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

Vi erbjuder dessutom vår tjänst Monterat & Klart

Oavsett vilket 
byggprojekt du 

har, kom in till oss 
så hjälper vi dig 

från början 
till slut!

Vi har e� komple� sortiment inom järn, bygg och färg.

Kom in till oss så berä�ar vi mer!

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

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

Välkommen in till oss!

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

Vi erbjuder dessutom vår tjänst Monterat & Klart

Oavsett vilket 
byggprojekt du 

har, kom in till oss 
så hjälper vi dig 

från början 
till slut!

Vi har e� komple� sortiment inom järn, bygg och färg.

Kom in till oss så berä�ar vi mer!

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

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

Välkomna!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt

Gäller säsongen 2017/2018
Falun, så får du 10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 201Gäller säsongen 2012018/ 2019
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Tack för allt!
JAG HAR LEVT I LEKSANDS IF de senaste tio åren, med ett undantag för tre år då jag ”bara” var 

ungdomsledare och delaktig i förverkligandet av Drömmarna arena. 

ETT LIV I LEKSANDS IF innebär att du vaknar med att tänka på Leksands IF, och att du scannar av om något 

nytt har hänt innan du somnar. Jag har fått uppleva massor, såväl magiska stunder som en del mindre roliga 

händelser. De tre senaste säsongerna i rollen som Klubbdirektör/VD. 

STARTEN VAR TUFF. Det stod i tidningen att klubben skulle gå i konkurs den 15 november 2015, elbolaget 

meddelade att strömmen skulle slås av i slutet av veckan, vi hade ett par långtidssjukskrivna och några fackliga 

förhandlingar på bordet. 

INITIATIVET OCH genomförandet av LIF-Natta blev början och säsongen avslutades med miraklet i Ö-vik. 

Jag har under de senaste åren fått vara en del av ett unikt passionerat team som delar engagemang och 

jobbar med parollen; vad som än krävs, vi gör det tillsammans. 

Jag är mest nöjd över att vi har lyckats:
 - Skapa en högpresterande organisation med stort hjärta och passion, där medarbetare överträffat 

 uppsatta mål och bidrar med de som de är bäst på. 

 - Uppnå kontinuitet, hög frisknärvaro, låg personalomsättning.

 - Utveckla Leksands IF:s starka varumärke, genom LIF-TV, hög närvaro på sociala medier och

 ökat arenaupplevelsen med Europas största mediakub

 - Bygga starka och positiva relationer med intressenter kring klubben, ideella krafter, 

 sponsorer, supporters, bank, kommun. 

 - Utöka Hockeygymnasium, både för elit och bredd, killar och tjejer.

 - Att aktivt påverka i viktiga frågor om Svensk hockeys framtid.

 - Ha en ekonomi i balans.

 - Öka engagemang och därmed intäkterna från sponsorer, publik och medlemmar.

 - Minska operativa kostnader i hela verksamheten.

 - Förbättra kassaflödet.

NÅGRA SAKER JAG önskar att jag hade uträttat är att ha etablerat LIF i SHL, samt ökat förståelsen för 

hur mycket Leksands IF betyder och positivt bidrar med i bygden.

JAG ÄR HEDRAD över att nu få uppdraget som komersiell chef för Svenska Ishockeyförbundet. 

Svensk Ishockey har en stark historia och jag upplever att SIF har en tydlig ambition i nya strategin att utveckla 

Svensk Ishockey till att vara den mest engagerade idrotten i Sverige. Jag delar vision och kärnvärden, det blir 

en spännande resa som ska förverkligas, den vill jag vara en del av. 

JAG ÄR MYCKET TACKSAM över att ha fått en stor livsupplevelse, spännande erfarenheter och över att ha 

träffat alla fantastiska Leksingar runt klubben som berör mest i hockeysverige. Min övertygelse är att Leksands 

IF kommer att fortsätta engagera och bli framgångsrika. En viktig förutsättning för att lyckas är att vi runt klubben 

ger vårt stöd och förtroende till de eldsjälar som varje dag sätter klubben före sig själva i organisationen, på norra 

stå, i styrelserummet, som partners och i alla andra roller som bidrar med positiv energi. 

Christer Plars, LIFstidsmedlem

Ledare
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Plockat 

100 000 kr
En sådan check överräckte leksingen Tony Westman 

till ordförande Åke Norström och klubbdirektör  

Christer Plars i samband med herrlagets hemma-

match mot Tingsryd, den 24 februari. Hälften av 

pengarna är öronmärkta för damverksamheten. 

   – Jag har ett stort hjärta för Leksands IF och det 

känns jättebra att jag har möjligheten att kunna 

hjälpa till på det här viset. Jag älskar mina barn lite 

mer än Leksands IF, men gränsen är hårfin, sa Tony 

i periodpausen.

Stipendium till Julia Nilsson
Damjunior-målvakten Julia Nilsson fick under våren stipendium ur Tilda Höglanders minnesfond. 

Detta efter motiveringen: ”Med ett leende på läpparna brinner hon för sin idrott. Hon är omtänksam 

mot sina lagkamrater, sprider ett norrländskt lugn i sin omgivning, är ambitiös och träningsvillig. Hon 

vågar gå sin egen väg”.

Julia själv säger så här: ”Jag blev helt chockad över att just jag fick utmärkelsen, det hade jag verk-

ligen ingen aning om. Det var så klart jättekul att uppmärksammas, och priset betyder jättemycket, 

inte minst för att jag kände Tilda”.

Intressant statistik
Leksands IF:s herrlag spelade 2017/2018 totalt 68 matcher (varav bara 5 träningsmatcher). 

Tre spelare deltog i samtliga 63 tävlingsmatcher: Patrik Norén, Martin Karlsson och Alex Friesen. 

Årets bäste målskytt i tävlingsmatcherna blev Johan Porsberger med sammanlagt 21 mål. 

Alex Friesen gjorde flest assist (31), flest poäng (47) och hade även flest utvisningsminuter (71).

"– Du förstår, det 
är mitt liv det här, 
jag älskar den här 
föreningen. Åh, vad 
det är fantastiskt 
med hockey!"
Sagt av 76-åriga Berit Persson, som är inne på 

sin 45:e (!) säsong som säsongskortsinnehavare i 

Leksands IF.

UF-pris till 
Aterius och Juvas
Under finalen för Ung Företagsamhet 

Dalarna fick i år Organic Waste UF från 

Leksands Gymnasium ta emot pris för 

Årets UF-företag, årets entreprenörer, 

årets innovation, årets monter och årets 

samhällsentreprenörer. Detta efter att ha 

presenterat en lösning på blöta kompost-

påsar. Motivering: ”Organic Waste erbjuder 

ett unikt vatten- och fettresistent komple-

ment till Dalarnas kompostpåsar i form av 

en botten för att underlätta kompostering-

en i alla hushåll”.

Med i företaget finns Leksandsspelarna 

Erik Aterius och Christoffer Juvas. 

JVM-brons till 
Filip Johansson
I slutet av april tog Sveriges Team 18 brons 

vid JVM i Ryssland. 

Sverige besegrade Tjeckien med 5-2 i 

bronsmatchen och för ett av målen svarade 

LIF-backen Filip Johansson. 

Världsmästare blev Finland, efter 3-2 i 

finalen mot USA.
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Lina Wester tillbaka i LIF 

Den före detta Leksands- och landslagsspelaren Lina Wester är tillbaka i Leksands IF:s organisation. 

Denna säsong kommer hon nämligen att vara assisterande tränare för klubbens damjuniorer. 

   – Jag har aldrig tänkt tanken på att vara tränare innan, men när jag fick frågan väcktes det en drivkraft 

inom mig. Jag kände direkt att det skulle vara en spännande och rolig utmaning. Förhoppningsvis kan 

jag hjälpa tjejerna och laget att utvecklas, genom att dela med mig av mina erfarenheter inom ishockeyn, 

säger Lina.

Lagets huvudtränare blir, liksom föregående säsong, Kevin Törnblom.  

Tobbe Forsberg årets krigare
Under säsongen har Leksand Superstars, i samarbete med Nils Olsson Dalahästar, efter varje grund-

seriematch i HockeyAllsvenskan delat ut priset till Matchens krigare. Den utsedda krigaren har efter 

matchen fått ta emot en dalahäst som ett symboliskt pris inför fansen.

När grundseriens hemmamatcher var över, korades så den spelare som samlat på sig flest krigarhästar 

till Årets krigare. Vinnare denna gång blev Tobias Forsberg, efter fyra insspelade krigarhästar. 

Skuggade honom gjorde Patrik Norén och Erik Aterius, båda med tre inspelade hästar.

Leksingen | 5

HERMAN HULTGREN 
Back i Leksands IF 2006-2008

Spelade ytterligare två säsonger efter sejour-

en i LIF innan han lade skridskorna på hyllan. 

Är nu tillbaka i byn och är tränare för spelare 

födda 2004 i Leksands IF. Jobbar till vardags 

hos DalaFrakt som är partners till Leksands IF.

ÅKE LILJEBJÖRN 
Målvakt i Leksands IF 

1992-1995, 1997-1998

Bor sedan flera år i Gävle. Är sedan före- 

gående säsong sportchef och huvudtränare 

för Brynäs IF:s damlag i SDHL. Har efter sin 

aktiva karriär även varit tränare för Team 

Gävle, Tierps HC och italienska HC Merano. 

CENNETH SÖDERLUND
Forward i Leksands IF 1986-1993

Efter sina sju säsonger i Leksands IF spelade 

han i Aalborg, Falu IF och Linköping HC. 

Driver idag trafikskola i Leksand och ses ofta 

på vägarna i byn tillsammans med sina elever.

ANDREAS KARLSSON
Forward i Leksands IF 1992-1999

Spelade ytterligare 12 säsonger på ameri-

kansk, schweizisk och svensk mark efter 

sina sju säsonger i Leksands IF. Har efter den 

aktiva karriären varit tränare i Frölunda HC, 

York University och den senaste säsongen 

i Kitchener Rangers där även Rickard Hugg 

fanns i truppen.

Vad gör 
de nu? 

Sammanställt av Richard Brasar

Läs Leksingen 
digitalt!
Du vet väl om att du som medlem i 

Leksands IF kan läsa Leksingen digitalt 

på din medlemssida? Där får du dessutom 

läsa tidningen före alla andra, eftersom den 

publiceras där några veckor innan den 

landar i postlådan.

   Vill du framöver enbart läsa tidningen 

digitalt är du välkommen att höra av dig 

till medlem@leksandsif.se, så slår vi 

tillsammans ett slag för miljön.
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rattvikscamping.se enabadet.se, 0248-561 00

80 stugor, 20 bäddar i vandrarhem 
och 310 platser på camping!

Mer info på www.rattvikscamping.se

25-meterspool, 

barnpool med lekhörna, 

bubbelpool, bastu,

relax och café

För priser och öppettider: www.enabadet.se

Öppet vid överens-
kommelse 
070-606 86 89

www.spadermadame.se

PROFFSBUTIKEN

FÖR EN AKTIV

FRITID.

www.utesport.nu

Cyklar och skidor för hela familjen

Rättvik • 070-379 88 80
Cykelladan Siljansnäs • 070-690 85 13

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum, LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00
v. 26-33 Mån-fre 10.00-17.00, 
      ”      lunchstängt 13.00-13.30

Följ oss på 
 instagram
 sdr_gavan

Gilla oss på 
 facebook
 SDR Gåvan
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läs mer och boka på lif.ebiljett.nu                       

Säsongskort!
Säkra din plats i arenan - från första till sista matchen

PRISER 
RÖD SEKTION: 6 500 kr 
BLÅ SEKTION: 5 600 kr 
GUL SEKTION: 4 700 kr 

PENSIONÄR A8, A9V:  3 450 kr
FAMILJEPLATS C2, C3, A7H: 2 400 kr 

MEDLEMSSTOL A1, A13: 4 760 kr 
HANDIKAPP: 3 000 kr 

STÅPLATS: Från 1 000 kr 

Jag vill passa på att tacka för att ni 
fortsätter att stötta Leksands IF. Utan er 
medlemma stannar Leksands IF.

VI ÄR NU ca 8.500 medlemmar i Leksands IF, och 

vi närmar oss vårt mål på 10.000 medlemmar.

Förra året bytte vi system för medlemshanteringen 

och fick på så sätt nya möjligheter. 

Vi startade förra medlemsåret med att kunna mejla 

ut medlemsfakturorna, och utvecklingen har sedan 

fortsatt via en egen hemsida för Leksands IF:s 

medlemmar. 

LEKSANDS IF ARBETAR regelbundet för att göra 

medlemskapet så bra som möjligt, och vi kan inför 

kommande säsong presentera följande nyheter:

– På den nya hemsidan för medlemmar kommer 

mer exklusivt material att publiceras. Vi kommer 

exempelvis att presentera månadens medlem, 

samt publicera informationsbrev från olika avdel-

ningar inom Leksands IF. På detta sätt kommer 

ni medlemmar att få en ännu bättre inblick i det 

dagliga arbetet inom föreningen.

  

- Ett par gånger under året kommer vi att tävla ut 

matchbiljetter till någon av våra matchloger.  

- För att möta en ökad efterfrågan, i kombination 

med ekonomi- och miljöaspekter, kommer vi även 

att införa digitala medlemskort. Dessa medlemskort 

får ni tillgång till genom att följa instruktionerna på 

hemsidan för medlemmar.  

– Du som har begärt att fortsatt få en pappers-

faktura, eller ännu inte har anmält din mejladress, 

kommer att få ett fysiskt medlemskort och en 

tilläggsavgift på 30 kronor på medlemsfakturan. För 

att anmäla din mejladress hör du av dig till oss på 

medlem@leksandsif.se

- Du som anmält mejladress, men ändå önskar ett 

fysiskt medlemskort, kommer att kunna beställa 

detta till en kostnad av 30 kronor.

Nu ser vi tillsammans fram emot ännu en 

härlig säsong. 

Vad som än krävs, vi gör det tillsammans!

Med hopp om en underbar sommar
Robert Kock, medlemsansvarig 

Medlemsrapport
Medlem
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”jag tror att alla 
som får chansen 
vill spela i Leksand”
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AXEL BRAGE
Sommarkoll med

Leksingen | 9

Täbykillen Axel Brage flyttade från 
Stockholm och AIK inför säsongen 
2005/2006, då han började studera 
på hockeygymnasiet i Linköping. 
Efter den treåriga utbildningen har 
den rutinerade målvakten nu hunnit 
med spel i klubbar över nästan hela 
landet. Han ser fram emot att landa 
i Leksand: 
 – Leksand är nog det minsta stäl-
let jag har bott på, men Leksands 
IF är den största klubb som jag har 
spelat i. Det känns stort att få repre-
sentera föreningen.  

PÅ AXELS CV FINNS klubbar som exempel-

vis Linköping, Malmö, Vita Hästen, Tingsryd, 

Troja-Ljungby och Växjö.

 – Jag har flyttat runt en del… ett tag 

kändes det nästan som att jag betade av 

varenda klubb i Småland, haha. Visst har det 

varit jobbigt på ett sätt, att flänga runt så som 

jag har gjort, men det funkade ju när man var 

yngre. Det har också gett mig väldigt många 

erfarenheter som har stärkt mig som både 

spelare och person, menar Axel, som spen-

derat de senaste två säsongerna i Örebro. 

 – Det var första gången jag fick chansen i 

SHL, så när jag fick det erbjudandet tvekade 

jag aldrig. Jag visste i och för sig att det skulle 

bli begränsat med speltid, men jag ville ändå 

ge det ett försök. Jag har haft det bra i fören-

ingen, men samtidigt – man vill ju spela! När 

det här med Leksand dök upp var det bara 

att köra. Jag ser det inte som att jag tar klivet 

ner från SHL till HockeyAllsvenskan, jag ser 

det mer som att jag får chansen att vara med 

om att gå upp. 

Varför Leksand?
 – Dels på grund av det som jag nämnde 

ovan, men också för att… alltså, jag tror att 

alla som får chansen vill spela i Leksand. Det 

är en stor och fin förening med gott rykte och 

fans över hela landet. Det är jättehäftigt att få 

vara en del av allt detta, och samtidigt kände 

jag verkligen att jag skulle komma till en klubb 

som vill framåt – precis som jag. 

AXEL BESKRIVER sig själv som en lugn 

person och en nästan lika lugn målvakt. En 

av hans styrkor på isen tycker han är att han 

läser spelet väldigt bra, och han ser fram 

emot att, ihop med målvaktskollegan Jonas 

Arntzen, få utvecklas ytterligare mellan Lek-

sandsstolparna. 

 – Jonas är en jättebra kille och jag tror att 

vi har mycket att lära av varandra. Känslan i 

hela gruppen är dessutom otroligt positiv, så 

det känns som att vi lyfter varandra varje dag. 

Det är riktigt roligt att komma till träningarna!

Vad ser du framför dig när du tänker på säsong-
en som väntar? 
 – Först och främst ser jag oerhört mycket 

fram emot den. Det ska bli så kul! Utöver det 

hoppas jag att vi som lag kommer ihop oss 

riktigt bra och blir bättre och bättre för varje 

match. Att få komma till ett kval hade natur-

ligtvis varit helt fantastiskt. Vi ska göra allt för 

att gå hela vägen. 

SOMMARFAKTA 
Innan säsongen drar igång väntar dock en hel 

del träning och även en skön sommar. Lek-

singen passade därför på att kasta ut några 

sommarfrågor till Axel:

Dina bästa sommarminnen?
 – Om jag tänker på mina somrar som grabb 

så är det i princip en sak jag ser framför mig: 

hockeyskolor! Jag hann nog med tre hockey- 

skolor varje år ungefär, så det har blivit en del, 

haha. Självklart har jag även varit på Leksands 

Hockeyskola, men det var så längesen nu så 

jag kommer inte ihåg jättemycket. Jag vet att 

det var David Åslin som fick mig att åka dit i 

alla fall, och att jag hade riktigt roligt. 

Dina sommarplaner?
 – Nu för tiden ägnar man ju en stor del av 

somrarna åt träning, men lite ledigt ska vi väl 

ha i alla fall. Det jag vet är att jag ska på två 

bröllop, och utöver det kommer väl jag och 

min fru att åka runt lite i Sverige och hälsa på 

familj och vänner. Sen hoppas vi på att åka 

iväg lite längre någon vecka också, och bara 

ta det lugnt. 

När tar du du vanligtvis första doppet? 
 – Det beror ju lite på var jag befinner mig. I 

Stockholms skärgård är det svinkallt, så där 

ska det mycket till om jag badar även om det 

är mitt i sommaren, haha. Men i nån fin liten 

insjö kan jag nog komma ner i maj i alla fall. 

Roligaste sommarsporten?
 – Golf! Nu har jag dock inte spelat på två 

år. Efter att mina klubbor blev stulna har jag 

inte riktigt orkat ta tag i det där igen.

Bästa sommarmaten?
 – Grillat i alla former. Det spelar ingen roll 

om det är kött, fågel eller fisk. Jag är helt okej 

på att grilla själv, men det bästa är ändå att få 

åka hem till föräldrarna och bli serverad.  

Ditt Smultronställe?
 – Det finns faktiskt ett ställe i Söderköping 

som heter just Smultronstället och där man 

äter riktigt god glass. Det stället måste man 

besöka om man har vägarna förbi. 

Sommar i Leksand, vad måste man se?
 – Leksand Sommarland kanske, där finns 

det nog något för alla. Sen kan man ju alltid 

kolla in Tegera arena, även om det inte spelas 

hockey just då. Den är värd ett besök tycker 

jag.
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Hemma hos 

Elin Lundberg
Hon trivs i köket, älskar sin fjäderlampa 
och dricker kaffe ur en Batman-mugg. 
Följ med hem till backen och den relativt 
nyblivna husägaren – Elin Lundberg.

ELIN HAR PRECIS GJORT KLART dagens 

arbetspass på en förskola utanför Leksand. Innan 

det är dags för träning sitter hon nu hemma vid 

köksbordet, där hon avslutar en delikat mat-

lådemåltid bestående av kyckling, potatis och 

grönsaker. 

 – Nu, äntligen dags för kaffe! säger Elin och 

fyller en svartvit Batman-mugg.

 – Jag fick den av min bror i julklapp… han tyckte 

väl att den passade mig bra, haha.

ELIN KOMMER FRÅN MALUNG, men flyttade till 

Leksand på sommaren mellan nian och gymnasiet. 

 – Och innan det hade jag pendlat i nästan två 

år också, för hockeyn så klart, berättar Elin, som 

i dag är 25 år gammal och har spelat över 300 

matcher i Leksandströjan.

Även boendemässigt har hon hunnit med en hel del. 

 – Jag började på Leksand Strand och sen hann 

jag med två ställen till innan jag flyttade till en 

lägenhet på torget, ovanför Bosporen. Vi (Elin och 

sambon Sebastian) trivdes väl bra där, men det 

känns verkligen jätteskönt att vi fick tag på det här 

i stället. Det känns helt rätt, säger Elin, och ser sig 

omkring i det nybyggda parhus som paret har bott 

i sedan februari.

 – Egentligen hade vi väl inte kollat efter hus så 

länge, det blev väldigt spontant. Men efter att vi 

hade varit här och tittat en gång bestämde vi oss 

direkt.  

Vad fastnade ni främst för?
 – Läget är perfekt, det ligger väldigt lantligt till, 

men ändå är det bara en 20 minuters promenad in 

till centrum. Sen är det ju roligt med nyproduktion 

och att vi fick vara med och forma huset själva. 

Även om vi inte gjorde jättemycket tillval, så känns 

det verkligen som att vi har fått sätta vår egen 

prägel på huset, framförallt köket, som vi gjorde 

svart i stället för vitt. Eftersom vi har köket och 

vardagsrummet i en öppen planlösning blir det ju 

ganska naturligt att man spenderar mycket tid här.

Vem är bäst i köket?
 – Jag älskar att laga mat, så det är oftast jag 

som gör det. Sebban brukar få hacka grönsaker 

eller diska, det är hans paradgren, haha. 

Någon favoriträtt?
 – Jag älskar älgkött, det är magiskt!

Vad gör ni när ni är hemma, när ni inte lagar mat och 
hackar grönsaker? 
 – Vi är ju sportintresserade båda två, så teven 

står nästan alltid på. Mest hockey och fotboll blir 

det. Sen ser vi fram emot många grillkvällar med 

familj och vänner här hemma nu i sommar. Det är 

ytterligare en grej som är bra med att ha ett hus. 

Man har plats att umgås.

NÄR DET GÄLLER inredningen i hemmet går 

det mesta i vitt, svart och grått. Större delen av 

möblemanget är nyköpt inför flytten.

 – Ingen av oss har väl något större intresse av 

inredning egentligen, så det har inte varit så stora 

diskussioner om hur vi ska ha det. Sebban gillar 

mycket mörka möbler, och jag kanske lite mer lant-

lig stil, så vi har väl gjort en kompromiss där. Det 

enda som han var väldigt noga med att vi skulle ha 

här hemma var kristallkronan ovanför köksbordet. 

Jag ville samtidigt jättegärna ha en fjäderlampa i 

sovrummet, så vi fick en lampa var kan man säga. 

Vem är bäst på att städa?
 – Alltså, jag tycker att vi städar båda två, men 

man behöver ju inte överdriva. Enligt mig kan man 

fylla sin vardag med roligare saker än att städa hela 

tiden. Jag tycker liksom inte att det gör något att 

det syns att det bor någon här hemma, men visst, 

vi städar väl en gång i veckan kanske.

 

Vad är det roligaste med att vara husägare?
 – Friheten. Att inte behöva anpassa sig efter 

grannar på samma sätt, och att ha en gård. Det är 

en frihetskänsla deluxe. 

Det mest överraskande med att vara husägare?
 – Alla utgifter. Det är så mycket man behöver 

som man inte tänker på… och som blir jättedyrt! 

Bara glödlampor till alla rum liksom… Eller en 

snöskyffel! Man blir ju lite mer ekonomisk också, 

och tar inte en långdusch i 50 minuter direkt, haha. 

I övrigt är det väl en hel del saker som man lär sig 

efterhand. Vi har precis skrivit ut ett schema för 

sophämtningen till exempel, det sitter där så fint på 

kylskåpet nu. Det känns väldigt vuxet.

Hur händiga är ni?
– Jag är nog mer händig än Sebban skulle jag tro, 

men ingen av oss är väl särskilt händig. Som tur är 

har vi mycket vänner och familj som kan hjälpa oss 

med det mesta.

Vem i laget har det finaste hemmet?
– Jossan Söderberg har det väldigt fint. Jag önskar 

att jag hade ork att lägga ner så mycket tid för att 

få det så fint och genomtänkt.

Vem i laget skulle passa bäst som husägare?
– Julia Åberg är en sån som jag verkligen kan se 

gå runt och fixa med det mesta, både i ett hus och 

på en gård. Dessutom är hon alltid glad och har 

massor av energi. Henne skulle jag definitivt leja i 

mitt hushållsarbete, haha. 

Vem passar sämst?
– Bra fråga, men Wilma Johansson kanske. Jag 

har fått för mig att hon är en lägenhetsmänniska.

 

”Sebban 
brukar få 
hacka 
grönsaker 
eller diska”
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Så mycket samlades in till Vision 2019 under den gångna 
säsongen. Leksingar över hela landet har varit med och 
bidragit, och två exempel på eldsjälar som har jobbat hårt för 
detta är urleksingarna Ola Karlsson och Kalle Kava Andersson. 
Via en rad olika event, auktioner och övriga insamlingar lyckades 
de samla in hela 140 000 kronor! Stort tack till alla som har 
varit med och bidragit!

Vision 2019 är kampanjen som ger ett såväl kortsiktigt som långsiktigt bidrag till 

Leksands IF och ett viktigt stöd för att kunna uppfylla satta visioner. Kampanjen 

formerades under säsongen 12/13. Mycket har hänt sedan dess och i och med 

att både den sportsliga och ekonomiska situationen har varit föränderlig under 

de år som gått, har visionen fått en delvis ny inriktning:

1 232 229 
kronor!

Läs mer om Vision 2019 på leksandsif.se Och om Örebroleksingars  

eldsjäl Ola Karlsson kan du läsa mer i kommande nummer av Leksingen. 

- Ha ett herrlag som når en topp 4-placering i HockeyAllsvenskan.

- Präglas av unga spelare med stor potential. Fokus ska ligga 
 på utveckling.

- Prioritera egna juniorer/spelare.

- Vara redo att tävla om en SHL-plats säsongen 2019/2020, 
 den säsong då klubben fyller 100 år.

- Ha ett damlag i toppen av SDHL.

- Vara en ledande klubb för juniorer.

- Erbjuda Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar.

- Ha en aktiv roll i arbetet med att skapa ett levande hockeysverige, 
 med fokus på hållbar utveckling.

- Fortsatt ha en ekonomi i balans, oavsett division.
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Lys upp när 
solen går ner

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

EVENEMANG på gång

5/7 Janne Krantz  
med vänner

6/7 Sigrid Moldestad – 
Musik vid Siljan

11–13/7 GES

 Kolarkojan, Rättvik

• •
 Boda Kyrka  Dalhalla, Rättvik

1/8 Brolle ”Rock N Roll”  
On Tour

 Rättviksparken
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SUPPORTERKOLLEN

 – En västgötsk leksing från Skövde, 
i sina bästa år och med ett stort Lek-
sandshjärta.
Så låter det när urleksingen Thomas 
Andrén beskriver sig själv.  

LEKSANDS IF HAR varit en stor del av Thomas 

liv sedan 70-talet, och laget har genom åren 

berikat hans liv med massor av glädje och en rejäl 

dos nervositet.  

 – Man vill ju så oerhört gärna att det ska gå bra 

för laget, så spännande blir det varje år, eller varje 

match egentligen. Oavsett hur det går så älskar 

man ju alltid laget, men man vill så gärna, för 

spelarnas skull, att det ska gå bra, menar Thomas, 

som från hemmet i Skövdetrakten försöker att 

hinna med minst en resa till Leksand varje säsong. 

 – Gärna fler så klart. Och så ser jag en del borta-

matcher också, även om ingenting går upp mot att 

få komma till Tegera arena. Man blir liksom glad i 

hela kroppen så fort man åker in i Leksand.

Hur och när blev du leksing?
 – Jag minns inte exakt hur, men det var någon 

gång kring 1974/1975 i alla fall, i samband med 

gulden. 

Det bästa med att vara leksing?
 – Att man har många att dela glädjen med! För 

sorg är det väl aldrig?

Hur ser man på dig att du är leksing?
 – Om man kommer hem till mig ser man att jag 

har Leksandsprylar i varje rum.

Ditt bästa LIF-minne?
 – Det finns så många, men att på plats se Lek-

sand krossa Mora med 5-0 i ett fullsatt Globen är 

ett av dem. 

Ditt jobbigaste?
 – När Jan Huokko var tvungen att lägga av på 

grund av knäskadan. 

THOMAS BERÄTTAR ATT hans favoritleksingar 

genom tiderna är Magnus Sigge Svensson och 

Jens Bergenström. 

När det gäller årets lagbygge tycker han att det ser 

lovande ut och han ser fram emot det som väntar. 

 

– Som leksing är man ju alltid optimist, men jag 

tycker verkligen att det ser bra ut. Jag längtar, som 

varje sommar, tills allt drar igång igen. 

Säsongens första målskytt?
 – Blir Mattias Ritola!

Och avslutningsvis, vad står Leksands IF för enligt 
dig?
 – Jag kan beskriva det med ett ord – kärlek! 

Thomas Andrén

"Man blir lik-
som glad i hela 
kroppen så fort 
man åker in i 
Leksand."
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Ord av 
Leon Reuterström:
"Livet är fullt av tuffa beslut, och detta är nog mitt tuffaste 
hittills. Jag säger nu hejdå till det som varit allt livet har gått 
ut på fram till nu, en sport som inte bara har varit en sport. 
Så otroligt mycket jag har fått genom detta i alla år och 
så många människor jag har träffat och fått uppleva saker 
med! Men mest tacksam är jag för alla vänner jag har fått 
tack vare hockeyn! Tack Leksand, Almtuna och Uppland. 
Men Störst tack till alla er lagkamrater, alla tränare och min 
familj som varit guldvärda!
 Nu efter en lång utredning och en lång väntan påbörjar 
jag en ny lång resa, att få bli den jag är, men tyvärr utan 
hockeyn. Från och med nu heter jag Leon och ja, jag är 
transsexuell!" 

Detta fantastiska inlägg publicerade Leon Reuterström 
(tidigare Denise Reuterström) på sina sociala medier i 
slutet av april. 

Tack för allt som du har gjort för Leksands IF, och stort
lycka till med allt som väntar i framtiden!
/Leksands IF

Glad sommar och ha det så bra det bara går! Passa på 
att fylla batterierna så att du är redo när hösten kommer 
och Leksands IF gör en nystart. En nystart som innehåll-
er många nya namn på herrsidan, där vi i Supporter- 
klubben främst glädjes åt att flera juniorer får plats. 
Spelare som har gått hela vägen från ”Björnligan” till 
A-laget och därmed kunnat dra nytta av den satsning 
som Supporterklubben sedan länge gör på våra egna 
LIF-ungdomar. Vi önskar alla ett stort lycka till! 
 En önskan och förhoppning är att årets trupp kommer 
samman till en bra lagkänsla, något som leder till att alla 
spelare höjer sig och laget presterar bästa möjliga hock-
ey under hela säsongen.
 Alla som hejar på LIF - kom och se på matcherna, 
hemma som borta, det stöd vi kan ge till laget är högt 
värderat och uppskattat av spelarna.
 Till sist vill vi passa på att framföra ett tack till alla olika 
funktionärer som match efter match kommer och jobbar 
för att allt ska fungera! 

Tack allihop - vi ses i höst!

Leksands IF Supporterklubb

Hej alla LIF-
supportrar!
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Att vara medlem i Leksands IF 
Supporterklubb kostar 250 kr/säsong.
En administrativ avgift på 30 kr tillkommer. 
Läs mer om medlemskapet på leksandsif.se
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Blåvit comeback för 
Anna Borgqvist

Damlaget

26-åriga Anna Borgqvist har represente-
rat det svenska landslaget under samtli-
ga säsonger sedan 2007/2008, och den 
poängstarka forwarden är i dag en av 
svensk damhockeys stora profiler.  
De senaste sju säsongerna har hon 
tillhört Brynäs IF, men denna säsong 
är Anna äntligen tillbaka i Leksand och 
Leksands IF:
 – Det känns hur bra som helst, lite som 
en nystart för mig. Jag hoppas på att bli 
en ledande spelare i laget, och vi som 
lag har alla chanser att gå riktigt långt, 
säger hon.

ANNA KOM TILL Leksands IF från Växjö inför 

säsongen 2008/2009, då hon började på hockey- 

gymnasiet. 

Hon berättar att det var en stor omställning att 

som 16-åring flytta hemifrån, med allt var det 

innebär.

 – Men Leksand var nog ändå det perfekta stället 

att bo på just då. Det är litet och tryggt och nära till 

allt. Dessutom är det ju en riktigt hockeytokig by, 

och det passade mig perfekt, menar Anna, som 

ser tillbaka på gymnasietiden i Leksand med ett 

leende på läpparna. 

 – Jag minns att vi var mer på hallen än hemma, 

och vi hade det verkligen roligt tillsammans. Det 

var en viktig tid i mitt liv, på många sätt. 

EFTER GYMNASIET valde dock Anna att fortsät-

ta karriären i Brynäs. 

 – Jag kände nog att jag ville prova på att bo i en 

större stad igen, och Brynäs var ett topplag då. 

Just då var det helt rätt av mig att prova något 

annat, och tiden i Brynäs har gett mig jättemycket, 

som både spelare och person. 

Men att göra comeback i LIF var inget svårt beslut 
att fatta?
 – När Uffe (tränare Hedberg) hörde av sig tyckte 

jag direkt att vi fick en bra kontakt. Han gjorde ett 

väldigt bra intryck och hade även förståelse för 

vikten av att alla bitar vid sidan av hockeyn också 

måste falla på plats. Samtidigt vet jag ju sedan inn-

an hur bra jag trivs i föreningen, och jag har redan 

många vänner där, både i och utanför laget, så allt 

kändes helt enkelt bara bra. 

Ditt mål med säsongen?
 – Att vara en ledande spelare och att bidra så 

mycket som möjligt för att föra laget framåt. Sen 

hoppas jag självklart att kunna dela med mig av lite 

rutin till de yngre i laget också. För lagets del tycker 

jag att vi har ett lag för toppen av tabellen. Jag tror 

att vi har en riktigt rolig säsong framför oss. 

11 (GANSKA) SNABBA
Ditt första hockeyminne?
 – Att jag och Linnea Engstrand spelade hockey 

med alla grabbar hemma i Växjö. Och att pappa 

var med till hockeyskolan alla tidiga lördagsmorgnar, 

haha. 

Ditt första LIF-minne?
 – När jag och Lisa Johansson (nu i AIK) skulle 

åka tåg till Leksand och vara ledare på Hockey- 

skolan. När tåget stannade visade det sig att 

perrongen var för kort, så vi kom aldrig av. Det 

var någon som fick åka och hämta oss i Tällberg i 

stället…. Det var min start i Leksand det, haha. 

Beskriv dina gymnasieår i Leksand med tre ord?
 – Givande för framtiden. 

Det bästa med Leksand?
 – Hockeykulturen och att alla är så engagerade. 

Jag har faktiskt hejat på Leksand under alla år i 

Brynäs också, och hoppas verkligen att herrlaget 

tar klivet upp till SHL den här säsongen. 

Karriärens höjdpunkt hittills?
 – Att ha fått representera Sverige i två OS. Det 

kan ingen ta ifrån mig. 

Vem är du i omklädningsrummet?
 – Antingen den som sitter tyst, eller den som 

härjar runt. Dagsformen avgör, haha. 

Vad gör du när du inte spelar hockey?
 – Umgås med vänner och familj. Fikar och drick-

er kaffe!

Ditt viktigaste råd till tjejer som vill satsa på hock-
eyn?
 – Att ha något mer att fokusera på vid sidan av 

hockeyn. 

Vem i laget får sitt stora genombrott i år?
 – Jag tror att Sofia Engström kommer att få ett 

genombrott som forward. Hon kommer att göra en 

grym säsong, och det unnar jag henne verkligen. 

Vem sätter säsongens första mål?
 – Alltså, det skulle jag ju gärna göra själv, haha… 

Men annars tippar jag på Wilma Johansson. 

En smålandstjej blir det i alla fall, så mycket kan 

jag säga. 

Leksands Knäckebröd eller Gevalia?
 – Alltså… jag älskar ju kaffe. 
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Tystnaden. Den smärtsamma ljudlösheten där 

besvikelse och frustration hänger som ett mörkt 

åskmoln över rummet i väntan på att urladdas vid 

minsta ljud eller rörelse. Jag sitter på en träbänk 

i Fjällräven Arena tillsammans med ledarstaben. 

Vad de och tjejerna i omklädningsrummet bredvid 

känner är inte svårt att förstå. Jag lider när jag ser 

deras tomma blickar mot det kalla betonggolvet. 

Minuter har gått sedan slutsignalen ljöd. Ett 

plågsamt tillkännagivande om att det är över. En 

säsongs slit som gått allt för många obemärkt förbi 

och nu kommer sörjas i ensamhet, lite på sidan av 

det strålkastarljus som alltid riktas åt andra håll.

Där och då försvinner alla eventuella tvivel. En käns-

la av övertygelse, envishet och vilja sprider sig inom 

mig. Dessa tjejer förtjänar mycket mer. Jag knyter 

näven och sänder ett ohörbart tack i tanken till Plars 

som givit mig möjligheten att påverka detta. 

Det är ett privilegium att få vara med och utveckla 

intresset för damhockeyn. Det är intressant att 

under våren ha fått inblick i hur Leksands IF fung-

erar. Jag har börjat etablera kontakt med SDHL. 

Särskilt inspirerande har det varit att sakteligen lära 

känna laget och få ta del av tjejernas vardag och 

utmaningar för att få livspusslet att gå ihop. Jag är 

optimistisk men väl medveten om att min roll inte 

hade varit efterfrågad om verkligheten för dam-

hockeyn sett annorlunda ut. Det är ett tufft arbete 

vi har framför oss. 

Jag säger vi, för givetvis är detta inget enmans-

jobb. Många kompetenta personer på Leksands 

IF arbetar dagligen med detta. Mitt uppdrag är att 

hålla ihop trådarna kring damverksamheten samt 

driva det långsiktiga strategiska arbetet framåt. 

I det sistnämnda får jag ett stort stöd från bl.a. 

Alexander Bröms, huvudcoach för damernas 

U18-landslag, som bidrar med många värdefulla 

insikter. 

För att skapa en tydlighet i strategin har vi valt att 

lyfta fram tre fokusområden som vi kommer arbeta 

hårt med närmsta åren:

• Förbättra omgivningens bild av damhockeyn 

• Skapa mervärde/engagemang för damlagen  

i föreningen 

• Locka fler tjejer att börja spela hockey  

Vad händer just nu?
Bortsett från det strategiska arbetet arbetar jag 

med att bygga en stark ideell organisation kring 

SDHL-matcherna. Såsom på herrarnas matcher 

behövs betydelsefullt stöd från ideella krafter för att 

höja kvalitén kring arrangemanget och attrahera 

mer publik. I och med att jag även kommer ha en 

mentorroll för damlagen pågår dessutom en del 

planering med ledarstaben och jag försöker träffa 

tjejerna så ofta jag hinner. 

Sportsligt tycker jag att det ser spännande ut inför 

hösten. Kevin Törnblom och OS-meriterade Lina 

Wester som tränare för Dam J är en riktig bra kom-

bination. Uffe Hedberg, ny huvudtränare, har gjort 

ett fantastiskt jobb med Dam A:s lagbygge som 

jag tror tar oss hela vägen till semifinal. 

 

Oavsett hur det går önskar jag att vi kommer att 

vara fler på plats i Tegera för att dela damlagets 

glädje och sorg kommande säsong. Kan vi dess-

utom hjälpas åt att rikta en del av strålkastarljuset 

mot damlaget är jag övertygad om att vi kommer 

få brista ut i eufori inom bara några år. Allt för den 

blåvita skölden. För nog är det väl dags att vi Lek- 

singar snart får uppleva känslan av ett SM-guld?

KRISTINA ”KICKI” BACKLUND

Gör  Verkar för att öka intresset för damhockeyn. 

Mentor/lagledare för Dam A och mentor för Dam J. 

Kundtjänstchef på Leksands kommun.

Bakgrund Civilekonom med inriktning mot mark-

nadsföring och kurser inom bland annat beteende-

vetenskap och entreprenörskap. Träningsinstruktör 

sedan 14 år tillbaka. Tidigare kommunikationschef 

på YrkesAkademin och även en del av koncernens 

ledningsgrupp.  

Vill du engagera dig ideellt? 
Just nu söker vi dig som vill vara aktiv 
kring damernas hemmamatcher och har 
ett brinnande intresse för kommunikation, 
media eller statistik. Känner du igen dig? 
Skicka en intresseanmälan till mig så berättar 
jag mer. kristina.backlund@leksandsif.se

”DÄR OCH DÅ FÖRSVINNER ALLA 
EVENTUELLA TVIVEL. EN KÄNSLA AV 
ÖVERTYGELSE, ENVISHET OCH VILJA 
SPRIDER SIG INOM MIG. DESSA TJEJER 
FÖRTJÄNAR MYCKET MER. ”

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

Trycksaker 
av alla de slag!

AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN
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ÖPPNAR 23 JUNI KL. 10.00

MAXAT KUL
LOGI 2 NÄTTER + 3-DAGARS ENTRÉ

CAMPING FR. 2.950 KR

STUGA FR. 3.495 KR

Prisexemplen gäller 2 vuxna + 2 barn LEKSANDSOMMARLAND.SE

VM-GULD!
I det svenska lag som kammade hem VM-guldet 
i Köpenhamn i slutet av maj ingick de tre leksing-
arna Filip Forsberg, Jacob de la Rose och Oliver 
Ekman-Larsson. Tre underbara personer och 
hockeyspelare som är fantastiska ambassadörer 
för Leksands IF och svensk hockey.

Grattis önskar Leksands IF!
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Filip Johansson etablerade sig i A-laget 
redan under den gångna säsongen, och 
inför kommande säsong har Axel Berg-
kvist skrivit på ett A-lagskontrakt. 
En av de lovande juniorbackar som kan 
stå näst på tur att gå samma väg är 
17-årige Alexander Lundqvist.  
- Först och främst vill jag ta en ledande 
roll i J20-laget, men visst, på sikt vore 
A-laget drömmen, säger det landslags-
meriterade framtidslöftet. 

ALEXANDERS MORBROR heter Nicklas Lid-

ström och pappa Stefan spelade hockey i klubbar 

som Brynäs, Skellefteå och Mora under sin aktiva 

karriär. Hockeyn finns med andra ord i blodet. 

 – Ja, det kan man väl säga. Jag vet att jag gillade 

hockeyn så fort jag testade. Jag kommer inte ihåg 

exakt hur gammal jag var när jag åkte skridskor 

första gången, men jag var inte gammal i alla fall. 

Pappa såg väl till att ta mig till isen så fort han fick 

chansen, haha.  

Har du och din pappa en liknande spelstil?
 – Vissa likheter finns säkert, men han var forward, 

så det skiljer nog en hel del. 

Skulle han kunna ta sig förbi dig?
 – Idag? Nej, det tror jag inte, haha.

Men… hans klubbval… han är inte leksing, eller? 
 – Haha, nja… så kan man väl kanske se det 

… Men han tycker så klart att det är jätteroligt att 

jag spelar här och att det går bra för mig, berättar 

Alexander, som erkänner att han själv inte heller har 

varit leksing hela livet. 

 – När jag var liten höll jag på Skellefteå, det blev 

nog så eftersom pappa spelade där då. Men sen 

började jag få en massa kompisar som höll på Lek-

sand och då började jag smyghålla lite på Leksand 

jag med. Att jag nu får spela här är självklart jättekul, 

det känns stort.

ALEXANDER LUNDQVISTS moderklubb är 

Skogsbo SK, och efter juniorhockey i Avesta BK 

gick flyttlasset till Leksand och Leksands IF. 

 – Jag flyttade hit när jag var 15 och skulle börja på 

hockeygym. Jag trivdes redan från början, berättar 

Alexander, som trots att han är ett år yngre nu går i 

samma klass som exempelvis Filip Johansson och 

Maja Nyhlén-Persson.

- Det är jättekul, vi har ju spelat ihop hemma i Aves-

ta också, så vi känner varandra bra. Det är jätteroligt 

att det har gått så bra för dem, de har verkligen för-

tjänat det. Filip och jag känner varandra väldigt bra 

även utanför isen och det är verkligen en jättebra kil-

le. Maja har jag spelat med ganska mycket genom 

åren. Under en period, jag tror det var i U9 eller så, 

spelade hon, jag och även Nils Åman i samma lag, 

och hade alla tres pappor som tränare. Om jag ska 

plocka ut en period i livet som har betytt mycket för 

min karriär så är det nog faktiskt den. Jag har alltid 

haft bra tränare, men de där tre fostrade oss riktigt 

bra tycker jag.

Var ni talanger redan då?
- Maja och Nils stack ut redan då. Maja var ju som 

tjej ändå bland de bättre i laget, och Nils kunde 

väl göra lite vad han ville på isen, haha. Vi hade ett 

jäkligt bra lag faktiskt.

 

UNDER TIDEN I Leksands IF har Alexander Lund-

qvist representerat det svenska landslaget på både 

U16- och U17-nivå. 

 – Självklart är det en stor ära att få represente-

ra sitt land, men jag ser landslagsspelet som en 

bonus. Jag satsar på att göra så bra ifrån mig som 

möjligt i klubblaget bara, sen får man se vad som 

händer, menar Alexander, som under den gångna 

säsongen hann med matcher i både J18- och 

J20-laget. 

 – Mestadels spelade jag med J20 faktiskt, och 

det var så klart jätteroligt att få ett sådant förtroende 

där. Det hade jag inte räknat med inför säsongen 

direkt. 

PLACERINGSMÄSSIGT TOG säsongen slut för 

båda lagen efter åttondelsspelet. 

 – Vilket så klart känns jättetråkigt… Men med J18 

tycker jag verkligen att vi gick från klarhet till klarhet. 

Vi öppnade säsongen riktigt dåligt, men kom verkli-

gen ihop oss som lag och avslutade bra. J20 var lite 

upp och ner hela säsongen, men personligen kän-

ner jag att jag utvecklades mycket. Nu ser jag fram 

emot en ny säsong och att förhoppningsvis få ta en 

ledande roll i J20-laget. Självklart drömmer jag om 

A-laget, men det är inget jag tänker på egentligen. 

Vilken junior står näst på tur att få chansen i A-laget?
 – Det finns väldigt många duktiga att välja mellan. 

Men det känns riktigt kul att Axel Bergkvist, Mackan 

Karlberg och Wilde Bröms har fått A-lagskontrakt 

nu. Jag tror att de alla tre har goda chanser att få 

spela mycket.

Vad är det bästa med att spela hockey?
 – Oj, det finns så mycket… Men jag skulle nog 

säga lagsammanhållningen och att vara en del av 

ett lag där alla är lika viktiga.

Det bästa med Leksands IF?
 – Passionen som finns här, alla brinner för hock-

eyn. Det känns stort varje gång jag drar på mig 

Leksandströjan.  

Lundqvist: ”Känns stort varje gång 
jag drar på mig Leksandströjan”

Junior
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Intag – Hockeygymnasiet 
Ungdom

Inför varje ny säsong och nytt läsår på 
Leksands Gymnasium sker ett intag till 
NIU, nationellt godkänd idrottsutbild-
ning. På herrsidan ansluter 12 spelare 
till NIU, samt ytterligare en spelare som 
kommer att tillhöra J18-truppen men 
inte gå hockeygymnasiet. Utöver intagen 
till NIU tillkommer även nya spelare och 
elever till LIU-utbildningen, den lokala 
idrottsutbildningen, som kommer att 
spela i samarbetslaget mellan Leksands 
IF och Häradsbygdens SS som går 
under arbetsnamnet Team Leksand. På 
damsidan ansluter fyra spelare.

De intagna till NIU på herrsidan är följande:

Namn, position, klubb (moderklubb). 

Kommentarer av J18-tränaren Patrik Pata 

Andersson.

Isak Posch, målvakt, IF Björklöven (Tegs SK)

"En målvakt som läser spelet bra, har bra storlek 

och som är bra i sin positionering. Har bra reak-

tionsförmåga."

Albin Ingman, back, Grums IK (Grums IK)

"En enkelt spelande back med bra förstapass som 

dessutom är en bra skridskoåkare."

David Rosander, back, Vänersborgs HC 

(Vänersborgs HC)

"Spelskicklig tvåvägsback med bra passningsspel 

och positionsspel."

Isak Wallèn, back, Hedemora SK 

(Hedemora SK)

"Spelskicklig back med bra passningsspel och  

har största styrkan i spelet med puck."

Oliver Åkelid, back, Brynäs IF (Sandvikens IK)

"Enkelt spelande back, bra första pass, bra  

skridskoåkning."

Erik Hedlund, forward, Smedjebacken HC 

(Smedjebacken HC)

"En liten forward med bra skridskoåkning och ett 

stort arbete över hela banan. Besitter en riktigt bra 

arbetskapacitet. Har dessutom landslagsmeriter 

från U16-landslaget."

Hampus Engman, forward, Brynäs IF 

(Brynäs IF)

"En stor forward med ett bra skott, bra fart och '

god fysik."

Jacob Rhodin, forward, Färjestad BK 

(NIK Karlstad)

"Laglojal forward som jobbar riktigt bra för laget."

Simon Hedlund, Brynäs IK (Söderhamns IK)

"Skridskoskicklig tvåvägsforward som jobbar över 

hela banan och producerar mycket poäng."

Lukas Lithèn, forward, Huddinge Hockey 

(Hanvikens SK)

"Liten spelskicklig forward med bra spelförståelse 

och passningsspel. Har största styrkan i spelet med 

puck.

Oskar Klaar, forward, Hudiksvalls HC 

(Hudiksvalls HC)

"Hårt arbetande forward med bra tävlingsinstinkt, 

som är stark med puck."

Wille Bärehag, forward, Köping HC 

(Köping HC)

"Spelskicklig forward med bra spelförståelse  

och passningsspel."

Kevin Lindemann, EV Zug (EV Zug)

"Spelskicklig forward med landslagsmeriter ifrån 

både U16- och U17-landslag i Schweiz. Bra på 

små ytor och är skicklig på att hitta bra passningar. 

Kommer inte att gå på hockeygymnasiet, men  

tillhör J18-truppen."

De intagna till NIU på damsidan är följande:

(Namn, position, klubb.

Kommentarer av Alexander Bröms, 

ansvarig för Hockeygymnasiet.

Evelina Lycke, back, Vansbro AIK

"En back med bra storlek som har sina styrkor i  

det defensiva spelet."

Emma Olsson, forward, Vansbro AIK 

"En centertyp som ser spelet på ett bra sätt."

Linnéa Hurtig, forward, Mariestad BoIS

"Hårt jobbande forward som också kan hitta målet."

Jennifer Johansson, forward, Leksands IF

"En avig rightare med god teknik."

De intagna på herrsidan.
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Lövåsgårdens Fjällhotell
Grövelsjöfjällen

Välkomna till Grövelsjön och Lövåsgården
– en plats för upplevelser och njutning!

Boende på hotellet med helpension eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h.
Vandringsleder och fiskevatten utanför hotellentrén
Välrenommerad restaurang och vinkällare
Relax med badtunna och bastu

Varmt välkomna hem till oss önskar Linda & Anders med personal!






Läs mer på www.lovasgarden.se eller kontakta oss på 0253-29029 alt. bokning@lovasgarden.se så berättar vi mer.

ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!
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Det är i skrivande stund mitten av maj 
månad med full högsommarvärme 
utanför Tegera Arenas väggar. Förenings 
samtliga lag har påbörjat sin försäsong-
sträning och det är full aktivitet i såväl 
gymmet som i skogen och på Drömmar-
nas Arena. Inför årets sommarsäsong 
har fystränaren Tommy Fredriksson tagit 
fram ett samlingsdokument som nog-
grant beskriver hur, varför och hur myck-
et föreningens lag i olika åldersgrupper 
bör träna.   

 – VI HAR JOBBAT med samma grundidéer vad 

gäller träningen i 10-12 år nu, men ledarstaberna för 

ungdomslagen byts naturligtvis ut från tid till tid. Det 

kommer in entusiastiska ledare som tar sig an ett 

projekt och sedan kommer det in nya som kanske 

bedriver träningen på ett lite annorlunda sätt, och 

då går det lite i vågor från år till år. Genom den här 

fysmodellen vi tagit fram vill vi få en bättre struktur 

vad gäller träningen för samtliga ålderskullar även 

över tid.

Hälsa, prestation och utveckling går hand i hand
Träningsupplägget för ungdomslagen i Leksands 

IF bygger i grunden på Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer för barn och ungdomar, vilket 

även innefattar de som inte idrottar. En stor del i att 

utveckla barnen och ungdomarna fysiskt är att träna 

på rätt saker i rätt tid, menar Tommy Fredriksson.

 – Att fysträna även utanför isen är något som hör 

till idrotten ishockey redan från unga år. I början från 

Tre Kronors Hockeyskola för de minsta handlar det 

om lek genom stafetter och bollspel och rörelser 

som att krypa, hoppa och gå. När killarna och tjejer-

na blir 11-13 år kallar vi det för guldåldern när man 

är som mest mottaglig för träningen. Mycket fokus 

ligger då på koordination, snabbhet, rörlighet, timing 

och kroppskontroll. I åldern 14-15 år är man mer 

mottaglig för konditionsträning för hjärta och lungor, 

och då har vi även ökat på träningsdosen väsent-

ligt. Det är väldigt viktigt att träna på rätt saker i rätt 

ålder.   

TRÄNINGSMÄNGDEN VARIERAR naturligtvis 

beroende på vilken ålder spelarna är i. Under såväl 

vinter- som sommarsäsong sträcker sig tränings-

mängden från 1-2 pass i veckan för de yngsta upp 

till 6-7 pass i veckan för de äldre ungdomsspelarna. 

Det är dock inte bara de organiserade lagträningar-

na på kvällstid som räknas.

 – Spelarna i åldern 14-15 år tränar till exempel sju 

gånger i veckan. Några tränar på skoltid i sin hock-

eyklass på högstadiet, några kanske spelar fotboll 

eller ägnar sig åt annan idrott. Vissa skolor börjar 

generellt bli bättre på den fysiska aktiviteten så det 

gäller att se en helhet i träningen och träningsmäng-

den, och inte bara den träningen vi erbjuder genom 

Leksands IF. Barn och ungdomar behöver ungefär 

två timmars aktivitet om dagen, inte bara de som 

aktivt idrottar, och det är viktigt för oss att träningen 

handlar till lika stora delar om hälsan, prestationen 

och den individuella utvecklingen. Inte bara presta-

tionen.

Spontanidrotten är viktig
Det är inte bara träningen som arrangeras av 

Leksands IF som utvecklar individerna i barn- och 

ungdomsåren, utan även de fria aktiviteterna och 

övriga idrotter som spelarna utövar. Detta är också 

något som man skall ge utrymme till.

 – All träning är egentligen frivillig, och det är upp 

till var och en hur mycket man vill träna. För oss 

som förening är det viktigt att vi erbjuder ett visst 

antal tillfällen beroende på vilken ålder man är i. 

Spontanidrotten och leken försvinner tyvärr allt mer 

i samhället, och ibland måste vi vara med och styra 

vår träning lite åt det hållet. Ser man på de spelarna 

som vi har utvecklat genom ungdomsåren och som 

sedan blivit bra hockeyspelare är jag helt övertygad 

om att de har ägnat mycket tid till lek och spel på 

egen hand utanför våra träningar. Det finns många 

idrotter att ägna sig åt i Leksand såsom friidrott, fot-

boll, baseboll, tennis och så vidare. Även inlines har 

varit, och är, väldigt populärt här och det märks att 

alla de aktiviteterna gör nytta även inom hockeyn, 

avslutar Tommy Fredriksson innan han beger sig för 

att leda nästa träningspass.

Sommarträning med  
en noggrann plan

Ungdom

”Barn och ungdomar 
behöver ungefär två 
timmars aktivitet 
om dagen”
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Text och foto: Richard Brasar
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Blåvita nyheter!

leksandsif.se/shop

Pannband
149:- Joggingbyxa

399:-

Ziphood
699:-

Dam Herr
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UPPLEV 
RÄTTVIK 

365
DAGAR OM ÅRET

Välkommen att utforska och upptäck vårt Rättvik. 
Vackra vyer, företagsamhet, engagemang, evenemang och aktivitet året om. 

Ta del av unik kultur, natur samt traditioner.  
Det är här det händer!

www.visitrattvik.se
www.rattvik.se
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Bostadsguiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.

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

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

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

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

förtroende till oss, 45 år i branschen
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79 frågor till 

Lucas Nordsäter
Han gillar att dansa, drömmer om ett 
smeknamn, och tror att han skulle klara 
sig alldeles utmärkt på en öde ö.
Möt nyförvärvet Lucas Nordsäter:

1. Hur mycket är klockan?
 – Får man kolla? …13.41. 

2. Var befinner du dig?
 – I rummet utanför Christer Siiks rum. 

3. Var skulle du vilja befinna dig om du fick  
önska fritt?
 – Oj, är det här man borde svara gymmet? Nej, 

det kan jag ju inte säga, men i en solstol på Mallis 

då?  Det låter helt okej, tycker jag. 

4. Vad gjorde du precis innan du kom hit?
 – Lämnade av lite matvaror hemma. 

5. Vilken tid vaknade du i morse?
 – 7.30, före klockan faktiskt.   

6. Vad vaknade du av?
 – Av mig själv bara. Jag tror faktiskt att jag var 

lite nervös inför dagen och första träningspasset 

med laget. 

7. Beskriv din klädstil?
 – Lite casual street. 

8. Vilket är ditt dyraste klädesplagg?
 – Ingen aning. Några skor kanske. 

9. Familj?
 – Mamma, pappa, en riktig syster, en låtsasbror 

och tre halvsystrar. Sen flickvännen då, så klart. 

Hon flyttar med mig hit till Leksand faktiskt, så det 

känns jättekul. 

10. Hur skulle din mamma beskriva dig?
 – Som otroligt ödmjuk och genuint snäll. Det 

brukar jag faktiskt få höra av henne lite då och då.  

11. Bästa svenska artisten genom tiderna?
 – Avicii.  

12. Bästa musiken just nu?
- Det blir mycket Drake och Kendrick Lamar. 

13. Smeknamn?
 – Jag har faktiskt inget, även fast jag alltid har 

velat ha det, haha. Man kan ju inte hitta på ett 

smeknamn till sig själv, tycker jag, så jag har väntat 

på att polarna ska hitta på nåt. Men… jag verkar få 

fortsätta vänta, haha. 

14. Hur mycket tid varje dag lägger du på sociala 
medier?
 – Oj, jag vet faktiskt inte, det blir väl några 

minuter här och där. Jag kollar igenom Facebook, 

Instagram och snappar med polarna, men hur lång 

tid det tar har jag ingen aning om.  

15. Vad är det händigaste du har gjort?
 – Jag är riktigt dålig på sånt faktiskt, men en 

gång gjorde vi en jättedjup grop hemma för att 

marken lutade mot huset. Det var väl ganska 

händigt och funkade riktigt bra.   

16. Vad står det i ditt senast skickade sms?
 – ”Ska ha intervju nu, sen fys efter det, hörs 

sen”.  

17.  Senaste tagna bilden i din telefon?
 – En bild på fysschemat, haha. Jag tar nästan 

aldrig bilder.   

18. Hur ofta städar du?
 – En gång i veckan i alla fall.  

19. Vad skulle filmen om ditt liv heta?
 – Äventyret om Lucas.  

20. Ditt bästa tips för en lyckad fredagskväll?
 – En ny film och min flickvän. Sen lite kex, vin-

druvor och sånt.   

21. Spelar du något instrument?
 – Jag spelade piano när jag var yngre, men nu 

spelar jag ingenting. 

22. Topp 3, godissorter?
 – Hallonlakritsskallen är godast i alla fall, sen 

på en andraplats såna där kastanjer med färg. På 

tredjeplatsen kommer nog fizzy bubbles.   

23. Vad är det mest miljövänliga du gör?
 – Källsorterar, det är jag bra på. 

24. Hur många saker kan du göra samtidigt?
 – 17. 

25. Beskriv din uppkörning med tre ord?
 – Har inget körkort, haha…. Men jag håller på, 

snart så.   

26. Favoritämne i skolan?
 – Förutom idrott var det nog engelska.  

27. Kommer du ihåg din första hockeymatch?
 – Faktiskt inte.  

28. Det bästa med hockey?
 – Att vinna matcher tillsammans med sina po-

lare. Att dela och uppleva glädje tillsammans med 

laget.  

29. Det sämsta?
 – Motsatsen. Att förlora viktiga matcher tillsam-

mans. Man blir väldigt tom efteråt. 

30. När går tiden som snabbast?
 – När man spelar playstation.  

31.  När går den riktigt sakta?
 – När man väntar på något, oavsett vad det 

är. Jag är en person som får vänta ganska ofta, 

eftersom jag nästan aldrig är sen till saker, och det 

är lika segt varje gång.  

32. Vad visste du om Leksands IF innan du kom hit?
 – Att det finns en sjukt bra klack här. 

33. Beskriv dina första intryck av föreningen?
 – Allt har verkligen varit sjukt bra. Det är väldigt 

proffsigt här, och man känner sig verkligen omhän-

dertagen.   

34. Av Leksand som ort?
 – Det är litet och mysigt och det bor trevligt folk 

här.  När man går på stan tittar liksom folk en i 

ögonen och ler och säger hej, det är jätteroligt. 

35. Vem i laget träffade du först?
 – Erik Aterius träffade jag faktiskt redan när jag 

var här för några år sedan och provtränade för 

juniorlaget.   

36. Hur gammal är du?
 – 19. 

37. Hur gammal känner du dig?
 – 19. 

38. Vad gör du om 10 år?
 – Förhoppningsvis är jag bosatt i Kanada och 

spelar hockey i Montreal.  

39. Framtidsyrke?
 – Jag skulle vilja utbilda mig till tränare. Det är 

roligt att se människor utvecklas, och att få vara 

med och påverka någons karriär vore jätteroligt.  

40. Vad ville du bli när du var liten?
 – Jag ville bli proffs! Det spelade inte så stor roll 

inom vad, bara jag blev proffs. Jag tycker att det 

lät skitcoolt, haha.  

41. Vem är du på dansgolvet?
 – Han som dansar längst. Det är skitkul att 

dansa.  

42. Är du en bra förlorare?
 – Hyfsat i alla fall. 

43. Vilka tre ord beskriver dig som hockeyspelare?
 – Snabb, skridskostark, träningsvillig.  

44. Hur beskriver du din fjolårssäsong?
 – Jag spelade i Pantern och i Färjestads junior- 

och A-lag. Det blev lite hoppigt, eller vad man ska 

säga, men överlag var det en bra säsong. Riktigt 

kul att få så mycket förtroende i A-laget som jag 

fick.  

45. Vad gör du helst en ledig dag?
 – Nåt sportigt i alla fall. Att bara dra iväg och lira 

någon sport med polarna är bland det bästa jag 

vet. 

46. Bästa svenska hockeyspelare genom tiderna?
 – Nicklas Lidström. 

47. Har du alltid varit back?
 – Jag har spelat på alla positioner, till och med 

målvakt. Men… back är bäst!  
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48. Vilken sport skulle du satsa på om det inte hade 
blivit hockey?
 – Fotboll.  

49. När bakade du senast?
 – Det måste ha varit någon kladdkaka eller så, 

och det var säkert för någon månad sedan. 

50. Ditt livs kap?

 – Min flickvän.  

51. Hur ekonomisk är du?
 – Efter att jag skaffat flickvän har jag fått bättre 

koll… 

52. Din käraste ägodel?
 – Mitt playstation. 

53. Vad gör dig rädd?
 – Inte mycket… Men drömmar kanske? Nu 

när jag tänker på det drömde jag nog faktiskt nåt 

läskigt i natt. Jag kommer inte ihåg vad, men jag 

vet att jag vaknade med en obehaglig känsla. .  

54. Bästa serien just nu?
 – Designated Survivor. Sjukt bra. 

55. Senast sedda film, på bio?
 – Lara Croft-filmen. 

56. Talare eller lyssnare?
 – Jag är en väldigt bra lyssnare faktiskt. 

57. Vad gör du helst i spelarbussen?
 – Kollar serier.  

58. Hur mycket har du fått böta till lagkassan genom 
åren?
 – Någon tusenlapp skulle jag tro. Jag brukar 

sköta mig ganska bra, haha.   

59. Vem i laget är mest lik dig som person?
 – Jag återkommer när säsongen är slut, haha.  

60. Vem i laget skulle göra bäst ifrån sig i Mästarnas 
Mästare?
 – Linus Persson.  

61. Vad skulle du ställa upp med i Talang?
 – Sång. När rösten är på hugget är jag ganska 

bra faktiskt. 

62. Vem i laget skulle få sjunga på ditt bröllop?
 – Christer Siik. Det vore intressant. 

63. Vad finns alltid i ditt kylskåp?
 – Mjölk. 

64. Hur bra skulle du klara dig på en öde ö?
 – Exemplariskt. Jag hade nog överlevt ett år. Jag 

har faktiskt tänkt mycket på vad jag skulle göra om 

jag hamnade där, och jag tror att jag har snappat 

upp en del bra tips genom åren.  

65. När kom du senast för sent till något?
 – Jag är nästan aldrig sen, men när jag skulle 

köra basket med polarna för ett tag sedan kom jag 

faktiskt lite sent.  

66. Löparspåret eller gymmet?
 – Gymmet. 

67. Hur spenderar du sommaren?
 – Jag ska till Öland och Sunne, och sen får vi se 

om vi åker på någon längre resa.  

68. Din drömresa?
- Bora Bora! 

69. Hur bra är HockeyAllsvenskan?
 – Den är bra, men den kan vara lite ojämn 

ibland.  

70. Ditt personliga mål med säsongen?
 – Att ta en bra plats i laget och utvecklas så 

mycket som möjligt.  

71. Vem i laget blir säsongens första målskytt?
 – Linus Persson. 

72. Vad är det mest vuxna du har gjort?
 – Flyttat till Leksand. 

73. Pratar du mycket på isen?
 – Nej, inte direkt. Jag är nog ganska mycket i 

min egen värld. 

74. Hur många språk kan du?
 – Svenska, engelska och lite franska. 

75. Hur bra är du i köket?
 – Både mamma och pappa jobbar som kock, så 

en del har jag väl snappat upp. 

76. Hur ser resten av dagen ut?
 – Träning, sedan ringa körskolan och boka en 

tid. Jag fick ju press på mig nu, haha.  

77. Hur många frågor tror du att du har svarat på?
 – 53. Va!? 77? Oj, vad fort det går. 

78. Din hälsning till fansen?
 – Kom och stötta oss och hjälp oss att ta oss 

tillbaka till SHL. Jag tror verkligen att vi kan lyckas 

redan denna säsong. 

79. Hur mycket är klockan?
 – 14.13. 

”Jag ville bli proffs! 
Det spelade inte så 
stor roll inom vad”
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Hantverkaregatan 24 • 793 30 Leksand
0247- 123 40 • Fax 0247-346 00

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

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

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till

MAGASIN

Ditt lokala annonsblad 
i Leksand. 

VECKA 8 2016

en känsla av att komma hem.

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

Boka dina möten hos oss,

Hjultorget Insjön

Köttbutiken i Insjön!

För ännu fl er erbjudandenwww.facebook.com/hemkophjultorget

ÖPPET
ALLA DAGAR KL 8-22

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

 

V E C K A   7 ,     2016

Lövbiff
av nystyckade innanlår från ungnöt

Prisbomb!

Tjocka spjällav färska nystyckade Dala grisar

Kvarg
Lindahls, 150g

99:-/kg

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

/st
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/kg
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/st
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5:-Tunna skivorSkinka och hamburgerkött, Melkers, 160g

25:-
2 för

Prisbomb!

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

VECKA 7 2016

10 år

Blomsterfl’ärd 10 år

Torget 4 Leksand

0247-130 46

w

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker

Säljare

VECKA 6 2016

10-pack

TULPANER

49:-
eller 
30 st, 
99:-

Måndag-Fredag 9.30-18.00

Lördag 9.30-15.00. Söndag 11-15

Många
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i

butiken

Alla

dag
14
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w

Skicka blommor

i helgen Vi kör ut

utan kostnad

(inom Leksand)

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

070-746 56 93
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NOSTALGI

Damhockey- 
jubileum i LIF

Siffergrävare och text: Lars Ingels

Kommande säsong, 2018–19, är som bekant Leksands  
IF:s 100:e verksamhetsår. Men dessutom spelar  
Leksands IF:s damhockeylag sin 20:e säsong i det 
nationella seriesystemet 2018–19. Vi har tittat tillbaka lite 
på de 19 första åren. 

Under dessa 19 år har Leksands A-damlag spelat 513 serie-, slutspels- och 
kvalmatcher! Ja, egentligen bara 512 eftersom laget vann en kvalmatch på 
walk over en gång. 
 Säsongen 1998–99 bildades LIF:s damlag och säsongen därpå var det 
dags för seriepremiär. Men det är nu länge sedan som damlaget, där i millen-
niets början, förlorade mot några av landets då bästa lag med 34–0 (Örebro 
borta) och 32–0. (Mälarhöjden/Bredäng hemma)…
 Riksserien startade våren 2008 och SDHL bildades 2016. LIF utgör nu till-
sammans med AIK, Brynäs, Linköping och Modo de fem klubbar som spelat 
samtliga elva säsonger i Riksserien/Svenska damhockeyligan. 
 Allra bäst var Leksands damer 2014 och 2015, då det bägge åren blev 
tredjeplats i SM. Men några medaljer blev det inte, för bronsmedaljer delades 
bara ut till och med 2011… Surt sa räven! 

 SÅ HÄR HAR DET GÅTT SÄSONG FÖR SÄSONG:
 1999–00  5:a (och sist) i div I västra med 0 poäng.
 2000–01 9:a i div II östra.
 2001–02  1:a i div II östra.
 2002–03  8:a i div I västra/östra
 2003–04  1:a i div II östra B och 1:a i div II östra Alltvåan.
 2004–05  7:a i div I östra/västra och 1:a i kvalserien.
 2005–06  7:a i div I östra/västra och 1:a i kvalserien.
 2006–07  5:a i div I östra/västra och utslaget i 
  SM-åttondelsfinal av Skellefteå.
 2007–08  4:a i div I öst/väst, 6:a i Riksserien och utslaget i 
  SM-kvartsfinal av AIK.
 2008–09  6:a i Riksserien och utslaget i SM-kvartsfinal av Modo.
 2009–10  6:a i Riksserien och utslaget i SM-kvartsfinal av Linköping.
 2010–11  5:a i Riksserien och utslaget i SM-kvartsfinal av Linköping.
 2011–12  7:a i Riksserien och 1:a i kvalserien.
 2012–13  6:a i Riksserien och utslaget i SM-kvartsfinal av Brynäs.
 2013–14  5:a i Riksserien och utslaget i SM-semifinal av Modo.
 2014–15  3:a i Riksserien och utslaget i SM-semifinal av Linköping.
 2015–16  5:a i Riksserien och utslaget i SM-kvartsfinal av Djurgården.
 2016–17  7:a i SDHL och utslaget i SM-kvartsfinal av Djurgården.
 2017–18  6:a i SDHL och utslaget i SM-kvartsfinal av Modo.

Publikrekordet för damhockey i Tegera Arena sattes 2014 då SM-kvartsfinalen 
mellan LIF och AIK lockade 1213 åskådare. 
 I november 2007 spelade hela 14 olympiska ishockeyguldmedaljörer i en 
match i (som den hette då) Ejendals Arena när Kanada slog USA med 2–0 i 
fyrnationsturneringens final.
 Den leksing som spelat flest landskamper i Damkronorna är Cecilia Östberg 
 – 112 stycken!
 Sex tjejer som vid tillfället representerade Leksand har spelat OS med Dam-
kronorna: Cecilia Östberg (2010 & 2014), Klara Myrén (2010), Sofia Engström 

(2014), Lina Wester (2014), Elin Lundberg (2018) och Maja Nylén Persson 
(2018). Återstår att se vilka leksingar som får förtroendet framöver av Dam-
kronornas nya förbundskapten Ylva Martinsen. VM i ishockey 2019 spelas i 
Finland, för första gången med tio deltagande lag.
 Följande spelare har uppmärksammats för flest matcher i Leksands IF:s 
damlag: Sofia Engström, Emma Lind, Hanna Lindqvist och Elin Lundberg – 
som alla passerat 300 matcher.
 Så kom och titta på SDHL-hockey i Tegera Arena i höst. Man kan sitta eller 
stå var man vill i arenan och få den åskådarvinkel man själv vill ha, det är fart 
och fläkt på isen och repriser på mediakuben. Kanske blir det ingång via Spar-
banksfoajén också? För nog har väl bakdörren gjort sitt nu efter 19 år?

 TABELL SDHL 2017–18
 Luleå HF  36   29 5   2 160—58     95
 Linköping HC  36   26 6   4  135—59     87
 Modo Hockey 36   24 8   4   142—58     85
 Djurgårdens IF  36  21 5   10   118—71     72
 HV 71  36   15 4   17   94—100     50
 Leksands IF  36   13 5   18   88—100     45
 AIK IF  36   10 4   22   74—108     34
 Brynäs IF  36   9  4 23   58—121     34
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SDE HF  36   6   2   28   54—137     22
 Göteborg HC  36   4   3   29   67—178     16

 Fotnot: Luleå slog Linköping i SM-finalen. SDE och Göteborg kvalade 

 sig kvar i SDHL efter att ha besegrat Skellefteå respektive Färjestad.

 Emelie Berlin, en av spelarna i årets damtrupp.



21/9 Fredag 19.00 Leksands IF - Tingsryds AIF
26/9 Onsdag 19.00 Leksands IF - Västerviks IK
3/10 Onsdag 19.00 Leksands IF - HC Vita Hästen
7/10 Söndag 16.00 Leksands IF - AIK
10/10 Onsdag 19.00 Leksands IF - IK Oskarshamn
19/10 Fredag 19.00 Leksands IF - Karlskrona HK
26/10 Fredag 19.00 Leksands IF - VIK Västerås HK
4/11 Söndag 16.00 Leksands IF - MODO Hockey
16/11 Fredag 19.00 Leksands IF - IF Björklöven
21/11 Onsdag 19.00 Leksands IF - Karlskrona HK
23/11 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Pantern
30/11 Fredag 19.00 Leksands IF - Tingsryds AIF
2/12 Söndag 16.00 Leksands IF - BIK Karlskoga
12/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - Södertälje SK
14/12 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Oskarshamn
21/12 Fredag 19.00 Leksands IF - IF Björklöven
26/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - Almtuna IS
4/1 Fredag 19.00 Leksands IF - AIK
12/1 Lördag 16.00 Leksands IF - BIK Karlskoga
16/1 Onsdag 19.00 Leksands IF - Västerviks IK
19/1 Lördag 16.00 Leksands IF - MODO Hockey
26/1 Lördag 16.00 Leksands IF - Södertälje SK
1/2 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Pantern
8/2 Fredag 19.00 Leksands IF - Almtuna IS
20/2 Onsdag 19.00 Leksands IF - VIK Västerås HK
6/3 Onsdag 19.00 Leksands IF - HC Vita Hästen

www.leksandsif.se 

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

21 Mattias Ritola

HEMMAMATCHER 

2018/2019

I nästa  

Leksingen 

publiceras även 

damlagets 

hemmamatcher.


