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Play in och slutspel
- så funkar det

SID 6

Hemmamatcher 
SHL 2013/2014
Lör 14/9  kl.16.00  
Brynäs
Tor 19/9  kl.19.00 
Modo 

Ons 25/9  kl.19.00  
Linköping 

Fre 27/9 kl.19.00  
Växjö
Lör 5/10  kl.18.30  
AIK
Lör 12/10 kl.16.00 
Skellefteå 

Fre 18/10  kl.19.00 
Örebro
Ons 30/10 kl.19.00 
HV71
Fre 1/11  kl.19.00  
Frölunda
Tis 12/11 kl.19.00 
Färjestad
Tor 14/11 kl.19.00 
AIK
Mån 18/11 kl.19.00 
Växjö 
Lör 23/11 kl.18.30 
Luleå
Sön 1/12 kl.19.00 
Linköping 

Fre 6/12  kl.19.00 
Modo
Tor 12/12  kl.19.00 
Skellefteå
Lör 28/12 kl.18.30 
Luleå 

Mån 30/12 kl.19.00 
Färjestad
Tor 9/1 kl.19.00 
Brynäs
Tor 16/1 kl.19.00 
HV71
Lör 25/1  kl.16.00 
Frölunda
Ons 29/1 kl.19.00 
Modo
Lör 1/2 kl.16.00 
Örebro
Tis 4/2  kl.19.00 
Linköping
Ons 26/2  kl.19.00 
Brynäs
Mån 3/3 kl.19.00 
AIK
Lör 8/3  kl.16.00 
Växjö
 

   

www.leksandsif.se/biljett 
Hemköp förbutiken Leksand 
Siljan Turism 0248-79 72 00 www.siljan.se
Turistbyråerna i Dalarna leksandsif.se

Biljetter köper du här:

Med reservation för 
ändringar i spelschemat.

SID 12

har vuxit in i kostymen
Jacob Blomqvist
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Besök oss Leksand Norsgatan 27E, 
Mora Strandgatan 14, Orsa Dalagatan 1 
och Rättvik vid järnvägsstationen.

NÄR ROCKEN KOM TILL SVEG Sveasalen, Leksand 14/4

MALENA ERNMAN En klassisk helafton, Dalhalla 12–13/7

 BOKA BILJETTER OCH BOENDE PÅ SILJAN.SE

Fler evenemang på siljan.se

THOMAS PETERSSON ”Skakad inte störd” Klockargården, Tällberg 26/4

AN EVENING WITH ELVIS´ FRIENDS AND ORIGINAL 
MUSICIANS (USA) Klockargården, Tällberg 1–2/5

SILJAN.SE TEL 0248-79 72 00

BOKA DIN 
HOCKEYBILJETT
 hos Siljan Turism 
0248–79 72 00

Mössa
170:-

Senaste nytt

Kortlek
50:-

3D skal Iphone 5/ 
4/4S
249:-

Tandborste vuxen/barn
49:-

Pannband
129:-

shop.leksandsif.se

Isskrapa
20:-

Minidress blå/vit
79:-
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Det var laget som gjorde det
MÅLSÄTTNINGEN INFÖR den här säsongen för Leksands herrlag 
var att undvika kvalserien och etablera oss i den högsta serien. Det 
målet har vi nått. Men det är inte bara det faktum att vi undvek kval-
serien som gör mig glad, utan också sättet vi genomfört grundserien 
på. Visst har vi enskilda spelare att tacka för mycket, men de största 
hyllningarna bör gå till laget Leksands IF som helhet.
 
VI BÖR TACKA vår eminenta sportsliga ledning med Tommy Salo 
och Andreas Appelgren i spetsen som lyckats få ihop spelargruppen 
på ett fantastiskt sätt. Ute på isen har spelare efter spelare levererat 
mer än någon hade förväntat sig. Ett av de smörjmedel som fått 
hjulen att rulla i den här lagmaskinen är den typ av ledarskap våra 
tränare använt sig av. De får människor att växa. Många spelare har tagit chansen och genomfört 
sitt livs kanske bästa säsong. Tränarna har också lyft upp juniorer och sakta men säkert slussat 
in dem i SHL-hockeyn. Glädjande och en inspiration för oss alla. 
 
MED DET HÄR MÅLET UPPNÅTT kan vi nu titta framåt. Många utmaningar väntar på oss. 
Den svåra säsong två drar igång i september. Det är lätt att gå på något slags rus för att sedan 
bli upphunnen av en betydligt gråare vardag. Här är det viktigt att vi alla håller i och hjälps åt att 
behålla fokus och skärpa.
 
OM JAG SKA FORTSÄTTA BLICKA FRAMÅT så kan jag berätta att det just nu pågår en 
diskussion inom föreningen kring en annan framtidsfråga: rekrytering och vilka som egentligen 
kommer att spela hockey i framtiden. Läget är inte enbart positivt då färre barn börjar spela och 
det ibland är svårt att behålla dem i spel. Det är inte en bra utveckling och den gäller inte bara 
oss. Därför är det också viktigt att vi tittar utanför vår egen arena och funderar på hur hockeyn 
mår i övriga Dalarna. Hockeyklubbarna i Borlänge, Malung, Ludvika och alla andra ställen måste 
också ha en bra verksamhet och lyckas locka till sig barn och ungdomar. Här har vi som största 
förening i Dalarna något av ett ansvar.
 
MINA SISTA ORD i den här ledaren vill jag dock ägna mig åt nutiden. Jag ser fram emot att 
bänka mig i arenan. Det kan bli så att vi får uppleva ett slutspel på herrsidan för första gången 
sedan våren 2003. Vi har väntat i elva år. Nu kör vi!
 
Anders Doverskog, Klubbdirektör

Ansvarig utgivare Anders Doverskog  
Redaktör Elisabet Wahl   
Skribenter Katarina Dalmalm, Liselotte Fridh, Per Källgren, 
Elisabet Wahl, Johannes Wahlberg.
Foto Daniel Eriksson, Elisabet Wahl, Leif Forslund,  
Peter Back, Fovea.
Layout Lina Rörvall Form & Design
Korrekturläsning Katharina Dalmalm, Axel Pettersson, 
Hulda Pettersson, Ingegerd Wahl.

Leksingen är utgiven av Leksands IF Ishockey. Tidningen distribueras  
fyra gånger per år till medlemmar i Leksands IF Ishockey, Leksand  
Superstars och Leksands IF Supporterklubb. Upplaga 15 000 ex.

Bli medlem i Leksands IF Ishockey. Fyll i formuläret på 
www.leksandsif.se, mejla medlem@leksandsif.se eller  
ring 0247-644 00.

Papperet som Leksingen är tryckt på kommer från Artic 
Paper Grycksbo AB. Detta nummer är presslagt 21/2 2014.

Souvenirer går att handla hos Hemköp Leksands  
förbutik med biljetter & souvenirer:
Mån-Fre 10-19  
Lör 10-16  
Sön 11-16  
eller via Leksands IF´s webshopshop: shop.leksandsif.se

www.leksandsif.se 
info@leksandsif.se  
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Leksands IF Ishockey AB   
Box 118, 793 23 Leksand

Tel 0247-644 00   Fax 0247-346 40    
Bankgiro 467-2523
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Plockat 

Radiosporten går till djurriket  
för att beskriva Kevin Kapstad. 

”Han är ettrig som en pitbullterrier! 
Ja, eller i alla fall som en Jack Russel.”

Citatet

Ung invasion 
i arenan
Den 4 februari sjönk medelål-
dern på läktarna i Tegera arena. 
Då bjöds ungdomar från länets 
alla hockeyklubbar på gratis 
inträde till Leksands match 
mot Linköping. Tanken bakom 
inbjudan var att bjuda Dalar-
nas hockeyframtid på en härlig 
upplevelse. 

Kanske någon av dem återkom-
mer i arenan som spelare om 
några år?

Första helgen i februari anordnade 
Leksand Superstars en hockey-
helg med olika aktiviteter. Självklart 
ingick att titta på hockey, men även 
delårsmöte och samvaro fanns på 
programmet. En av höjdpunkterna var 
Superstars Winter Games. Pulkatäv-
lingen hölls i Gropen och bestod av 
två grenar i kategorin: snabbast ner 
och parallellåkning. Det blev en presti-
gefylld kamp om titeln Pulkamästare 
2014 där Anna Jansson och Pernilla 
Pettersson till slut stod som segrare.  
  – Det var kul att vara med, sen 
kommer ju tävlingsmänniskan fram 
när man väl sitter där på pulkan. Min 
taktik var att bara köra och komma 
först i mål, säger Pernilla Pettersson. 

Se upp i backen! 

Den 28 december arrangerade Leksands supporterförening Superstars 
halsdukens dag i samband med hemmamatchen mot Luleå. Upplägget var 
enkelt: att få så många som möjligt att ha halsduk på sig under matchen. Och 
intresset var stort. Bara under själva matchdagen såldes 851 halsdukar. Suget 
efter något blåvitt att pryda halsen med har fortsatt och nu har över tusen 
halsdukar hittat nya ägare.  

Halsdukens dag en succé

6213
Antalet matchtröjor 

som sålts hittills under 
säsongen. Det är mer 
än dubbelt så många 
jämfört med säsongen 

2012/13. 

Duon tippade LIF
Inför den här säsongen var det många 
som tippade Leksand i botten av 
serien. I de två stora hockeybilagorna 
var det bara reportrarna Ulf Fahlén från 
Expressen och Mattis Wikström på GT 
som tippade Leksand högre än tionde 
plats. Både placerade laget på åttonde 
plats och skrev att LIF ”blir ett utrops-
tecken i serien” som kommer att ”frusta 
fram på ren vilja”. Ganska bra spådom 
med andra ord. Men hur kom det sig 
att de såg något annat än kollegorna?
  – Jag var uppe i Leksand och träf-
fade några av spelarna när jag skrev 
en artikel inför säsongen. Jag fick en 
känsla att man hade något på gång: 
De var rätt kaxiga på ett härligt sätt och 
verkade tro på sig själva, säger Ulf.
  – Det var väl ett av få lag jag verkar ha 
tänkt rätt på, haha! Men Tommy Salo 
känns som en duktig sportchef med 
fingertoppskänsla, så jag gick på det 
och på min egen magkänsla, säger 
Mattis.

Så vad tror då de om de blåvita chan-
serna efter grundserien? Båda är eniga 
om att det tar stopp i kvartsfinalen.
  – Det blir kvartsfinal oavsett om det 
blir via play in eller direkt. Men inte läng-
re än så, säger Ulf. 
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Fem frågor...
till Tommy Svens som har  
haft säsongkort i över 40 år. 

– Ja det stämmer. Jag kommer faktiskt 
inte ihåg exakt vilket år jag började köpa. 
I början fick man inget riktigt kort utan 
lösa biljetter. Men jag har sparat alla kort 
och matchprogram i ett skåp hemma 
som vi kallar Leksandsskåpet. 

 
Hur började du hålla på Leksand?

– Den första matchen såg jag när jag 
var åtta-nio år. Jag fick åka med min 
farbror till matchen och i bilen pratade 
de om att Skellefteå som var ett topplag 
då skulle köra över Leksand. Men vi 
vann med uddamålet har jag för mig och 
sedan var jag fast.

 

Hur kommer det sig att du förnyat 
kortet alla dessa år?

– Jag var ju leksing och ville följa laget. 
På den tiden hade jag ett företag och 
Björn Doverskog jagade mig och fick 
mig att bli sponsor. Då var det också så 
att man nästan måste ha ett kort, för jag 
stängde min butik i Falun vid sex och 
hade nog inte hunnit köpa biljett annars. 

 
Vilken årgång av Leksand är  
din favorit?

– Det är svårt att säga något år, men 
när Mats Åhlberg, Uffe Mårtensson och 
de andra var med var det speciellt. 

 

Vilken är din favorit i dagens lag?
– Det är väl sådana spelare som Jon 

Knuts och sådana som kämpar lite 
extra. Och så Bergenström förstås – 
honom får man inte glömma. Det är han 
som är hjärtat i Leksand och har varit 
i många år. Han har verkligen gått före 
och visat vägen. 

 

Blir det säsongskort även nästa år?
– Det blir det. Nu har jag fått min sam-

bo sedan tio år att bli intresserad också. 
Så om jag har hälsan köper jag ett kort 
nästa säsong också. 

JOHAN HÄGGLUND utgjorde tillsammans med 
Jesper Ollas och Johan Enequist ”krigarkedjan” – 
den kanske mest älskade kedjan av alla under de 
senaste tio åren. När matcherna stod och vägde 
eller spelet var lojt var det ofta krigarkedjan som 
genom sitt uppoffrande spel fick igång både 
publiken och resten av laget. Men efter fem sä-
songer lämnade Hägglund Leksand under våren 
2011. Efter några få matcher i Värmdö i division 
1 säsongen efter slutade han helt med hockeyn.

– Antingen kör man full fart, eller inte. Det är 
svårt att få ihop jobb och hockeyn. Man vill inte 
bara skita i träningarna, men jag hann inte med 
vissa träningar på grund av jobbet. Då lade jag 
ner helt enkelt.

Vad är ditt bästa minne från tiden i Leksand?
– Hemmamatcherna var fantastiska, att komma in till det publiktrycket. Det var 

häftigt. Det var många tillfällen som var bra.

Följer du laget någonting? 
– Jag följer laget, absolut. Rätt kontinuerligt. Jag hade Viasat när laget spelade i 

allsvenskan, men har inte följt dem hemma på tv nu i alla fall.

Finns det ett sug efter hockeyn idag? 
– Absolut! Jag blir sugen när jag ser dem spela. Det är mycket mer jobb bakom. 

Det är en bråkdel vad man ser på teven av vad som krävs av att ta sig dit. Man kan 
inte bara hoppa in i match. Jag saknar det ibland och blir sugen som fan på att spela.

Vad hände sedan...

”Den första matchen 
såg jag när jag var 
åtta-nio år.”

12314
Så många kronor har  

insamlingen till vårt blåvita 
damlag hittills genererat. 
Den som vill bidra gör det  
på bankgiro 128-1690.  

Märk insättningen  
”Insamling damlaget”. 

Blåvit stickning
Det finns många sätt att visa sitt 
stöd till Leksands IF på. Ett är att 
sticka blåvita saker till sig själv 
eller någon när och kär. I början 
av februari tog Leksands hems-
löjdsvänner tillfället i akt att locka 
nya grupper till sin verksamhet. 
De anordnade ett stickcafé – med 
blåvitt tema. Där fanns det erfarna 
stickare på plats och det fanns 
många olika saker att inspireras 
av: allt från tofsar och mössor till 
koftor och halsdukar. 

Juniorer fick kontrakt
I slutet av januari stod det klart att junio-
rerna Simon Erlandsson och Martin Grön-
berg blir blåvita de närmaste två åren. 
  – Martin är en klok spelare som hela 
tiden tar rätt beslut ute på isen och 
han har haft en fin utveckling under sin 
juniortid hos oss i Leksand. Simon är en 
skridskostark back, som är bra med puck 
och som utnyttjar sin storlek i sitt fysiska 
spel. Jag är övertygad om att han kom-
mer ta positiva steg framåt., sa sportchef 
Tommy Salo när kontrakten blev klara. 
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För första gången på många år är det 
inte den förskräckliga och samtidigt 
härliga kvalserien som väntar Lek-
sand när grundserien är slut. Istället 
påbörjar laget en resa som kan sluta i 
SM-final. Här kommer allt du behöver 
veta om biljetter, resor och tv-sänd-
ningar inför det som komma skall. 

Eftersom det inte på förhand går att säga hur 
många matcher Leksand kommer att spela 
efter grundserien kommer det heller inte att vara 
möjligt att köpa biljettpaket. Alla säsongskortsin-
nehavare – både på stå- och sittplats – har fått 
erbjudande om att förlänga sina säsongskort. 
Väljer man att inte göra det släpps de platserna 
för försäljning. Sedan kommer en del biljetter 
också att släppas till olika supportergrupper och 
bussbolag. 
 
De eventuella biljetter som blir över kommer att 
gå att köpa via de vanliga försäljningsställena:  
bland annat www.leksandsif.se och  
Siljan Turism 0248-79 72 00. 

Biljetter

Under grundserien har C More sänt samtliga 
SHL-matcher. Så blir det inte under play in och 
slutspel. Play in-matcherna, kvartsfinalerna och 
semifinalerna kommer antingen att sändas i C 
More eller i Kanal 5 och Kanal 9, exakt vem som 
visar vad är inte bestämt ännu. Finalerna däre-
mot visas exklusivt i Kanal 5 och Kanal 9.

TV-sändningar

Som bekant är det första gången lag 7–10 spe-
lar play in. SHL:s vd Jörgen Lindgren förklarar 
grundtanken bakom förändringen med att man 
vill ha fler matcher, en annan streckdramatik för 
att på så sätt öka intresset kring platserna nio 
och tio. 
– Fler lag får tävla om de två sista kvartsfinalplat-
serna och alla kan kämpa om placeringar och 
därigenom hemmaplansfördel.  
Är det bättre att gå via play in eller att få en 
veckas vila innan kvartsfinalerna?  
– Var lagen hamnar kommer nog att avgöra om 
de ser det som en fördel eller inte.

Upplägget Tio huvuddomare och tio linjemän är utsedda 
att döma årets play in och slutspel. SHL:s do-
marbas Peter Andersson berättar att de som blir 
utvalda har kämpat hela året för att kvalificera 
sig.  
– Det är det största för domarna också. Vi tar 
ut dessa för att vi vill ha de absolut bästa. Och 
att det ska vara kontinuitet i matchningen av 
domarna.  
Play in är bäst av tre matcher och det ställer 
höga krav på domarna. Därför blir det slutspels-
domare även där. Det kommer inte att bli någon 
uttalad förändring i bedömningsnivån.  
– Det blir enligt de direktiv vi dömt efter under 
hela säsongen. Spelarna ska vara trygga med 
nivån, säger Peter. 

Domarna

Så här spelas play in och slutspel
Play in
Lag 7-10 möts i bäst av tre om två platser 
i kvartsfinalerna. Lag 7 möter lag 10, och 
lag 8 möter lag 9. I den första matchen har det 
sämst placerade laget hemmaplan, 
medan det högst placerade laget har 
hemmaplan i den andra och den eventuellt 
tredje matchen.

SPELADAGAR PLAY IN  
Play in 1 mån 10 mars   
Play in 2 ons 12 mars   
Play in 3 tor 13 mars

Kvartsfinaler och semifinaler
Kvartsfinalerna och semifinaler spelas i bäst av 
sju matcher där högst placerade lag möter lägst 
placerade lag och så vidare. Matcherna spelas 
varannan hemma och borta, men det bäst  
placerade laget inleder alltid varje matchserie 
med en hemmamatch.

SPELDAGAR KVARTSFINAL
Kvartsfinal 1 Lör och sön 15 och 16 mars
Kvartsfinal 2 Mån och tis 17 och 18 mars  
Kvartsfinal 3 Ons och tor 19 och 20 mars 
Kvartsfinal 4 Fre och lör 21 och 22 mars 
Kvartsfinal 5 Sön och mån 23 och 24 mars  
Kvartsfinal 6 Tis och ons 25 och 26 mars 
Kvartsfinal 7 Tor och fre 27 och 28 mars  

SPELDAGAR SEMIFINAL
Semifinal 1 Mån och tis 31 mars och 1 april 
Semifinal 2 Ons och tor 2 och 3 april 
Semifinal 3 Fre och lör 4 och 5 april 
Semifinal 4 Sön och mån 6 och 7 april  
Semifinal 5 Tis och ons 8 och 9 april  
Semifinal 6 Tor och fre 10 och 11 april  
Semifinal 7 Lör och sön 12 och 13 april 

SPELDAGAR FINAL
Final 1 Tis 15 april 
Final 2 Tor 17 april
Final 3 Lör 19 april
Final 4 Mån 21 april 
Final 5 Ons 23 april 
Final 6 Fre 25 april 
Final 7 Sön 27 april

Text Katharina Dalmalm & Elisabet Wahl

Play in och slutspel
- så funkar det

All information om biljetter, spelschema 
och restaurangbokning hittar du på 
www.leksandsif.se
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Ett av våra sätt att 
vara med och ta 
ansvar för bygdens 
utveckling.

leksandssparbank.se/insatserforbygden

Vi stödjer lokal idrott
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Fullmatad 
kryssning 
väntar

Glömt att boka? När försäljningen av företagsplatser är klar kommer eventuellt 
kvarvarande platser att säljas till privatpersoner. Detta blir i så fall i början av maj.

8 | Leksingen 
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Den 28 augusti är det äntligen 
dags! En efterlängtad tradition 
är tillbaka, nämligen LIF-kryss-
ningen. Marknadsansvarig 
Mikael Norman kan redan nu 
lova fler resenärer än förra 
kryssningen. 
  – Vi sålde slut alla privata hytt-
platser i mitten av januari.
 
MÅNGA LEKSINGAR har tagit 
chansen och bokat sin plats till årets 
kryssning med Cinderella. De som varit 
med tidigare vill absolut inte missa en 
av sommarens stora händelser. Och 
eftersom så många talat väl om tidigare 
resor, har vi säkert ett flertal ”nykomling-
ar” ombord. Det blir ett tillfälle att träffa 
fans från hela Sverige, lyssna på bra 
musik, dansa, äta gott och kanske bli 
fotograferad med sin stora hockeyidol. 
Mikael Norman, som ansvarar för att 
vi ska få en rolig resa, berättar att det 
redan i januari var fler inbokade än på 
förra kryssningen. 
  – Det blir fullt med glada, härliga 
människor, säger han. 

MIKAEL BERÄTTAR att även försälj-
ningen av företagsplatser flyter på. 
  – Det är bra tryck även där. Nytt för 
i år är att vi inte kommer att ha någon 
mässa på det stora bildäcket. Istället 
blir det ett LIF-Expo i Cafédelen, i fören, 
på däck 7. Där finns ett 30-tal platser 
för utställare. 
Mikael tror att platsbytet kommer att ge 
ett bättre flöde och bättre tillgänglighet. 
Därigenom blir det en bättre produkt för 
företagarna. 

I SKRIVANDE STUND är det inte 
bestämt vilka artister som kommer att 
vara med ombord. Men arrangörerna 
kan redan nu lova att det blir ett bra 
utbud av musik, underhållning och före-
läsare. Den viktigaste programpunkten 
under kryssningen är självklart redan 
inplanerad: Spelarpresentationen.  
  – Den kommer givetvis vara med.  
Vi vet hur roligt det brukar vara,  
säger Mikael.
Ombord på båten kommer vi att få 
tillfälle att se och höra a-lagstruppen, 
såväl som damlaget. Sofia Engström, 
damernas lagkapten, har varit med på 
LIF-kryssningen tidigare. Just spelar-

presentationen är särskilt kul.  
 – Det är en grym stämning och man 
blir lite extra förväntansfull innan. Vad 
jag säger till de nya i laget? Att det 
kommer bli högljutt, det är ju leksingar 
där ute, ha ha. 

A-LAGETS assisterande kapten Jon 
Knuts har också positiva minnen från 
tidigare spelarpresentationer. 
  – Det är verkligen jättehäftigt och en 
härlig inramning med så mycket folk. 
Och hela grejen med kryssningen. Att 
det går att samla så många leksingar 
under ett dygn.
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Text Katharina Dalmalm

Mer information hittar du på 
www.leksandsif.se/kryssningen. Där 
finns program, transfermöjligheter 
med mera.  Och www.leksandsif.se 
kommer självklart att ge dig nyheter 
om artister och föreläsare så fort vi 
vet mer. Utställare, företags- 
kunder och medlemmar i Nätverket 
Leksands IF kan boka sina platser 
genom Leksands IF. 0247-644 07 
eller kryssning@leksandsif.se
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Simon – en defensiv klippa

Isac – målskytten 
som hittar rätt

J18/J20

Simon Erlandsson har spelat en del 
matcher med Leksand i SHL under 
säsongen, men det är i J20 han spe-
lat mest. Den defensive backen från 
Säter har strålande plus/minus-siffror 
och imponerar i sitt stabila försvars-
spel. 
  – Det roligaste är att hjälpa till att 
förhindra mål bakåt.
 
SIMON ÄR FÖDD OCH UPPVUXEN i Säter 
men flyttade redan som femtonåring för att gå 
hockeygymnasiet i Leksand. 
  – Det gick lättare än jag trodde, det där med 
att klara sig själv, laga mat och sånt.
Efter bra år i juniorhockeyn fick Simon i höstas 
chansen att spela med a-laget. Den hittills 
roligaste matchen var mot Brynäs på bortaplan, 
där Simon fick mycket speltid. A-lagsspelet 
kanske inte ger så många minuter på isen, men 
en annan stor fördel. Att kunna se och lära från 
äldre, mer rutinerade spelare på högsta nivå. 
  – Jag, precis som alla andra, tycker ju att det 
är kul att kolla på (Patrik) Hersley, men annars är 
det (Joonas) Rönnberg och (Johan) Svedberg 
som spelar mest likt mig. Jag tittar på hur de 
agerar i olika situationer och försöker tänka på 
det när jag själv hamnar i sådana lägen.

SIMON TAR SIN ROLL som defensiv back 
seriöst. Lagkompisarna ska kunna lita på att han 
gör det han ska. 
  – Det är den roligaste biten. När de vet att jag 
gör mitt jobb bakåt och håller rent framför mål.
Med träning och matcher blir det inte mycket tid 
över till annat. Mest att hänga med kompisar, se 
på film och spela spel. Men finns det tillfälle, är 
det en utomhusaktivitet som lockar mest. 
  – Jag åker ut och fiskar. Det är gädda som 
gäller. Vi brukar vara ute på älven på somrarna.

Isac Skedung är inte den störste 
spelaren i Leksands J18-lag. Men 
den sextonårige forwarden vet hur 
man hittar mål. Däremot är det inte 
lika enkelt att förklara varför det blir 
många poäng. 
– Det är lite tur och lite att vara på 
rätt ställe.
 
ISAC ÄR UPPVUXEN i Hamar i Norge och i 
Sala innan han i höstas flyttade till Leksand. Nu 
är det hockeygymnasiet med inriktningen ”Barn 
och fritid” som gäller.
 – Min låtsaspappa, Jonas, spelade och tränade 
hockey i Norge, så då flyttade vi med honom 
dit. 

Hur blir man en bra målskytt? 
– Jag vet inte riktigt, men jag tränar mycket. 
Försöker skjuta så mycket som möjligt på 
träningarna. Jag siktar in mig på ett kryss till 
exempel.

Text Katharina Dalmalm

Text Katharina Dalmalm

Simon Erlandsson
Ålder 19 år
Vikt 91 kg Längd 185 cm.
Aktuell Förvarsklippa i Leksands 
J20-lag. Har även gjort några 
matcher med a-laget. 

Isac Skedung
Ålder 16 år
Vikt 68 kg Längd 176 cm.
Aktuell Målspruta i Leksands 
J18-lag. Har i skrivande stund 
gjort flest mål i hela serien.

Sen behövs det bra lagkompisar också enligt 
Isac. I höst har han mest spelat med Jacob 
Thor, Sebastian Björnstad, Carl Skärström och 
ibland Johan Mörnsjö. 
– Jag går center. Men är kanske inte en så 
defensiv center. Det är alltid roligare att vara 
framför motståndarens mål, än i egen zon, säger 
Isac.
Vi pratar om den roligaste matchen i Leksand-
ströjan. Det är matchen mot Rögle i slutet av 
januari som sticker ut, tycker Isac. 
– Vi jobbade för varandra och stöttade upp så 
att de inte fick mycket utrymme alls.
Isac gjorde två mål och en assist i bortamatchen 
som Leksand vann med 6–1.

Vilket är ditt snyggaste mål? 
– Det var en Zorro bakom mål i en uppvisnings-
match i Norge. Jo, det var väl lite kaxigt, men 
jag hade tränat på den ett tag innan. Jonas 
skrattade rätt mycket efteråt. Jag var ju minst 
på plan.
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”Lyckas man få motståndarnas  
tränare frustrerad då har man  
ändå lyckats.”
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– har vuxit in i kostymen
Jacob Blomqvist

Grundserien är över. Och 
Leksand har slagit de flesta 
experter och tyckare med 
häpnad. Hur gick det här till 
egentligen? Leksingen träffade 
Jacob Blomquist för att analy-
sera säsongen.

DET ÄR EN GLAD och avslappnad 
Jacob Blomqvist Leksingen träffar en 
februarikväll. Det är OS-uppehåll och 
det är helt klart att Leksand spelar i 
SHL även nästa säsong. 
Det finns ett lugn och en trygghet runt 
laget som känns oerhört skön, men 
också lite ovan för många supportrar. 
Annat var det i september. Redan efter 
första matchen dömde en del experter 
ut laget och många undrade hur det 
egentligen skulle gå.
– Det är nog flera i laget som också 
har ändrat sitt synsätt sedan dess. 
Många visste inte riktigt vad de själva 
stod och hur vi skulle klara av det 
här. Det pratades om att han och han 
inte skulle hålla för SHL, men vi har 
verkligen bevisat att vi gör det, säger 
Jacob. 

Vem har överraskat mest på dig om man 
jämför med spelet i allsvenskan?
– Oscar Alsenfelt. Han har verkligen 
gett oss chansen att vinna i många 
matcher och han har också vunnit 
matcher åt oss. Han har utvecklats 
något grymt sedan kvalserien förra 
året. 
Så vad är då största skillnaden mot 
att spela i allsvenskan och att spela 
i SHL?  Enligt Jacob är det att miss-
tagen straffas hårdare och att man 
därför måste vara mer noggrann i allt 
man gör ute på isen.
– Allt är ett snäpp högre här: styrspel, 

målvaktsspel, farten. Det har varit ett 
stort steg att lära sig. Sedan är det 
också finare arenor och så flyger vi till 
en del matcher. 

Vilket lag har varit skönast att slå?
– Färjestad! De är lite malliga, så det 
kändes bra att vinna över dem. Även 
att vinna över Skellefteå kändes skönt. 
De har en sådan stark och bred trupp 
och när vi slog dem bevisade vi att 
vi har den potential som krävs för att 
spela på den här nivån. 
Ett lag som Leksand däremot haft 
rejält svårt för är Linköping. Det blev 
bara en vinst på fem försök, de andra 
matcherna slutade med klara vinster 
för östgötarna. Jacobs teori för att 
förklara de siffrorna är att Linköping är 
ett lag som spelar bra i medgång och 
att de blåvita i nästan alla matcher har 
gett dem chansen att koppla greppet. 
– De har några väldigt spelskickliga 
killar och de är svåra att spela mot när 
de fått upp farten. Men alla har något 
lag man inte riktigt trivs med, och för 
oss har det varit Linköping den här 
säsongen. 

Så vilket lag har ni trivts bäst med?
– Hm, Luleå tror jag. Det har varit lite 
bök och stök, men jag tycker ändå 
att båda lagen verkligen försökt spela 
hockey och att vi haft tajta jämna 
matcher mot dem. 
För egen del har säsongen hittills 
inneburit 12 mål och 11 assistpoäng. 
Med det ligger han på femte plats i 
lagets interna skytteliga. Han tycker 
också att han – precis som resten av 
laget – nu vuxit in i SHL-kostymen och 
att den passar på ett helt annat sätt än 
i början av säsongen.
– Jag tror mer på mig själv nu. Jag har 
hittat min roll och jag vet hur jag ska 
spela för att hjälpa laget.

Hur då?
– Ja, jag ska vara runt mål, hålla mig 
framme och använda mitt skott. Jag 
ska helt enkelt spela som jag har gjort 
nu på slutet: komma i hög fart och för-
söka ta till vara på puckarna runt mål.
Även om Leksand har fått mycket 
beröm för sitt hårda arbete under 
grundserien har det också funnits 
kritiker. Laget spelar tråkig hockey 
menar en del och menar att den stora 
negativa målskillnaden är ett bevis på 
det. När vi kommer på det här ämnet 
spricker Jacob upp i intervjuns kanske 
största leende.
– Jag tycker det var kul när Roger 
Rönnberg sågade vårt spelsätt efter 
att vi vunnit över Frölunda. Lyckas 
man få motståndarnas tränare frus-
trerad då har man ändå lyckats. Det 
handlar om att ta poäng, inget annat. 
Och vårt hårda jobb har lönat sig. 

Du låter lite nöjd när du tänker på det?
– Ja, det är ett bra bevis när folk blir 
griniga. Jag har alltid varit så: redan 
när jag spelade utehockey på gatan. 
Ju argare motståndarna blev desto 
mer gick jag runt och myste. 

DET ÄR BARA ATT hoppas att 
Jacob får fortsätta att gå runt att mysa 
i de matcher som följer efter grundse-
rien. För det märks tydligt att även om 
han är väldigt nöjd med att kontraktet 
redan är säkrat så finns det en längtan 
efter mer. Mycket mer.
– Vi har ett mål att komma till kvarts-
final. Kommer vi dit så vill vi vinna och 
komma till semi. Och är man i semi 
så siktar man så klart på att vinna allt. 
Vi är underdogs och gör vårt första år 
i SHL men det är klart att vi vill gå så 
långt som möjligt. 
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Namn Jacob Blomqvist  Ålder 27 år  Längd 184 cm  Vikt 85 kg  
Aktuellt Spelar snart matcher i en arena nära dig som kan ta Leksand längre än klubben varit på många år.

Text Elisabet Wahl



14 | Leksingen 

• Ny barnlift

• Nya boxar och rails i Utesport Funpark

Många nyheter denna säsong!

• Ny belysning i Vargenpisten

• Wi-Fi i värmestugan

Granbergets skidanläggning • Telefon 0247-223 30 • Fax 0247-223 06
E-postadress: granberget@leksand.se

Skidbacken är öppen 

kl 10-16 alla dagar. 

Kvällsåkning onsdagar 

och fredagar kl 18-21. 

Ingen kvällsåkning 

röda dagar och aftnar.

• Lekland för de mindre barnen

Det lokala skidparadiset

www.utesport.nu Granberget, Siljansnäs

Alla testskidor nu
monterade. Prova
olika modeller
innan du köper, 
vi drar av hyran 
vid köp!

Öppet alla dagar 10-16
Onsdag & fredag 18-21
Gäller ej röda dagar.

Varmt välkomna
önskar Erik

0247-228 40 • 070-690 85 13

REA
30%
på alla längskid-

utrustningar

Föregående

säsongs

alpinutrustning

30%
Skidor • Hjälmar • Pjäxor

Gäller så länge

lagret räcker

 

Tel. 0243-21 53 00 • www.dpt.se

Ett vinnande koncept 
inom plåtförädling
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Drömmarnas arena har öppnat och 
många barn och ungdomar har redan 
hittat dit. Utomhusrinken finns i an-
slutning till LRF-hallen och spolas för 
hand av en av de ideella entusiaster-
na Bertil Johansson. 
  – Kan vi pratas vid lite senare? Jag 
ska ut och spola, så att det är klart till 
dess barnen slutar skolan.
 
HÖSTEN 2011 FÖDDES IDÉN till Drömmarnas 
arena: en rink där man kan åka skridskor precis 
när man vill. Med hjälp av insamlade medel och 
många ideella arbetstimmar står arenan nu klar. 
Den ligger bakom LRF-hallen och precis som det 
var tänkt går det inte att boka tid. Alla som vill ska 
vara välkomna att spontanidrotta. Bertil Johans-
son berättar. 
  – Om du tycker att det är roligt att åka skridskor 
vid fyra-femårsåldern, är chansen större att du 
kommer in i föreningen sen. 

Text Katharina Dalmalm

Text Katharina Dalmalm

Leksands populära hockeyskola är 
tillbaka och intresset är stort. Peter 
Bolin, som ansvarar för skolan, berät-
tar att anmälningsläget är mycket bra, 
men att det finns platser kvar. 
– Vi har nu även öppnat upp två nya 
grupper under vecka 30. 

LEKSANDS HOCKEYSKOLA vänder sig till 
tjejer och killar mellan 10 och 15 år. I dagsläget är 
det över 500 ungdomar anmälda. 
  – Vi började med att fylla vecka 26–29, men det 
stora intresset gjorde att vi nu även öppnat vecka 
30 och två grupper till, säger Peter Bolin. 
Det finns fortfarande tjejplatser kvar och Peter 
Bolin ser gärna att det fylls på med fler under 
våren. Målsättningen med Hockeyskolan är att 
lära ut ishockey och träning för ungdomarna. 
Men också att erbjuda hela familjen en rolig och 
bra upplevelse. 
  – Leksand har mycket att erbjuda familjen som 
är med. 
 
DELTAGARNA KOMMER självklart att spela 
hockey, men det står mycket annat på program-
met. Det blir fyspass, lekaktiviteter, besök på 
Leksands sommarland och hockeymatcher några 
av kvällarna. Extra spännande blir nog Hock-
eygladiatorerna. Där kommer ungdomarna att få 
utmana ledarna i tuffa specialgrenar. Givetvis blir 
det också finbesök. I dagsläget är klart att Filip 
Forsberg och Jacob de la Rose kommer att vara 
några av gästerna. 
– Vi vill gärna ha besök av några av damkronorna 
också, så vi pratar med dem, säger Peter Bolin.

Hockeyskolan

Hockeyskolan snart fullbokad

Bertil har under vintern spolat banan för hand, 
men han tycker att det är ett kärt besvär. 
  – Jag har fått så mycket från idrotten, att det här 
är ett sätt för mig att ge tillbaka. Jag har fyra barn 
och sex barnbarn och vet hur viktigt det är med 
glädjen hos barn att få röra på sig.

DET ÄR MÅNGA som varit med och bidragit 
till att göra Drömmarnas arena verklig. Några av 
de som lagt ner mest tid är Ulf Mårtensson, Lars 
Backlund, Niklas Eriksson och Anders Jansson. 
Flera hockeyspelare med Leksandsbakgrund 
har varit med och betalat; Johan Hedberg, Oliver 
Ekman-Larsson och Lars-Erik Sjöberg med flera.
  – Det är många företag och personer som möj-
liggjort det här bygget. Vi säger ett stort tack till 
samtliga inblandade, säger Bertil Johansson. 

Allt du behöver veta om Hockeyskolan hittar 
du på www.hockeyskolan.se. Där finns 
kontaktuppgifter och en broschyr att ladda 
ner. Välkommen med din anmälan!

Drömmarnas arena

”Leksand 
har mycket 
att erbjuda 
familjen”
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www.leksand.se

Det är lätt att leva
 i Leksand!
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www.leksand.se

olika yrken i kommunen

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

Hantverkaregatan 24  793 30 Leksand
0247-123 40  Fax 0247-346 00

valins@ebox.tninet.se  www.valinsfast.se

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

6

Skottet var välplacerat och precis som vanligt 
nästan lite läskigt hårt. Patrik Hersleys mål betyd-
de 1–0 mot Örebro den där lördagen i början av 
februari. Men det var inte bara målet som sådant 
som fick bortastå att jubla och de blåvita spelarna i 
båset att vråla som matchen redan var vunnen.  
Det var så klart det faktum att ett 15 år gammalt 
rekord äntligen hade slaget. För ända sedan sä-
songen 1998/99 var det Janne Huokko – en annan 
leksing – som hade rekordet för flest mål gjorda av 
en back under grundserien i landets högsta serie. 
Men från och med det där 1–0-målet är det Patrik 
Hersleys namn som står ensamt i topp med sina  
22 fullträffar. 

Leksingen sällar sig till hyllningskören  
och säger ett stort grattis!

Re
kor
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Ring mig och prata försäkring 0247-899 44

Jonas Finn Olsson
jonas.finn-olsson@dina.se
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Sofia Engström har spelat hockey så 
länge hon kan minnas. Men det är 
först på senare år hon nått sina dröm-
mars mål: Damkronorna. 
– Man ska aldrig ge upp. Det är sna-
rare så att folk slutar med hockeyn för 
tidigt, säger hon till Leksingen. 
 
FÖR DEN SOM HAR följt Leksands damlag 
vet att det ofta sprider sig ett lugn när nummer 
14 är inne på isen. Spelaren med de distinkta 
passen och det trygga spelet är lagkapten Sofia 
Engström. Sina första skär tog hon tillsammans 
med sina bröder, något hon har ganska gott om 
– hela sju stycken plus två halvbröder. I hemmet i 
Surahammar var Sofia enda tjejen i barnaskaran.
– De satte på mig en massa målvaktsskydd och 
ställde mig i målet. I början kunde jag inte resa 
mig själv, så om jag ramlade fick de lyfta upp 
mig på fötterna igen, säger hon och skrattar vid 
minnet.

HOCKEY I MER organiserad form började hon 
med när hon var sex år. Då spelade hon med 
killar och fortsatte att göra så tills hon var 16 år. 
Sedan började killarna växa ikapp och förbi hen-
ne och hon bytte då till ett tjejlag i Västerås. 
Så hur kom det sig att hon hamnade i Leksand 

Damlaget

Sofia Engström – damernas lagkapten 

Sofia Engström
Ålder 25 år
Vikt 61 kg Längd 163 cm.
Aktuell Befinner sig i skrivande stund på 
OS i Sotji. 

Text Elisabet Wahl 

då? Ja, via en ganska krokig väg genom ett val 
att inte gå på hockeygymnasiet till att börja träna 
med sitt gamla killag igen hamnade hon 2007 
på en camp med tjejer från många olika klubbar. 
Där fanns också Leksands dåvarande tränare 
Daniel Ljungh. 
– Efter lägret ringde han och undrade om jag vil-
le flytta upp till Leksand. Det var inte så mycket 
att tveka på, så det gjorde jag. 
Resten är som man brukar säga historia: Sofia 
gör nu sin sjunde säsong i Leksand och är 
sedan fyra säsonger kapten också. Ett uppdrag 
hon tycker det är en ära att få ha.
– Jag försöker använda de ledaregenskaper jag 
redan har. Man ska inte göra sig till eller spela 
en roll, utan folk måste veta att jag fortfarande är 
Fia även om jag har ett C på bröstet. 

Vilken har varit din svåraste uppgift hittills 
som kapten?
– Det var nog lite nervöst när vi spelade kval-
serie för två år sedan. Jag hade inte så bra koll 
på motståndarna och hade inte spelat någon 
kvalserie innan.  

LEKSAND KLARADE som bekant av den där 
kvalserien och sedan dess har både laget och 
Sofia själv gått framåt. I en sport där många 
debuterar på seniornivå väldigt tidigt och nästan 
lika många lägger av långt före 30 års ålder 

står hon för en ovanlig bedrift. Sofia debuterade 
i landslaget under förra säsongen. Då hade hon 
hunnit fylla 24 år.
– Jo, det var en ganska sen debut. Jag vet inte 
riktigt vad det beror på att det blev så, men det 
var nog inte så många som visste vem jag var. 
Det var ju ett generationsskifte i Damkronorna, så 
då kom jag in.
 
Tvivlade du någonsin på att du skulle nå lands-
laget?
– Man börjar väl fundera hur länge man ska orka 
kriga. Men landslaget har alltid varit mitt mål, så 
jag ville inte ge upp. Sedan kände jag att det har 
gått lite bättre i Leksand och att Damkronorna 
inte var så långt borta. Så fick jag åka på lands-
lagsläger och det var sjukt roligt. Då tänkte jag att 
man aldrig ska ge upp. Det är nog istället så att 
folk slutar med hockeyn för tidigt. 
 

”Det var inte 
så mycket att 
tveka på”
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Hemma hos 

Fabian Brunnström är en del av den 
blåvita kolonin som huserar i de 
röda campingstugorna på Leksands 
Strand. Där bor han med sambo och 
en tvåårig son.
  – Vi trivs väldigt bra här, man behö-
ver inte så mycket mer, säger han. 

I VÅR HEMMA HOS-SERIE har vi hunnit besöka 
en rad olika spelare som bor på helt skilda sätt. 
Några har bott hemma i pojkrummet, andra i 
radhus med familjen och en tredje i en ungkarls-
lya. Men märkligt nog har vi inte besökt någon 
som bor i kanske vanligaste formen: i en stuga på 
campingplatsen Leksands strand.
Det är en snöig dag i februari när vi knallar dit för 
att hälsa på Fabian Brunnström – som kom från 
Frölunda i december.
– Tommy Salo berättade att många av spelarna 
bodde här och undrade om vi också ville göra 
det. Det var bara att flytta rakt in, så vi tyckte det 
kändes som en bra idé.
Vi i det här fallet är förutom Fabian själv hans 
sambo och tvåårige son. När Leksingen hälsar 
på är de hemma hos släkten i Helsingborg, men 
barnspåren syns lite överallt. En blå pulka utanför 
dörren, de härligt kladdiga och färglada teck-
ningarna på väggen och hockeyhjälmen modell 
mindre på hatthyllan.
– Han åker inte skridskor ännu, men han är galen 
i hockey. Han älskar att stå och skjuta puckar, 
berättar Fabian med den där stolta rösten som 
alla föräldrar får då och då.

TITTAR MAN RUNT i stugan är det som 
förväntat mycket trädetaljer. Men det verkar som 
om den som ritat de här stugorna insett att även 
campinggäster kan få för mycket av det goda 
så den där totala furuchocken infinner sig aldrig. 
Istället känns stugan ganska luftig för att vara så 
liten och mellan tallarna utanför de stora fönstren 
skymtar Siljan fram. I närheten bor flera bekanta 
namn. 
– Här mittemot bor Matt Lashoff. Micke Johans-
son, Rusty – ja, Ryan Russel alltså – och Johan 
Ryno bor i närheten. Och där borta bor Oscar 
Alsenfeldt och Tom Linder. Och just ja, Kevin Kap-
stad bor också här.
Fabian och hans sambo har ett sommarhus i 
Helsingborg och har kvar sin lägenhet i Göteborg. 
Den är nu uthyrd. Och trots att Fabian innan han 
värvades aldrig hade varit i Leksand och att byn 
är extremt mycket mindre än Göteborg har han 
snabbt funnit sig till rätta.  
– Det är mysigt på alla sätt och vis med alla röda 
stugor. Och vart man än går är det hockey som 
gäller. Det är nog unikt, inte bara i Sverige, utan i 
världen att ett sådant här litet ställe har ett sådant 
genuint hockeyintresse. Men jag tycker faktiskt att 
det bara är kul. 

Vilket är det konstigaste stället du bott  
på via hockeyn?
– Jag bodde på hotell i Toronto på hotell i fyra 
månader, det var lite speciellt. Bara en sådan sak 
att  inte kunna laga någon som helst mat utan äta 
alla mål mat ute: frukost, lunch och middag. 
Just mat är en viktig del av Fabians liv. Han är 
mycket intresserad av hälsa och träning och är 
noga med vad han stoppar i sig och sättet han 
tränar på. Efter flera års testande har han kommit 
fram till vilken typ av mat som passar honom 
bäst.
– Jag äter paleokost och har gjort det i några år 
nu. Man kan säga att jag äter som man gjorde 
innan jordbruket etablerades: mycket rent kött. 
Jag är helt övertygad om att det här är det bästa 
för mig och framför allt känner jag mig frisk på ett 
annat sätt än tidigare. Kroppen känns lugn hela 
tiden. 

ATT ÄTA DEN HÄR TYPEN av kost kräver dock 
en hel del som hockeyspelare. Fabian berättar att 
han oftast har mat med sig på bortaresor.
 – Fast det blir ett jäkla jobb om vi är iväg i två–tre 
dagar. Det är mycket saker jag bär med mig: 
nötter, torkad frukt och ibland torkat kött. Och så 
brukar de fixa speciell mat åt mig också. 

Är det några andra i laget som har hängt på?
– Nej, inte riktigt. Det är många som är intresse-
rade, men de flesta tycker det verkar för jobbigt. 
Dessutom är vi hockeyspelare uppfostrade tvärt-
om: att om vi inte äter en massa pasta före varje 
match kommer vi att ramla ihop och dö ungefär. 
Det där lever verkligen kvar. 

Samtalet börjar sedan handla om lagets pre-
stationer den här säsongen. Fabian menar att 
framgångarna beror på flera faktorer: några 
spelare som presterat på topp, man har en bra 
sammanhållning i laget och alla vet vilken roll de 
ska spela. 
– Vi har också många som alltid spelar uppoffran-
de, de täcker skott med huvudet – match efter 
match. Sedan är vi försvarsmässigt starka, ibland 
när vi ligger under med ett mål i sista perioden 
känner vi ändå att det är hur lugnt som helst. 
Visst, vi har haft en del tur också, det ska man 
inte sticka under stol med, men jag tycker vi är 
bra på att hitta sätt att vinna på.

Vilket har varit ditt roligaste ögonblick i  
Leksandströjan hittills?
– Det har varit så många, men min första match 
var speciell när det var hur mycket leksingar som 
helst på läktarna och vi vann med 2–1. Det var 
häftigt att få uppleva det. 
Vi pratar vidare om fortsättningen av säsongen. 
När den här intervjun görs är det inte riktigt klart 
vilken plats laget kommer att hamna på. Någon 
kvalserie blir det däremot inte. Men det faktum att 
laget klarat av sin huvudmålsättning för den här 
säsongen betyder inte att någon känner sig mätt 
och nöjd.
– Självklart satsar vi på att komma topp sex och 
vi är inte nöjda även om vi nått målet att hänga 
kvar. Samtidigt spelar vi lite utan press och det 
är en fördel för oss. För Skellefteå till exempel 
skulle det vara en katastrof att åka ut mot oss i en 
kvartsfinal. Vi kommer vara underdogs samtidigt 
som vi vet att vi kan slå alla lag. 

Text Elisabet Wahl

Fabian

Konstverk. En av flera barnteckningar hemma hos 
Fabian Brunnström. 

Ringträning. De romerska ringarna hänger i stugan  
trappa och används flitigt.

Brunnström
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”Han åker inte 
skridskor ännu, 
men han är 
galen i hockey”

Gitarrhjälte? Fabian spelar gärna gitarr när han  
har tid över. Största idolen är Yngwie Malmsteen.



Information från 
Marknadsavdelningen

När du har denna tidning i din hand är vi i full gång med införsälj-
ningen inför säsongen 14/15. Har du som partner ännu inte hört 
något från oss, kommer du så att göra inom kort. Vill du inte vänta 
så kan ni alltid höra av er till oss för att förnya era platser eller avtal. 

Oavsett om du som företagare har varit med innan som partner 
eller inte, är du intresserad av att höra mer vad vi kan erbjuda dig 
och ditt företag så kontakta gärna oss för en förutsättningslös 
diskussion. 

Nedan följer några exempel  
på produkter
 • Företagskort, säsongskort för företag
 • Loge, hel loge eller del av loge för hela säsongen
 • Matchloge/Bastuloge, hyr en loge för en match
 • Restaurangplats, boka bord och sittplats i arenan för en match
 • Matchvärdskap, matchens företag med mycket exponering  
 och möjlighet till företagsaktiviteter
 • Företagets spelare, exponeras med en viss spelare  
 hela säsongen 
 • Exponering av olika slag
 • Företagshockey, spela er egna match i Tegera Arena  
 med personal/kunder

Dessutom har vi 1919-klubben som stödjer Leksands spelarut-
veckling på lång sikt. Vi uppmanar att så många företag/privat- 
personer som möjligt går med i denna klubb.

Nätverket Leksands IF
Nätverket Leksands IF har under säsongen haft en del 
intressanta aktiviteter, bland annat två nätverksdagar med 
bra föreläsningar samt att det skapades en del nya affärs-
relationer. Nätverket kommer att fortsätta utvecklas och vår 
förhoppning är att det ska skapas många affärsrelationer 
inom Nätverket samt att man blir varandras ambassadörer. 

Detta ingår som medlem i  
Nätverket Leksands IF
 • Upptaktsträff med spelare och ledare inför seriestarten
 • Access till Star Lounge. 
 • Möjlighet att boka Star Lounge för egna möten innan  
 ordinarie öppning
 • Möjlighet att bjuda in till egen träff/lunch, vilka företag  
 vill du träffa?
 • Rabatt på LIF kryssningen
 • Möjlighet att använda Nätverksloggan i egna  
 mailutskick/hemsida

 
Fri medverkan
 • 2 Nätverksdagar
 • Leksandsgolfen
 • En bussresa till bortamatch
 • Jacka och piké med Nätverksloggan
 • LIF kryssning B-hytt, 2 personer
 
Inbjudan till
 • Frukostmöten
 • Företagshockey
 • Nätverksresor
 • Gävle/Dalaträff

Vision 2019
Antalet personer som har Leksands IF nära hjärtat är svårt att uppskatta. Vi vet dock att föreningen har snudd på 10 000 
medlemmar och att vår Facebooksida just nu gillas av över 50 000 personer. Skulle en tiondel av våra Facebookvänner gå in 
med hundra kronor i månaden skulle detta på ett år generera över fem miljoner kronor. Skulle vi få 1 000 leksingar att bidra 
med 50 kr per månad, så ger det 600 000 kronor per år. 

Det går att räkna på detta i alla oändlighet, men vi hoppas att de leksingar som tror på vår långsiktiga satsning mot SM-guld 2019 tar steget och går 
med i den här kampanjen. Det är vår övertygelse att vår styrka ligger i vårt antal och att många har råd att lägga en femtiolapp eller hundralapp i månad-
en. Det viktigaste är inte beloppet, det viktigaste är antalet som är med.

Vill du vara med och bidra med ett månadsbelopp, eller en engångsinsättning, läs mer på hemsidan:  
www.leksandsif.se/om-lif/vision-2019 eller kontakta marknadsavdelningen.

Kontaktuppgifter 
Mikael Norman, mikael.norman@leksandsif.se, 070-640 97 96 
Anders Doverskog, anders.doverskog@leksandsif.se, 070-529 27 47
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Välkomna att boka stuga eller campingplats, glöm inte
att vi har ett litet och stort förmånligt sommarlandspaket
om du bokar innan 30 april!

Extra allt i Leksand

 
 

 
 

 
 

 
 

Visa upp denna annons hos Max i 
Borlänge eller Falun, så får du 
10 kr rabatt på valfritt mål. 
Gäller säsongen 2013/2014. Gäller ej
Maxbox eller Minimål och kan ej kom-
bineras med andra erbjudanden. 
Välkomna!

10 kr
rabatt

Borlänge, Riksväg 70  Falun, Järnvägsstationen – med Drive-in!
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Att välja rätt mäklarföretag är början till 
en bra affär – vänd er med förtroende 

till oss, 41 år i branschen

Bostads Guiden 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.




Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

Vi har villor, fritidshus, bostadsrätter, tomter eller hela gårdar 

med uthus och ängar – mycket att välja bland.

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2013 •  Nr  2

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor
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I HÖSTAS VAR JAG en av många som trodde 
att det här skulle bli en väldigt tuff säsong för Lek-
sand. Jag minns att jag sa att om laget kommer 
topp tio är de värda ett bragdguld. Nu har de 
överträffat det med råge. Det har verkligen blivit 
roligt att titta på hockey igen. Och ännu roligare: 
det känns som laget har slängt av sig det tunga 
ok av förväntningar och oro som hängt över dem. 
Spelare som kommer till Leksand blomstrar upp 
och blir bättre – inte tvärtom, all heder till ledarna 
i klubben.

SÄSONGEN 2005/06 satt jag som klubbdirektör 
när vi gick upp i Elitserien. Ska jag jämföra den 
säsongen med den som är nu kan jag se några 
skillnader. Kanske är den största skillnaden att vi 
ville ta ett för stort steg och försökte göra allt på 
samma gång. Vi hade ny arena, ny organisation 
och många nya ansikten. Den här gången har 
man behållit stommen i laget och kört på ungefär 
som tidigare. Man har helt enkelt byggt vidare på 
det man hade. Ett bra beslut tycker jag. 

Jonas Bergqvist

Gästkrönikören
FINNS DET DÅ någon plats för Leksand i den 
högsta serien på lång sikt? Ja, en sak är i alla fall 
säker. Den frågan har ställts lika länge som jag 
spelat hockey. När man läser den jubileumsskrift 
som kom ut på 1960-talet finns den frågan med 
redan då som ett orosmoln. Expressen hade en 
stor artikel i början på 80-talet om att den sista 
spiken i kistan nu var inslagen för Leksands IF. Och 
under åren i allsvenskan har den här diskussionen 
kommit upp många gånger. Men jag tycker att 
det alltid kommer att finnas en plats för Leksand 
i hockeyns finrum. Med den positiva tradition och 
kultur som finns här har laget en given position 
inom toppen av svensk hockey. 

MEN FÖR ATT LYCKAS gäller det att arbe-
ta tålmodigt. Att leda en hockeyförening som 
Leksands IF är inget sprintlopp utan här gäller det 
att ha uthållighet och tålamod. Och att ta till vara 
på det enorma engagemang som finns runt laget. 
Det är sådant som görs redan idag, och ska jag 
dela med mig av något råd: fortsätt med det. 

”MED DEN POSITIVA TRADITION OCH KULTUR SOM FINNS 
HÄR HAR LAGET EN GIVEN POSITION INOM TOPPEN AV 
SVENSK HOCKEY. ”

Panelen
Fem frågor 
– tre profiler 
svarar

Robert Sjur Nilsen, assisterande tränare A-laget

Joel Gistedt
Målvakt i A-laget

Felicia Karlsson
Center i damlaget 

Ida Stark
Klackveteran

Vilken spelare i Lek-
sandströjan har över-
raskat dig mest hittills 
under säsongen?

– Mattias Nilsson är en riktigt duktig, 
lovande back. 

– Oscar Alsenfelt
 

– Patrik Hersley

Vem borde bli nästa 
leksing att få sin tröja 
hissad i taket?

– Sofia Engström, ett Leksands-
hjärta av guld och en riktig krigare, 
likaså Jens Bergenström 

– Niklas Eriksson. Det är dags för 
det nu.

– Mattias Timander har jag hört 
mycket gott om. Han verkar förtjäna 
att hänga där. 

Vilken spelform är 
viktigast – boxplay 
eller powerplay?

– Jag svarar båda. Boxplay är 
viktigt när man väl spelar det och i 
powerplay ska man producera. 

– Boxplay. Det gäller att hålla tätt 
bakåt i ett boxplay. Mål måste man 
kunna göra ändå, utan powerplay. 

– Boxplay, för att jag är delaktig i det. 

Vilken spelare i laget 
förtjänar en egen 
ramsa?

– Patrik Hersley! – Kevin Kapstad. Det finns visser-
ligen en och den borde användas 
oftare. 

– Ryan Russell. Han har blockerat 
många skott den här säsongen. 

Om du fick önska fritt, 
vilken ny souvenir 
skulle du ta fram då?

– En ljuslykta med skölden på.  – En blåvit bikini. – Ett par schyssta, goa  
inomhustofflor. 

...och så här svarade han på frågan: Vilken spelform är viktigast – boxplay eller powerplay?

– Boxplay. För om du är duktig i det spiller det över både i spelet fem mot fem och fem mot fyra. Man måste stå 
rätt och kunna läsa spelet. Ett bra boxplay handlar också om att visa hjärta och slänga sig och täcka puckar. 
Klarar man det lyfter hela laget. 
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Hyundai Assistans på köpet!
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ring och boka service på 0247-125 50.

0247-125 50 • Järnavägen 7 • 793 33 Leksand

HSB-gatan 3 • Rättvik • Telefon 0248-79 88 80
Epost: ambond@ambond.se

NY HEMSIDA 
OCH WEBSHOP

Besök vår

nya hemsida och

webshop!

www.ambond.se
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Hemmamatcher 
SHL 2013/2014
Lör 14/9  kl.16.00  
Brynäs
Tor 19/9  kl.19.00 
Modo 

Ons 25/9  kl.19.00  
Linköping 

Fre 27/9 kl.19.00  
Växjö
Lör 5/10  kl.18.30  
AIK
Lör 12/10 kl.16.00 
Skellefteå 

Fre 18/10  kl.19.00 
Örebro
Ons 30/10 kl.19.00 
HV71
Fre 1/11  kl.19.00  
Frölunda
Tis 12/11 kl.19.00 
Färjestad
Tor 14/11 kl.19.00 
AIK
Mån 18/11 kl.19.00 
Växjö 
Lör 23/11 kl.18.30 
Luleå
Sön 1/12 kl.19.00 
Linköping 

Fre 6/12  kl.19.00 
Modo
Tor 12/12  kl.19.00 
Skellefteå
Lör 28/12 kl.18.30 
Luleå 

Mån 30/12 kl.19.00 
Färjestad
Tor 9/1 kl.19.00 
Brynäs
Tor 16/1 kl.19.00 
HV71
Lör 25/1  kl.16.00 
Frölunda
Ons 29/1 kl.19.00 
Modo
Lör 1/2 kl.16.00 
Örebro
Tis 4/2  kl.19.00 
Linköping
Ons 26/2  kl.19.00 
Brynäs
Mån 3/3 kl.19.00 
AIK
Lör 8/3  kl.16.00 
Växjö
 

   

www.leksandsif.se/biljett 
Hemköp förbutiken Leksand 
Siljan Turism 0248-79 72 00 www.siljan.se
Turistbyråerna i Dalarna leksandsif.se

Biljetter köper du här:

Med reservation för 
ändringar i spelschemat.

leksandsif.se

Snart öppnar försäljningen av säsongskorten för 2014/2015 
Prisinformation och hur du bokar hittar du på leksandsif.se

Säsongskort 
2014-2015 
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Han är inte de stora rubrikernas 
man, men en viktig kugge i det 
maskineri som bildar Leksands IF 
den här säsongen. Här får vi lära 
känna den finske backresen inpå det 
bastupinade skinnet.
1. Vad är klockan nu?

– 12.15

2. Var är vi?
– Lunchrestaurangen i Tegera arena.

3. Ditt fullständiga namn?
– Joonas Mikael Rönnberg.

4. Född var och när?
– Vanda i Finland den 19 februari 1983.

5. Skostorlek?
– Åtta i skridskor men annars åtta och en halv 

i vanliga skor.

6. Längd och vikt?
– 192 cm och 96 kg.

7. Familj
– Frun Elina, barnen Oona 4 år och Elli 2 år.

8. Hur skulle du beskriva din klädstil?
– Lite smart och casual. Helst vanliga jeans 

och en hoody.

9. Är du snyggare med eller utan skägg?
– Med. Jag känner mig lite naken utan. 

11. Vem i laget borde skaffa skägg?
– Kevin Kapstad. Han har ganska rejäl skägg-

växt, men verkar inte orka hålla i det. Jag har 
frågat honom många gånger, men han är lite 
rädd att se ut som en taliban, haha.

10. Vad heter dina föräldrar och vad  
jobbar de med?

– Min pappa, Jan, renoverar rör och min mam-
ma, Heli, jobbar åt TeliaSonera.

11. Har du några syskon?
– Jag har en bror, Matias, född 1986 och är 

IT–specialist.

12. Vem är din favoritsläkting?
– Min kusin Kim som jag har bra relation med. 

Vi har vuxit upp tillsammans och gick i samma 
klass.

13. Var växte du upp?
– I Vanda. Mina föräldrar bor fortfarande där 

och jag har min lägenhet där fortfarande. Det 
ligger 14 km utanför Helsingfors centrum.

14. Favoritämne i skolan? 
– Gymnastik. Jag gillade inte att skriva och 

läsa så mycket så finska var mitt sämsta ämne.

15. Bästa kompisen?
– Min gamla spelarkompis från när jag var 

liten. Han heter Niko. Han bor nära min lägenhet 
i Vanda och vi hörs ofta av på telefon nu.

16. Vad var roligast när du var liten?
– Det var att vara i sommarstugan med min 

mammas bröder och deras familjer. Vi klättrade 
i träd, simmade och hoppade i några stora 
sandbackar. Vi hade hund då också så det var 
gott om plats att leka med den där.

17. Tråkigast med att vara liten?
– Städa kanske. Jag tyckte att det mesta var 

kul när jag var liten.

18. Vilka sporter höll du på med?
– Jag spelade innebandy och lite fotboll innan 

jag började med hockey. Jag var 11–12 år när 
jag började med hockey.

19. Ditt bästa sommarjobb?
– Jag och kusinen jobbade med min pappa en 

sommar och gjorde nästan ingenting. Vi städa-
de lite, men låg mest och solade.

20. Sämsta sommarjobbet?
– Det var när jag var 18 så jobbade jag på ett 

ställe där man fick packa varor, typ kattmat och 
hårfärg som skulle skickas till affärer. 

21. Vem var den första tjej du dansade tryck-
are med? 

– Det var någon gång på ett skoldisco i fjärde 
och femte klass som jag var kär i en tjej. Men 
jag kommer inte ihåg namnet på henne nu.

22. Hur gammal var du när du flyttade  
hemifrån?

– Jag gjorde lumpen när jag var 19 och efter 
det flyttade jag till Tammerfors när jag fick mitt 
första riktiga kontrakt.

23. Vad var svårast med det?
– Att sköta maten. Pappa lagade maten 

hemma och det var svårt att äta lika bra mat när 
man flyttade hemifrån och samtidigt förstå hur 
viktigt det var med bra mat för att klara av att 
spela hockey.

24. Din första bil?
– Det var en röd Nissan Sunny från 1988. Jag 

fick faktiskt plats i den med både lagkompisar 
och hockeytrunkar. 

25. Vad är det bästa med Finland?
– Alla är mer noggranna med regler. Jag gillar 

när det är ordning och det finns regler så man 
vet när saker ska ske. Sen saknar jag ett mörkt 
rågbröd som finns i Finland.

26. Vad är det värsta med Finland?
– Svårt att säga. Alla är gladare här än i Fin-

land där man inte visar lika mycket känslor och 
är tystare.

27. Vad kan Finland lära sig av Sverige?
– Kanske att visa mer känslor och att man inte 

ska vara pessimist.

28. Vad kan Sverige lära sig av Finland?
– Att vara mer ärliga. Jag tycker att man 

kanske är lite mer rak mot varandra i Finland 
och säger vad man tycker rakt ut utan att ta det 
med någon annan istället.

29. Din bästa finska svordom?
– Jag törs inte berätta den.

30. Svär du på finska eller svenska på isen?
– Inte på svenska. Det blir mest engelska eller 

finska. Mad vad jag säger kan jag inte berätta 
här.

31. Hur varm ska en bastu vara?
– Jag gillar när det är runt 70 grader. Jag gillar 

inte när det bara är värmeelement i som i många 
svenska bastuar. Det ska vara mycket sten och 
ganska mycket vatten och björkris i en bastu. 
Min frus familj har en rökbastu som är grym. 
Det tar sex timmar att värma upp den och sen 
är det stora stenar som värmer och det är helt 
svart i bastun.

32. Favoritmat?
– Leverlåda eller köttpirog. Finska specialiteter. 

Våra varianter på kebabrulle, haha.

33. Hav eller insjö?
– Jag gillar båda. Jag har vuxit upp vid stugan 

vid havet men min frus stuga ligger vid en sjö. 
Jag gillar att fiska med farsan och att basta och 
bada och leka med barnen. 

34. Prata eller lyssna?
– Lyssna. Om någon har något de vill prata 

om så har jag bra minne och kommer ihåg vad 
de sagt.

35. Favoritprogram på TV?
– Amerikanska actionserier som Sons of Anar-

chy, Person of Interest, The Black List. Min familj 
bor hemma i Finland så jag har tid att se en del 
serier och nu senast har jag sett alla säsonger 
av Dexter

36. Vad får dig att skratta?
– Vardagshumor eller något prank inom laget. 

Igår när vi åt efter matchen i Luleå så fyllde jag 
Hersleys trunk med typ 20 Lokaflaskor. Han 
tyckte att trunken var lite väl tung. Men han vet 
inte att det var jag så jag får avslöja det så här 
och hålla mig undan när tidningen kommer ut.

37. Vilken teknisk pryl klarar du dig inte utan?
– Kanske min telefon. Skönt att kunna ringa 

familjen. Jag använder telefonen bara för att 
prata och skicka sms och inte för att spela spel 
och sådant. Skönt att kunna prata med barnen 
med Skype och Facetime och se dem.

38. Pizza eller sallad?
– Pizza. Bella Pizza i Rättvik är bra.

39. Jogga eller cykla?
– Det har varit jogga länge, men jag föredrar 

nog mer att cykla nu. Man börjar bli gammal 
och tung så det är bättre att cykla, haha.

40. Favoritartist?
– Coldplay. Föredrar ganska lugn musik som 

man kan koppla av till. Men innan match lyssnar 
jag mer på housemusik. De la Rose gör bra 
playlists före matcherna.

41. Favoritskådis?
– Joaquin Phoenix. Han är riktigt bra i Gladi-

ator.

42. Vad blir du riktigt rädd för?
– Jag är nog inte rädd för någonting. Men 

jag kan avslöja att när vår buss gick sönder i 
Karlskrona så var Tobbe Forsberg livrädd när 
det kom lite rök och hoppade nästan ut genom 
fönstret. Och vår målvaktstränare Jonas Levén 
är livrädd att gratismaten efter matcher ska ta 
slut så han inte får något. 
43. Bästa låten?

– Mammoth med Dimitri Vegas.

44. Senast lästa bok?
– Det var någon bok om en finsk innebandy-

tränares liv och hur han nådde sina drömmar 
inom sporten.

45. Vilken bok kan du rekommendera?
– Jag läser inte så mycket så jag kan rekom-

mendera något men jag kan rekommendera att 
man borde läsa mer.

46. Vad gör du helst en ledig dag?
– Sover så länge som möjligt nu när jag är en-

sam här i Leksand och sen en sen brunch. Men 
när familjen är här så myser jag med barnen.

47. M.A. Numminen eller Lordi?
– M.A. Numminen. Han är hundra gånger 

bättre än Lordi. 

48. Bästa utlandsresa? 
– Förra sommaren var jag i Grekland med fa-

miljen. Det var mycket strul med sjuka barn och 
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den yngsta spydde ner bussen och våra kläder 
på väg till flygplatsen. Min fru fick låna jeans av 
mig och det var ändå den bästa så här långt 
med familjen, haha. 

49. Vilken mat bjuder du helst på?
– Tacos eller Burritos. Eller min specialitet med 

rågbrödshamburgare. Jag är kompis med en 
kock här i Leksand så det är oftast han som 
får bjuda mig på mat och det är svårt att bjuda 
tillbaka när man äter så god mat hos honom.

50. Gillar du att prata inför folk?
– Nej. 

51. Vad gör du helst när du inte spelar hockey?
– Vilar och tar det lugnt. Ser på finsk TV. 

52. Vilken kändis skulle du helst vilja träffa?
– Här i Sverige är det nog Mikael Persbrandt 

och fråga vad f–n han håller på med, med knark 
och sådant.

53. Vad är roligast med att fylla år?
– Att jag får något tecknat kort från mina barn.

54. Din favorithelg på året? 
– Midsommar. De andra helgerna är det ofta 

hockey, men på sommaren kan man koppla av..

55. Kommer du ofta för sent?
– Aldrig. Jag är noga med tider och kommer 

helst 15 minuter före.

56. Vilket är din bästa egenskap?
– Jag är morgonpigg och har lätt för att kliva 

upp tidigt. Men gillar även att sova. Ryan Russel 
är nog den bästa jag vet på att sova. Han sover 
lätt tre timmar innan varje match.

57. Vilken är din sämsta egenskap?
– Att jag blir arg lite för snabbt för småsaker 

ibland. Inte så jag exploderar, men jag blir 
högljudd.

58. Kan du byta däck på bilen?
– Ja, det kan jag. Jag har lärt Fornataro och 

Russel allt de kan om bilar. I alla fall när de ska 
byta däck.

59. Har du något smeknamn?
– Ja, Micke Johansson säger att jag heter Jar-

mo som den där finska reklamkillen i Partaj. Han 
(Micke) är för övrigt världens sämsta bastubada-
re. 15 sekunder sen går han ut.

60. Favoritställe i Leksand?
– Det måste vara här i arenan eller en lunch på 

folkhögskolan i Leksand hos min polare Jonas 
Skinnar.

61. Blir du alltid igenkänd och stoppad på 
Byn?

– Nej, inte så mycket. Bara grannarna som 
frågar lite efter matcherna. 

62. Bästa arena i Sverige (förutom Tegera)
– Löfbergs Arena har det varit bra tryck i när vi 

spelat där.

63. Värsta arena du spelat i?
– I Luleå. Det är så tyst där.

64. Bästa spelare du spelat med?
– Mattias Timander, Jyrki Lumme och Raimo 

Helminen.

65. Bästa spelare du spelat mot?
– Anze Kopitar. Han var stark som f–n. Jag 

försökte tackla honom, men det var bara att 
kasta bort sin energi.

66. Roligaste hockeyminne?
– Kvalserien när vi gick upp. 

67. Bästa ramsa/sång?
– Vita, vita, vita. Eller när alla hoppar. Klacken 

är jätteviktig för oss på isen och ger oss energi 
varje match.

68. Vad är roligast med att spela för Leksand?
– Att det är så många som följer laget och att 

klubben betyder så mycket för så många. Det är 
till och med finnar som har varit här bara för att 
se Leksand.

69. Vad är tråkigast med att vara hockeyspe-
lare?

– Det är att vi sällan har ledigt när andra är det. 
Som under julhelgen när det är träningar och 
matcher och man inte känner att det är helg nå-

”Han är inte den roligaste 
men tror att han är det och 
då blir det roligt ändå.”

gon gång. Vissa perioder har vi ingen ledig dag 
alls men oftast har vi ledigt någon dag i veckan.

70. Vilket resultat är roligast? 1–0 eller 7–6?
– Kanske 1–0 när man är back. Då har jag 

gjort ett bra jobb.

71. Vilka egenskaper har en bra forward?
– Att ha bra skott och om de kan tackla och 

spela fysiskt.

72. Hur hårt skjuter Hersley egentligen?
– Jag har täckt några skott på träning och det 

känns. Han har den hårdaste klubban man kan 
ha och jag kan inte ens passa med en sådan 
klubba.

73. Vad gör en tränare bra?
– Han delar ut ansvar och ger spelare tid att 

utvecklas och bygger deras självförtroende. Nu 
är det länge sedan jag spelade hemma i Finland, 
men tränarna där är lite hårdare mot spelarna 
och jag gillar nog en tränare som Appelgren 
bättre som har de positiva egenskaperna.

74. Vem i laget skulle du sakna mest om han 
försvann?

– Kanske Kevin Kapstad. Han är en bra kille 
som jag gillar jättemycket. Från förra säsongen 
saknar jag Raffl och Timander.

75. Vem i laget skulle få sitta barnvakt åt dina 
barn?

– Fredrik Händemark. Han har koll på sina 
saker och är lugn och glad.

76. Vem i laget är roligast?
– Gabbe Karlsson. Han är inte den roligaste 

men tror att han är det och då blir det roligt 
ändå.

Skäggantusiast. Joonas Rönnberg trivs inte som 
renrakad och tycker dessutom att Kevin Kapstad 
också borde låta skägget växa.
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77. Vem i laget har det konstigaste intresset?
– Jon Knuts. Han kommer från skogarna och 

pratar mycket om jakt och sådant. Ryan Russel 
kommer från något litet ställe i Kanada och han 
äger någon tjur som de brukar rida på. Han är en 
riktig bondpojk, haha.

78. Vem i laget umgås du mest med vid sidan 
av isen?

– Nu är det vår andra finne Hannu Pikkarainen 
och sen är det Russel, Kapstad och tidigare 
Fornataro samt Seidel då vi bodde i samma hus 
ett tag.

Text Per Källgren

79. Vem i laget lagar bäst mat?
– Svedberg tror han är bäst men Mattias 

Nilsson är nog en bättre kock än honom om du 
frågar mig.

80. Vem i laget skulle kunna köra spelarbussen?
– Svedberg eller jag. Vi är mest bilintresserade 

och de andra kan ju knappt cykla, haha.

81. Var sitter du i spelarbussen?
– Jag sitter rätt långt fram med ”ungarna” 

(juniorkillarna) och med Brunnström och Jon strax 
bakom. Jag är så lång så jag behöver fyra egna 
säten så jag kan sova.

82. Vad gör du i bussen (förutom att sova)?
– Snackar hockey med ”ungarna” och kollar på 

film eller någon serie.

83. Om….inte finns i omklädningsrummet blir 
jag sur?

– Johan Bondes hund saknar jag just nu. Men 
annars om jag har för få klubbor och inte vet när 
vi får fler. 

84. Vem i laget blir surast när ni förlorar?
– Micke Johansson. Han har haft av några klub-

bor och kan kasta saker omkring sig. Han är en 
riktigt dålig förlorare men det är en bra egenskap 
även om det är lite synd på klubborna.

85. Vem blir gladast när han blir matchens 
lirare?

– Kevin har fått det många gånger och jag har 
frågat honom om hans agent har förhandlat fram 
det åt honom, haha. Så han blir nog gladast som 
får blommor till sin flickvän via sitt kontrakt helt 
gratis.

86. Vem är säsongens bästa leksing?
– Jacke Blomqvist har klivit upp flera steg sen 

förra året och är väldigt viktig för laget.

87. Varför är det roligt att spela back?
– Det är det enda jag kan göra, haha. 

88. Är du bra på trash talk?
– Jag försöker vara det, men de fattar nog inte 

vad jag säger när jag blandar alla språk.

89. Pratar du mycket på isen?
– Jag försöker hjälpa mina medspelare, men 

hinner inte säga så mycket till motståndarna. Jag 
är ganska lugn men skriker en del i båset. 

90. Vilken forward i SHL är jobbigast att möta?
– Mathis Olimb i Frölunda. Han är skicklig och 

riktigt farlig när han har pucken. 

91. Vad skulle du sakna mest om du var tvungen 
att sluta med hockeyn?

– Kompisatmosfären och att vara en del av ett 
lag.

92. Hur många år till spelar du hockey?
– Jag hoppas minst fem år till.

93. Vad gör du sen?
– Jag hoppas kunna bli brandman. Ett fysiskt 

jobb som liknar hockeyn med mycket laganda.

94. Vem skulle du vilja intervjua?
– Ryan Russel. Han är ganska tyst, men en rolig 

kille när man lär känna honom.

95. Vilken fråga var jobbigast att svara på i den 
här intervjun?

– De från när jag var yngre. Det är svårt att kom-
ma ihåg allt från då.

96. Vad ska du göra nu?
– Nu ska jag cykla hem och packa lite, prata 

med familjen och ladda för nästa match.

97. Vad är klockan nu?
– 13.54.
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DET HAR PASSERAT många målvaktsnamn 
genom åren i Leksands IF. Kanske det första 
namnet man bör uppmärksamma är Sven Allard: 
målvakt när klubben spelade sin första säsong 
i högsta serien. Sedan går det förstås inte att 
komma förbi ”Pära” Karlström som vaktade den 
blåvita kassen under slutet av 50-talet och början 
av 60-talet. Men frågan är om någon gjort så stort 
avtryck som Christer Abrahamsson. Idag heter 
han Christer Abris och skrattar han gott när Leks-
ingen ber honom berätta hur dagens målvaktsut-
rustning skiljer sig mot den han hade. Det går helt 
enkelt inte att jämföra menar han. Bland annat för 
att det inte fanns några riktiga skydd att få tag på. 

 Målvaktsminnen från förr
Många hyllar Oscar Alsenfelt den här 
säsongen. Men han är långt ifrån den 
första blåvita hjälten som hållit i en 
målvaktspade. Leksingen går tillbaka 
i historien och tittar på hur målvakts-
uppdraget såg ut tidigare.

Målvaltslegendar. Christer Abris på tiden det begav sig.

80-talshjälte. Peter Åslin fredar det blåvita målet.

– Alla byggde mer eller mindre sina egna skydd. 
Jag brukade stoppa tidningar och sådant i ben-
skydden för att få dem att bli lite bättre. Det var 
lappa, laga och sy som gällde. 

DET VAR FÖRST när han kom till Leksand i bör-
jan av 60-talet som han fick en låna en ordentlig 
målvaktsutrustning. Utvecklingen då hade gått 
framåt och en rad nya märken och produkter 
kom till Sverige från USA och Kanada. Men det 
här med att skydda ansiktet med en mask låg 
fortfarande en bit fram i tiden.

– 1971 kom det regler om att man måste ha 
galler. Det var jättesvårt i början och jag var själv 
starkt emot det. Man ville se och ha frisk luft. Men 
reglerna var sådana så jag svetsade ihop något 
som egentligen inte riktigt kan kallas mask, mer 
som ett tandskydd egentligen.

En annan sak som förändrade burväktarnas var-
dag var intåget av målvaktstränare. Först ut med 
det i Sverige var Djurgården – i Leksand började 
man med det i början av 90-talet.

– När Abris var huvudtränare körde han ju en 
del med oss, men från och med säsongen 92 
fick jag, Åke Liljebjörn och Johan Hedberg en helt 
egen tränare. Det betydde mycket, säger Jonas 
Levén som då var målvakt i Leksand och som nu 
själv är målvaktstränare. 

DEN SOM FÖLJT hockeyn och Leksand under 
ett längre tag har kanske också noterat att mål-
vakterna då gjorde mer frilägesräddningar. Att det 
numera inte sker lika ofta beror dock inte enbart 
på målvakterna, utan snarare på att försvarsspe-
let har blivit bättre och att målvakterna är mer 
involverade i det.

– Målvakten var mycket mer utlämnad på den 
tiden. Numera är även forwards med och skär av 
skottvinklar. Det var nog tufft att vara målvakt i 
Leksand förr, eftersom man var ett sådant offen-
sivt lag, säger Jonas. 
– Nej, vi hade ingen speciell träning, utan man 
tittade på varandra och lärde sig, säger Christer.

Hur tror du att du hade klarat dig som målvakt 
i dag?

– Haha, det är svårt att säga! Det skulle ha varit 
intressant att se. I dag har målvakterna mycket 
större skydd – de ser nästan ut som Michelin-
gubbar. Vi var tvungna att ha mer spelsinne och 
läsa spelet. Det var dödssynd att gå ner på första 
skottet, blev det retur satt den i mål. Men nog 
hade det funkat bra – det gick ju bra förut för mig.

NOSTALGI

Detta och mycket mer i nästa nummer!

Radarparen vi minns

Text Elisabet Wahl 
Fakta Lars Ingels

Hemma hos   

Cissi ÖstbergSäsongen
2013/14
-en sammanfattning

Tre målvakter att känna till
 
1959  Per-Agne ”Pära” Karlström 
(1931–1987) spelade i LIF 1956–65 och var 
sedan tränare under guldåren på 70-talet. 
När LIF 1959 tog sin dittills bästa placering 
i SM (tvåa) var ”Pära” lagets målvakt.  
 
1969 Christer ”Abris” Abrahamsson 
(född 1947) spelade i LIF 1964–74 och 
1977–82, och var senare även tränare 
för LIF. Målvakt vid LIF:s första SM-guld 
1969. Proffs i Nordamerika och en profil i 
landslaget tillsammans med tvillingbrorsan 
Thommy. Christer Abris har numera tagit 
smeknamnet som efternamn.  
 
1989 Peter Åslin 
(1962–2012) var LIF:s främste målvakt på 
80-talet. Spelade i LIF 1985–90 och gjorde 
även några inhopp 1998. Peter var lands-
lagsmålvakt och lagets målvakt när Lek-
sand senast spelade SM-final – för precis 
25 år sedan. VM-guld och OS-brons.  

Listat av Lars Ingels, som skrivit flera 
böcker om Leksands IF.
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