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Ulf Skoglund är tillbaka 
i byn med ett starkt driv

Team Leksand

Efter 16 år med ledaruppdrag inom 

andra föreningar är Ulf Skoglund tillbaka 

i Leksands IF när han nu återfinns såväl 

på isen som i båset, som huvudträna-

re för Team Leksands J20-lag som är 

ett samarbete mellan Leksands IF och 

Häradsbygdens SportSällskap.

 – Det är många år sedan jag var trä-

nare i Leksands IFs organisation senast, 

och det är jättekul att vara tillbaka, säger 

Skoglund.

ULF SKOGLUND HAR relativt nyligen passerat 

60-strecket i ålderskolumnen och bär med sig 

en smått otrolig erfarenhet från hockeylivet, såväl 

som spelare som tränare. Med åtta säsonger 

som spelare i Leksands IFs representationslag på 

herrsidan, och två sejourer som a-lagstränare i LIF, 

är han välkänd för de flesta leksingar. Vad kanske 

inte lika många vet är att Skoglund även verkat 

under lång tid som tränare på lägre nivåer och har 

ett otroligt driv för att utveckla spelare även utanför 

elitidrottens sfär. Idag tränar Ulf Skoglund det 

J20-lag som är ett samarbete mellan Leksands IF 

och Häradsbygdens SportSällskap och går under 

arbetsnamnet Team Leksand.

EFTER TRÄNARSEJOURERNA i Leksands IFs 

herrlag i slutet av 90-talet och början av 00-talet 

har Ulf Skoglund tränat Brunflo IK, Östersund/

Brunflo IF, Smedjebackens HC, Borlänge HF och 

Malungs IF inom Sveriges gränser, samt även hun-

nit med ett tränaräventyr i österrikiska EV Zeltweg. 

Under intervjun blir det tydligt att Skoglund framfö-

rallt ser tillbaka på tiden i Malung med värme, och 

ser många likheter med det nuvarande uppdraget 

i Leksand.

 – Jag skulle vilja jämföra den här resan vi startat i 

Team Leksand med när jag kom till Malungs IF, då 

jag hade ungefär samma roll som jag har idag. På 

den tiden var Malung i Division 3, och när jag kom 

dit satt det sju spelare i en sluttning och jag trodde 

faktiskt att sex av dem var materialförvaltare. Re-

san slutade ändå med att Malung var i Division 1 

innan vi var klara efter fyra säsonger. Folk undrade 

hur jag kunde åka de 22 milen tur och retur för att 

träna ett lag på den nivån men det är den roligaste 

tiden i min tränarkarriär, förutom kanske det året vi 

egentligen skulle tagit SM-guld med Leksands IF 

(96/97). Det kanske var lite häftigare, men annars 

ser jag ett sådant här uppdrag som det roligaste 
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"Det allt handlar om är 
det du själv som spelare 
har innanför hjälmen, 
och din egen vilja."
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som finns. Det är jättekul, och när drivet finns hos 

spelarna går jag upp i spinn och tycker att det är 

skitskoj, på ren svenska, säger Skoglund.

Bra förutsättningar
Leksands IF driver tillsammans med kommunens 

gymnasieskola ett NIU-program (nationell idrotts-

utbildning) inom ishockey för spelare som antas till 

elitidrottsprogrammet för både pojkar och flickor 

i gymnasieåldern. Utöver elitutbildningen driver 

föreningen, tillsammans med Häradsbygdens 

SS, även ett LIU-program (lokal idrottsutbildning) 

med tillhörande lag i seriespel. Man finns repre-

senterade på såväl J18- som J20-nivå i serierna 

under elitserierna J18 Regional och J20 Nationell. 

Träningsupplägget är dock väldigt likt varandra, 

oavsett om det gäller spelarna inom NIU- eller 

LIU-utbildningarna menar Ulf Skoglund.

 – Jag tycker att vi har ett ganska tufft upplägg. 

Killarna tränar 3 gånger i veckan på skoltid, har 

2-3 ispass på kvällstid samt åtminstone en match 

i veckan. Det finns otroligt mycket att lära ut till 

de här unga killarna och det tycker jag är väldigt 

roligt. Då ser man också själv tydligare resultat i 

det arbetet man lägger ner med dem. Det blir en 

häftigare resa att göra som grupp när det inte är 

elitspelare på samma sätt, även om det såklart är 

kul att jobba med elitspelare också. 

”Det ska brinna i ögonen på spelaren” 
Det har länge funnits breddlag på juniorsidan i 

kommunen, men för 4-5 år sedan gjordes ett nytt 

krafttag på just breddsidan och den nuvarande 

formen med Team Leksand som arbetsnamn 

för samarbetet mellan ishockeyklubbarna i byn 

antogs. Antalet sökande till utbildningen har hela 

tiden ökat, och trots att många flyttar till Lek-

sand från andra orter är Leksands IF givetvis den 

mest representerade föreningen bland spelarnas 

moderklubbar i J18- och J20-laget. Ulf Skoglund 

har själv varit med och vidareutvecklat flera spelare 

som genom åren fått karriärer på elitnivå trots att 

resan gått via ett lokalt hockeygymnasium, och för 

honom är det självklart att möjligheten finns även i 

framtiden. Därför menar Skoglund att satsningen 

på en stark breddverksamhet är mycket viktig.

 – Jag tycker att det är jättebra att alternativet 

finns i kommunen. Helt suveränt, helt enkelt. För 

spelare som är från Leksand och Dalarna kan jag 

inte se att man som 16-åring ska behöva flytta 

till ett annat hockeygymnasium även om man 

inte kommer in på NIU-utbildningen för elitjuni-

orer. Jag har själv sett bevis på att det finns alla 

möjligheter att ta vägen till eliten även via ett lokalt 

hockeygymnasium. Det allt handlar om är det du 

själv som spelare har innanför hjälmen, och din 

egen vilja. Man kommer ingenvart om inte man 

har det egna drivet, oavsett hur bra förutsättningar 

man har runtomkring. Det ska brinna i ögonen på 

spelaren varje dag, det är det viktigaste för deras 

utveckling. 

Målet är att bli bäst i Sverige
Att intresset är stort att flytta till Leksand som 

junior, även vad gäller det lokala hockeygymnasiet, 

märks som tidigare nämnt genom det ökande 

antalet ansökningar för varje säsong. Att många 

spelare söker sig till verksamheten ställer även 

höga krav på utbildningsnivån, och vad gäller 

framtidsutsikterna går det inte att ta miste på att 

Ulf Skoglund har en brinnande vilja att ta Leksand 

som hockeymetropol hela vägen till toppen inom 

landets gränser.

 – Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så 

många spelare som kommer från andra orter än 

Leksand när jag tackade ja till det här uppdraget. 

Jag tycker att det är häftigt, och för vår del handlar 

det om att vi hela tiden måste ha så bra verksam-

het som det bara går så att vi kan höja intagsnivån 

år efter år även fortsättningsvis. I min värld och i 

min vision ska J20-laget i Team Leksand spela i 

J20 Elit inom en snar framtid samt att Häradsbyg-

dens a-lag ska spela i Division 2. Skulle vi uppnå 

det är jag övertygad om att vi är given etta i Sveri-

ge som hockeyort att erbjuda helheten från elit till 

bredd under samma tak, avslutar Ulf Skoglund.

"Det finns otro-
ligt mycket att 
lära ut till de här 
unga killarna och 
det tycker jag är 
väldigt roligt."


