin målvakt. Vi håller till i vår 
zon och det gäller nu bara för oss att först få tag i 
pucken och sedan ut ur zon med den och det illa 
kvickt. Klockan visar att 1 minut och 7 sekunder 
är kvar att spela. Jag säger åt Lundwall, att nu 
får du göra tekningen (vi är fortfarande kvar i vår 
zon). Lasse gör tekningen och får iväg pucken åt 
vänster, där jag står. Jag lyckas sno åt mig ”trissan” 
och skickar iväg den mot det tomma kanadensiska 
målet, samtidigt som en kanadick kör på mig. Vi 
faller båda och jag kan med denna man på ryggen 
se hur pucken glider in i det övergivna målet. Slut-
signalen går och det var första gången i VM-his-
torien som vi slagit Kanada. Innan nationalsången 
skulle spelas fick vår hjälte ”Klimpen” en luftfärd på 
våra trötta armar.

JONAS BERGQVIST & PELLE MARKLUND: 

”REKORDMANNEN” 
(UTGIVEN 1999).
Vi siktade på framgång med måtta. Det gällde 
att ha marginal till seger och marginal till oav-
gjort. Problemet var bara att matchen i Finland 
spelades i snigelfart. Den var dessutom jämn 
och utgången oviss. Vår drabbning däremot gick 
jättefort. När de rapporterna kom till oss i båset 
började vi dra ned på tempot. Vi skickade pucken 
till icing ideligen och tog lång tid på oss mellan 
varje byte.
När den andra matchen ändå höll sig bakom oss 
tidsmässigt var våra utsikter att gå vidare dåliga. 
Då kastade sig Anders ”Masken” Carlsson, utan 
förvarning, ned på isen och började leta efter 
något. Jag var en bit ifrån och förstod ingenting. 
När jag kom närmare och frågade vad han höll på 
med så väste han:
”Jag letar efter min lins!”
Till saken hör att ”Masken” aldrig haft linser. Den 
mannen har utmärkt syn, men en formidabel 
förmåga att hitta på skämt av olika slag. När jag 
fick klart för mig att han spelade teater gick det 
knappt att hålla skrattet tillbaka. Jag slängde 
mig ner på knä och började låtsasleta bredvid 
”Masken”.
Efter en stunds famlande höll ”Masken” plötsligt 
en liten isbit i handen. Han höjde armen mot 
publiken och log. Applåderna började strömma 
emot oss. Ett bättre skådespel har jag sällan sett.

MAGNUS SVENSSON & HASSE ANDERSSON: 

”SIGGE” 
(UTGIVEN 2017).
Göte Wiklund, som då tränade Tranås A-lag, låg 
på hårt och försökte förmå HV71 att värva Magnus 
Svensson. Göte hade ju inte för inte tränat HV 
innan han kom till Tranås.
 – Nu skulle man få lön, en massa grejer och 
så, vilken dröm, säger ”Sigge”. Jag skrev på 
övergångshandlingarna, men hann aldrig posta 
dem innan Kjell Landén i Leksand ringde. Han 
meddelade att Leksand gärna ville ha mig, men att 
de ville att jag skulle vara kvar i Tranås och spela 
A-lagshockey en säsong till och sedan flytta till 
Leksand. Det rådet lydde jag. Övergångshandling-
arna till HV71, som jag skrivit under rev jag sönder.
 – Det här var nog inte så dumt för jag fick fan-
tastiskt med istid under min andra säsong i Tranås 
A-lag. Då spelade laget i den så kallade Stock-
holmsserien. 
Men sedan var tiden mogen för Magnus Svensson 
att lämna Tranås.
 – Även om jag var 19 år var osäkerheten stor, 
minns han. Leksands IF var som ett berg att besti-
ga, de hade ju ett fantastiskt lag och vann SM-guld 
fyra gånger på sex år vid den här tiden. Dessutom 
hade man ett ruggigt starkt juniorlag. 
Hur svårt var det att flytta hemifrån?
 – Gruvsamt förstås, men det var tur att vi fick 
häften med matkuponger på en restaurang i Lek-
sand, då fick man ett rejält mål mat varje dag i alla 
fall. Sedan var det en otrolig sammanhållning bland 
alla hockeyspelarna.

Det är hundratals och åter 
hundratals spelare som 
har spelat i Leksands IF 
genom åren. Men bara tre 
spelare har gett ut en själv-
biografi. Här bjuder vi på 
några smakprov ur dem. 
Nisse Nilssons och Jonas 
Bergqvists böcker hittar 
man nu på nätantikvariat 
eller biblioteket. Magnus 
Svenssons bok, som 
utgavs i höstas, finns i bok-
handeln. Den säljs även av 
Leksand Superstars och av 
Star Shop.
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AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN

Bokas online på 
vastanhedetrafik.se

Linje 1:
Går till alla hemmamatcher

Linje 2:
Går till fre-lör-söndags matcher

Bussen går tillbaka 20 minuter efter matchens slut

TA BUSSEN 
TILL HOCKEYN
LEKSANDS IF HEMMAMATCHER PÅ

TEGERA ARENA

Retur 20 min efter matchen!

TURLISTA
Matchstart 15.15 16.00 18.30 19.00

Linje 1
Avesta bst 12.45 13.30 16.00 16.30

Hedem. OKQ8 13.05 13.50 16.20 16.50

Säter busstorg 13.25 14.10 16.40 17.10

Blg bst hpl A 13.45 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåg 14.00 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hlp 14.15 15.00 17.30 18.00

Linje 2 Fre-lör-sön matcher

Norberg bst 12.10 12.55 15.25 15.55

Fagersta Lidl 12.25 13.10 15.40 16.10

Söderbärke hpl 12.45 13.30 16.00 16.30

Smedjeb. OKQ8 13.00 13.45 16.15 16.45

Ludvika bst 13.15 14.00 16.30 17.00

Landforsen 13.20 14.05 16.35 17.05

Blg bst hpl A 13.45 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåg 14.00 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hpl 14.15 15.00 17.30 18.00
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71 frågor till 

Leffe Carlsson
Han gillar ostbågar, tror att Martin 
Karlsson skulle bli en bra framtida träna-
re, har gjort en landskamp som målvakt, 
och har dansat med Babben Larsson 
iklädd en tuppdräkt… 
Möt huvudtränaren och den sportsligt 
ansvarige Leif ”Leffe” Carlsson. 

1. Hur mycket är klockan?
 – 14.07 

2. Var befinner du dig?
 – I vårt omklädningsrum i arenan, utanför 

Christer Siiks kontor.  

3. Vad gjorde du innan du kom hit?
 – Jag hade ett möte med Mikael Karlberg. 

4. Brukar du oftast vara för tidig eller för sen?
 – För tidig! Nästan jämt. Det har alltid varit så. 

5. Hur modern är du?
 – Ganska medel skulle jag tro, när det gäller 

det mesta. 

6. Vad åt du till frukost?
 – Två ostsmörgåsar och en drickyoughurt i bilen 

upp till Leksand. Jag åkte från Karlstad kring 5.45. 

7. Världens bästa låt?
 – Oj… jag är ju ingen musiknisse… Jag har 

inte ens Spotify. Men en låt som har fastnat och 

figurerat i många idrottsliga sammanhang genom 

åren är ju We are the champions.  

8. Hur märks det på dig att du kommer från Ludvika?
 – Ingen aning faktiskt. Möjligtvis lite på dialekten, 

men jag flyttade ju från Ludvika 1981 så jag har 

nog hunnit blanda in många andra inslag i dialek-

ten genom åren.   

9. Löfbergs Lila eller Leksandsknäcke?
 – Jag dricker kaffe, men är ingen kaffenörd, så 

jag skulle nog säga Leksandsknäcke. Det är alltid 

gott, speciellt med Gustafskorv. 

10. Sveriges mest underskattade hockeytränare?
 – Svår fråga, men om jag ska ta en som har 

gjort det bra på senare tid så skulle jag säga 

Robert Ohlsson i Djurgården. För två säsonger 

sedan var han assisterande i Frölunda, men har nu 

gjort två säsonger som huvudtränare i Djurgården. 

Han har gjort det bra.    

11. Vilken var din främsta styrka som hockeyspelare?
 – Skottet.  

12. Kommer du ihåg ditt första mål?
 – Nej, faktiskt inte. 

13. Favoritgodis?
 – Ostbågar.  

14. Dold talang?

 – Jag är nyfiken när det gäller allt, och kan 

därför en del om väldigt mycket olika saker. Mest 

praktiska grejer.  

15. Hur får man ihop en grupp/ett lag på bästa sätt?
 – Genom att ha väldigt bra kunskap om varan-

dra, och därav mycket förståelse för hur olika per-

soner fungerar i olika situationer. När jag kom hit 

var jag noga med att ha individuella samtal om det 

privata livet med alla killarna i laget. Det var viktigt 

för mig för att få en förståelse för vem personen 

bakom spelaren är.  

16. Hur många par skor äger du?
 – 10 par kanske. Om jag alltid har samma skor 

på match? Nej, jag varierar lite, jag tar de som jag 

känner passar. 

17. Vad gör du helst under en hockeyfri dag?
 – Jag älskar sjölivet, så sommartid blir det 

mycket båt. Dock inget fiskeri, det har jag inte 

fastnat för. 

18. Ditt bästa säljknep under tiden som bilförsäljare?
 – Att få kunden att verkligen berätta om sina 

behov och drömmar. Varför köper personen en ny 

bil, och hur ser drömbilen ut? Det handlar mycket 

om att ställa rätt frågor.  

19. Hur lång tid tar det för dig att byta däck på bilen?
 – En halvtimme. 

20. Hur många tuggummin tuggar du under en 
match?
 – Inget.  

21. Vad är det värsta du har sagt till en domare?
 – Jag har nog sagt en hel del, som både spelare 

och tränare. Kanske nåt i stil med att det vore bättre 

om domaren i fråga slutade döma och gjorde nåt 

annat i stället. Det är ju inte alltid man har samma 

uppfattning som domaren om saker och ting… 

ibland har man rätt, men oftast har man fel.  

22. Hockeyförebilder som liten?
 – När jag satt här på läktaren med min far vet 

jag att jag bland annat fastade för Tommy Abra-

hamsson. Jag vet att jag försökte ta efter vissa 

saker som han gjorde på isen.  

23. Tittar du på någon serie?
 – Jag har följt Bron till exempel. Sen gillar jag 

ju Beck-filmerna också, om det räknas. 

24. Har du ljugit för en journalist någon gång?
 – Nej, men några vita lögner har det blivit. 

Det är skillnad.  

25. Är du alltid lugn?
 – Nej då, jag har ett väldigt temperament fak-

tiskt, men det är kanske inte så ofta det kommer 

fram. Spelarna har fått se det en gång i alla fall… 

26. Vem är bäst förlorare, du eller Jens Nielsen?
 – Jag. Jag brukar hålla mig ganska lugn 

generellt efter matcherna.  

27. Familj? 

 – En sambo, en dotter på 22 år och en 

bonusgrabb på 22.  

28. Hur skulle din sambo beskriva dig?
 – Jag tror att hon skulle beskriva mig 

som tydlig, lugn och saklig.  

29. Hur ofta städar du?
 – En gång i veckan.  

30. Är anfall bästa försvar?
 – Ja… på sätt och vis, men jag skulle 

vilja vända på det och säga att bra anfall 

kommer från ett bra försvar.  

31. Vilka tre ord tycker du beskriver Leksands IF bäst?
 – Anrik förening, engagerar många, 

och en förening som har lite av en kult-stämpel.  

32. Hur insatt är du i damhockey?
 – Väldigt lite tyvärr. Det är svårt att hinna 

med så mycket mer än det egna laget.  

33. Vilka av dina egenskaper har du mest nytta  
av i ditt yrke som tränare?
 – Förmågan att kunna läsa av personer.  

34. Är du intresserad av politik?
 – Jag håller koll, men har väl inget  

djupare intresse.  

35. Viktigaste valfrågan, enligt dig?
 – Med tanke på det sättet vi människor  

lever nu, skulle jag vilja säga hälsa och sjukvård.  

Vi människor blir ju inte friskare, tyvärr.  

36. Senast lästa bok?
 – Jag läser inga böcker, jag lyssnar. Senast 

lyssnade jag på en bok där människor berättade 

om hur de gick från att inte har något alls till att bli 

miljardärer. Fantastiskt roligt och intressant. Det är 

verkligen små marginaler som avgör om du lyckas 

eller inte.  

37. Vad är det mest romantiska du har gjort?
 – Överraskat med en resa kanske.  

38. Drömyrke som liten?
 – Jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ville 

bli hockeyspelare, men ett annat drömyrke  

var att bli kapten på en stor lyxbåt.  

39. Vad är det mest miljövänliga du gör?
 – Kanske att jag sorterar avfall.  

40. Är du händig?
 – Jag är inget proffs, men skulle nog kalla  

mig för ganska händig.  

41. Vad är det mest pinsamma du har gjort?
 – Jag har dansat på en scen på Hamburger 
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Börs tillsammans med Babben Larsson och iklädd 

en tuppdräkt... 

42. Vad gör dig rädd?
 – Folk som inte är ärliga. Annars har jag ingen 

fobi eller så, förutom att jag inte tycker om hajar. 

Jag tror att det sitter i sedan den första Hajen-

filmen kom. 

43. Ditt livs bästa affär?
 – Den kommer…  

44. Vad kan SHL lära av HockeyAllsvenskan?
 – Farten och fläkten, och att allt inte behöver 

vara så uppstyrt.  

45. Vilken av alla spelare som du har coachat har 
varit sämst förlorare?
 – Rickard Wallin. Och av dom jag har spelat 

med så är det nog Tommy Samuelsson.  

46. Vem eller vilka i årets trupp skulle göra sig bäst 
som framtida tränare?
 – Jag väljer mellan två… men jag skulle nog 

säga Martin Karlsson.  

47. Sämst?
 – Svårt att svara på, så det här är bara en giss-

ning, men… Johan Porsberger kanske? 

48. Hur mycket tränar du själv?
 – Alldeles för lite. Jag skulle behöva öka  

dosen till det dubbla.  

49. Senast ringda samtal?
 – En agent.  

50. Vilka tre ord vill du ska symbolisera ert spel denna 
säsong?
 – Trygghet, kontinuitet, glädje.   

51. Hur rolig är du?
 – Jag tycker om att ha roligt och att jävlas lite. 

Jag är ingen historieberättare eller så, mer en 

spjuver.   

52. På vilket sätt kompletterar du och Jens Nielsen 
varandra?
 – Det jag främst tänker på är att Jensa är gam-

mal forward och har mycket idéer kring den biten, 

medan jag mer har koll på backdelen. Annars tyck-

er jag att vi står för en trygghet båda två.  

53. Om du skulle tvingas ställa någon, utöver Tex och 
Jonas, i mål under en match, vem skulle du välja?
 – Jon Knuts, han är bra på att täcka skott.  

Om jag själv har provat att stå? Faktiskt. Jag fick 

vara andramålvakt i en landskamp med B-lands- 

laget. Vi drog lott om vem det skulle bli, och det 

blev väl jag så klart. Som tur var behövde jag  

aldrig spela.  

54. Vem skulle stå sist på målvaktslistan?
 – Oskar Lang kanske. Han täcker ju också 

mycket skott, men han är minst, så själva ytan 

han täcker blir inte så stor.  

55. Hur ekonomisk är du?
 – Jag är inte snål, men har mycket bra kontroll 

på ekonomin.   

56. Vad finns alltid i ditt kylskåp?
 – Smör. 

57. Hur stor del i en förlust har tränaren?
 – Lika stor del som alla andra i laget.  

58. Har du jobbat ideellt någon gång?
 – Det har jag. Jag har väldigt svårt för att säga 

nej när folk ber om min hjälp. Samtidigt är det inte 

ersättningen som är viktigast för mig, det viktiga är 

att hjälpa till.  

59. Vem i ledarstaben är alltid först på plats?
 – Vi delar nog ganska bra på det faktiskt.  

60. Sist?
 – Samma där.  

61. Vad handlade din senaste dröm om?
 – Jag drömmer aldrig. 

62. Hur ofta äter du vegetariskt?
 – Enbart vegetariskt äter jag nog aldrig, men jag 

försöker att äta efter tallriksmodellen, så det blir 

ganska mycket grönsaker i alla fall.   

63. Favoritlag i NHL?
 – Inget speciellt. 

64. Din hälsning till fansen?
 – Ni är helt fantastiska och supportrar laget 

utöver det vanliga!  

65. Hur märker man på dig när du är nervös?
 – Jag är nästan aldrig nervös.  

66. Har du fuskat på ett prov någon gång?
 – Ja, det tror jag att alla har gjort. 

67. Favoritpizza?
 – Pizza med vitlök och scampi är en favorit.   

68. Hur många frågor tror du att du har svarat på nu?
 – 68.  

69. Imponerande! Har du räknat?
 – Nej, men man har väl koll, haha. 

70. Vad ska du göra när vi är klara?
 – Prata lite med Christer Siik. 

71.  Hur mycket är klockan?
 – 14.40

” Jag kommer 
inte för sent. 
Det är de andra 
som är tidiga.”

” Ni är helt 
fantastiska 
och supportrar 
laget utöver 
det vanliga!”
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