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Sista beställningsdag för leverans innan jul är 17/12
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Vi är på gång!
VI HAR NU kommit en bit in på säsongen och solen lyser  
allt starkare på våra lag;

 • Damerna klättrar på mot slutspel - kommer vi att  
 nå andraplatsen?

 • J18 ångar på och idag är vi bäst i Sverige….  
 blir vi det även i mars?

 • J20 fortsätter sin resa mot Superelit…  
 blir vi topp 3 i Superelit?

 • A-laget har studsat tillbaka rejält efter en ”lite”   
 tung start - spelare och ledare gör ett grymt jobb   
 varje dag…hur långt räcker det?

 • Tre Kronors hockeyskola -det värmer i kroppen  
 varje gång man ser alla barn på isen- hur många   
 spelar hockey 2026?
 
FRAMTIDEN KOMMER att ge oss svaren och vår framtid är ljus. Nu snart skall vi tända ljusen 
och fira jul så…
 
ALLA LEKSINGAR, må ”gött” under julen å samla kraft för vårens alla utmaningar!

Med vänlig hälsning
Kjell Kruse, VD/klubbdirektör

Ansvarig utgivare Kjell Kruse
Redaktör Elin Broman   
Skribenter Elin Broman, Lars Ingels
Foto Daniel Eriksson, Claes Thirus, Bildbyrån, Andreas Tinnerholm 
Illustration Peter Back
Layout Lina Rörvall Form & Design

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.
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Plockat Leksand Tifo Crew (LTC) firar 10 år och lät publiken i 
Tegera arena vara med på firandet under hemmamat-
chen mot Örebro den 28 november. 9 fantastiska tifon 
bjöd man på, här ser ni det första:
Ett fotoalbum med bilder från de tio år LTC har funnits. 
Ett bläddringsmoment mitt i tifot gjorde detta till ett av 
de mest avancerade tifon LTC genomfört.

Tifo-special!

Även detta år deltog Leksands IF i Movemberkampanjen, till förmån för forskning om  
prostata- och testikelcancer. Kevin Kapstad, Johan Svedberg och Joonas Rönnberg var  
några av spelarna som lät mustaschen flöda fritt.

Movember-mustascher

Leksandsforwarden Ryan Russell till leksandsif.se,  
angånde Jens Bergenströms målform i slutet av oktober.

”He´s on fire! Sedan Jensa bytte 
till en röd klubba har han gjort 
mål i varje match.”

Genom att registrera Leksands IF Ishockey som sitt favoritlag hos Svenska Spel samlade 
leksingar runt om i landet ihop hela 1 062 314 kronor till Leksands IF Ungdom den gångna 
säsongen. 
Den här säsongen blev det ännu mer! Hela 1 071 788 kronor räcktes över till Leksands IF 
under hemmamatchen mot MODO den 15 november. 
   – En helt fantastisk summa. Dessa pengar är en ovärderlig plattform för oss i vår ungdoms-
verksamhet, säger Andreas Hedbom, ordförande i Leksands IF Ishockey (ideella föreningen).

1 071 788 kronor till Leksands IF

Vision 2019-matchen
40 företag och privatpersoner deltog i Vision 2019- 
matchen den 22 november. I och med publiksiffran  
7 143 innebar detta att 153 573 kronor samlades in  
till Leksands IF och Vision 2019 denna match!

Ett stort tack till: 
AB KARL HEDIN, RÄTTVIK
BBM I DALARNA AB
BERGKVIST INSJÖN TRÄVARU KB
BOKSTAVEN
BORLÄNGE LUFTBEHANDLING AB
CAFÉ ALLÉ
COOP KONSUM LEKSAND
DALA KVV TEKNIK AB
DALARNAS TIDNINGAR
EB HEDLUND & CO AB
FASTIGHETSBYRÅN, GAGNEF, LEKSAND, VANSBRO
FAZER
GAGNLINE AFFÄRSUTVECKLING AB
GRÄV KÅHLEN
HANS NYGÅRDS AB
HE-PE BYGG AB
HELLMANS SBA SERVICE
JENSEN BUSS AB
JL BYGG AB
JL RÖRSERVICE
JOSEHANNA HOLDING AB
KISTA LOGISTIK CENTER
LEKSANDSDÖRREN
LOXODONTA
MARCUS THORELL
MONARK EXERCISE AB
O´LEARYS BORLÄNGE
ORICA SWEDEN AB
PLARS MARKETING
PROFILTEXTIL AB
RICOH AB
ROLFS KUGGSERVICE AB
SBS DISCOVERY RADIO
SEB
SLIPSTATION TORSÅNG AB
STERNER PRODUCTS
TONY & LOTTA WESTMAN
TUNASNICKARN AB
WAHLUND ENTERPRISES AB
WOODISOL AB

Nio leksingar fanns med i det lag som spelade hem bronset till Dalarna i årets upplaga 
av TV-pucken. 
   – Vi hade verkligen bestämt oss för att inte åka hem utan medalj, och det kändes 
redan direkt i början av matchen att vi skulle vinna den, sade poängkungen Rickard 
Hugg efter bronsmatchen. 

DALARNAS TRUPP
Målvakter Tim Nilsson, Mora, Anders Nises, Leksand, Charlie Olsson, Leksand.
Backar Johan Andersson, Mora, Filip Johansson, Avesta, Simon Kjellberg, Hedemora, 
Daniel Karlsson, Mora, Axel Bergkvist, Leksand, Filip Persson, Hedemora, Kalle Eriks-
son, Leksand, Adam Boqvist, Hedemora.
Forwards Jesper Nordqvist, Hedemora, Emil Lind, Leksand, Erik Aterius, Leksand, 
Daniel Nilsmats, Hedemora, Emil Mattsson, Mora, Wilde Bröms, Leksand, Oscar Hag-
lund, Falun, Dennis Finn-Olsson, Leksand, Rickard Hugg, Leksand, Markus Moberg, 
Hedemora, Johan Eriksson, Malung, Malte Dahlstedt, Hedemora. 

TV-puckbrons till Dalarna
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Fem frågor...
...Till Johan Hedberg, före detta 
Leksandsmålvakt och numer 
styrelseledamot i Leksand IF 
Ishockey AB.

Vad säger du om Leksands säsong så 
här långt?

– Efter den oerhört tunga starten, där 
små marginaler avgjorde många matcher 
och självförtroendet tog stryk, så känns 
det nu som att laget är på rätt väg. 

Vem eller vilka i laget har imponerat 
mest på dig hittills?

– Av det lilla jag kunnat se så har Linus 
Hultström varit en positiv injektion i laget.

På vilken plats i tabellen ligger Leksand 
när serien är färdigspelad?

– Jag hoppas och tror att LIF ligger 
bland topp 10.

Vilka lag möts i SM-finalen?
– Finalen kommer att spelas mellan 

Luleå och HV71.

Hur firar du jul? 
  – Vi kommer att fira jul hemma i New 
Jersey.

DEN I DAG 52-ÅRIGE före detta Leksands-
målvakten Åke Lilljebjörn inledde spelarkarriären 
hemma i Ludvika HF, men lämnade i slutet av 
70-talet moderklubben för det dåvarande division 
1-laget Mora IK. Det blev två säsonger i Mora 
innan Lilljebjörn, år 1981, debuterade i SHL (Elit-
serien), då med Brynäs IF som klubbadress.  
I Gävleklubben blev det sex raka säsonger innan 
SHL-äventyret fortsatte i AIK och Frölunda. 
   Inför säsongen 1991/1992 värvades Åke 
Lilljebjörn till Leksands IF, och gjorde därefter 
sammanlagt fyra säsonger i klubben. Innan 
målvaktsmasken lades på hyllan hann han även 
med spel i Italien, Norge och Storbritannien, samt 
internationella framgångar med Tre Kronor (VM-
guld, VM-silver och en tredjeplats i Kanada Cup).

Vad har du gjort sedan dess? 
   – Nästan direkt efter att jag i 40-årsåldern 
slutade spela ishockey började jag ta åt mig 
uppdrag som tränare i stället, och det är väl det 
jag i huvudsak har sysslat med sen dess, berättar 
Åke, som i dag bor i Gävle.
Han har exempelvis tränat lag som Björbo, Valbo, 
Alfta, Söderhamn/Ljusne, Gävle och Tierp, men 
den gångna säsongen befann han sig i den 
italienska klubben Merano. 
   – Jag var assisterande tränare till A-laget, 
huvudtränare för J18 och J20, samt målvakts- 
ansvarig i hela klubben, så jag hade fullt upp, 
säger Åke och skrattar. 

   Den här säsongen har han ännu inte hittat 
något nytt tränarjobb. 
   – Jag söker för fullt, och tills vidare håller jag på 
med en yrkesförarutbildning. Tänkte leta budbils-
jobb eller dylikt när jag blir klar med utbildningen i 
januari/februari.

Vad minns du främst från din tid i Leksands IF?
   – Att vi var ett härligt gäng, och att jag hade 
den bästa ishockeytränaren jag någonsin har 
upplevt. Tyvärr fick jag inte ta något guld med 
honom, men vi blev i alla fall seriesegrare ett år, 
säger Åke, och syftar på Wayne Fleming. 
   – Till hans största styrkor hör att han verk- 
ligen respekterade en som både människa och 
idrottsman, och på det sättet fick han vår respekt 
tillbaka. Sen var han enormt kunnig också, det 
finns nog ingen som slår honom på fingrarna när 
det gäller ishockey.

Har du kontakt med någon av dina gamla lag-
kamrater i dag?
   – Ja då, lite grann, speciellt med Per-Erik  
Eklund, Magnus Svensson och Tomas Jonsson. 

Följer du LIF något i dag?
   – Inte så mycket som jag skulle vilja, måste jag 
erkänna. Men jag har koll på att Oscar Alsenfelt 
var något i hästväg förra säsongen. I mina ögon 
var han en av seriens viktigaste spelare. 

Vad hände sedan...

3 mål 
i ett fem minuter långt powerplay. 
Det lyckades Leksand med under 
hemmamatchen mot Växjö den  
23 oktober. Målen signerades 

Jens Bergenström x2 och  
Veli-Matti Savinainen.  

Matchen vann Leksand 
med 6-3.

Blåvitt hockeytält 
i Örebro
Inför matchen mellan Örebro och Leksand, lör-
dagen den 18 oktober, laddade Leksandsfan-
sen upp med ett blåvitt hockeyparty i ett stort 
tält utanför Behrn Arena. En fullsatt tillställning 
som ledde fram till säsongens första seger på 
bortais.
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Sof a Engström

1. Hemmagjorda köttbullar,  
rödbetssallad och julskinkan.

2. Den bästa/gladaste julklappen är att  
få vara med nära och kära. Gemensamma 

upplevelser betyder mest!

3. Äkta gran som man har snott från skogen.

4. Jag skulle anlita mig själv för att jag är  
expert på att spela teater, haha.

5. Jag skulle inte anlita Linn Peterson,  
för att hon är för klumpig och har  

dåligt ”pokerface”, haha.

BACK, LIF DAM

Joonas Rönnberg
1. För mig är det viktigaste  

skinka och finsk potatislåda.

2. Jag hoppas att den bästa julklappen  
kommer i år, eftersom vi väntar  

vårt tredje barn till jul.

3. Äkta. 

4. Jonas Frögren. Han är lite skrämmande,  
så barnen kommer att uppföra sig. 

5. Tobias Forsberg. Han kan  
glömma när julen är. 

BACK, A-LAGET

William Wikman

1. Ett måste på julen är gröten med gömd mandel.  
Den som får mandeln ska rimma, och på något sätt  

lyckas alltid min farbror få den. Sen är julskinkan viktig  
också, men någon tredje har jag inte. 

2. Jag var hockeytokig redan som lite grabb, så det måste 
vara hockeyklubban jag fick av Tomten när jag var 10.

3. Äkta såklart.

4. Lukas Mååg. Han är lugn av sig och har känsla för det där 
tror jag. Han har ett väldigt mörkt och annorlunda skratt, han 

är lite som Tomte, bara skägget som saknas.

5. Jesper Thomasson, mest på grund av dialekten,  
så kan inte en Tomte låta i mina öron. 

Inget illa menat, men jag har svårt att se  
honom framför mig i ”Tomte-rollen”.

LAGKAPTEN, J18

Jesper Mattson

1. Tallrik, kniv och gaffel, blir  
svårt att äta annars! 

2. En hockeyklubba som jag  
önskade mig när jag var 9 år. 

3. Äkta vara. 

4. Linus Carlsson, det är en riktig mysfarbror. 
Och så skryter han om sin skäggväxt hela tiden, 

så det kanske vore passande... 

5. Isac Skedung, han tror fortfarande på 
Tomten, så besvikelsen skulle bli total. 
Sen har han ju mjölktänderna kvar och 

skägget har ännu inte börjat växa.

LAGKAPTEN, J20

1. Sill, potatis, prinskorv.

2. Något av alla spel jag har fått, som vi  
sen kunde sitta ner och spela hela familjen.  

Risk är nog favoriten.

3. Äkta.

4. Viktor Mårtensson. Han är lagom bred och 
har ett fint leende.

5. Ryan Russell, dålig på att klä ut sig.  
Förra årets Halloweenfest klädde 

han ut sig till Gabbe... 

MÅLVAKT, A-LAGETOscar Alsenfelt

Linn Peterson

1. Prinskorv, köttbullar och mormors omelett.

2. Jag uppskattar alla julklappar, men något man 
minns är när man fick sin första  

kompositklubba när man var yngre.

3. Hemma hos familjen ska det vara äkta gran, 
men hemma hos mig i lägenheten blir de nog plast, 

för jag orkar inte städa upp barren sen, haha. 

4. Jag skulle vilja ha Ale, vår materialare,  
som Tomte. Han är grym!

5. Om Caroline Siik hade spelat skulle jag sagt 
henne, men nu säger jag Felicia Meyer.  

Man vet aldrig vad som händer när  
hon är i närheten.

FORWARD, LIF DAM

Julspecial
1. Vilka tre saker är viktigast på julbordet?

2. Vilken julklapp har du hittills blivit mest glad för i ditt liv?

3. Plastgran eller äkta vara?

4. Vem i laget skulle du anlita som tomte, och varför?

5. Vem skulle du absolut inte anlita? Varför?
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Välkommen in till McDonald’s® i Dalarna!   
Borlänge – Falun – Hedemora – Lindvallen – Ludvika

2/1 2015 Nyårskonsert 
med Dalasinfoniettan
Siljansnäs Kyrka

18/2–1/3 Skid-VM
Falun

BILJETTER  
KÖP DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS SILJAN TURISM

6/12 En Nygammal Jul  
med Orsa Spelmän och Tina Ahlin
Boda Kyrka

31/12 Nyårskarameller
med Tant Raffa & Roger
Klockargården, Tällberg

Leksands IFs hemmamatcher
SHL 2014–2015

5–8/2 2015 Vinterfest ROOTS 
Mora, Orsa och Älvdalen

Besök eller kontakta Tourist 
Center för bokning av hotell, 
stugor och evenemang m.m. 

Leksand
Norsgatan 27 E

Mora
Köpmannagatan 3 A

Orsa
Dalagatan 1

Rättvik
Riksvägen 40
Järnvägs stationen

SILJAN TURISM AB  
0248-79 72 00 • www.siljan.se

FLER EVENEMANG PÅ

Jesper Mattson
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Närmast från Linköping.
Ålder 21 | 1992-12-09  
Skjuter Höger 
Längd 180 cm  Vikt 82 kg
Salo om Hultström
En skridskoskicklig back med ett 
bra skott. En rightare som kan 
användas i PP.

Linus
HULTSTRÖM 

3

Närmast från HIFK, Liiga
Ålder 30 | 1984-02-25  
Plockar Vänster  
Längd 186 cm  Vikt 85 kg
Salo om Lundström
En spännande målvakt som har 
hunnit samla på sig mycket rutin.

Joakim
LUNDSTRÖM

84 M B

Närmast från Malmö
Ålder 23 | 1991-02-04  
Skjuter Vänster 
Längd 185 cm  Vikt 88 kg
Salo om Knuts
En hårt jobbande forward med 
ett stort hjärta för Leksands IF.

Närmast från AIK
Ålder 33 | 1981-10-15  
Skjuter Vänster 
Längd 180 cm  Vikt 88 kg
Salo om Josefsson
En rutinerad defensiv back som 
är bra på skridskorna.

Daniel 
JOSEFSSON

Jon
KNUTS

23 13 FB

Närmast från Växjö
Ålder 25 | 1989-07-26  
Skjuter Vänster
Längd 185 cm  Vikt 88 kg
Salo om Åslin
En väldigt skridskostark forward 
som tillför fart i spelet.

Närmast från MODO
Ålder 27 | 1987-03-14 
Skjuter Vänster 
Längd 182 cm  Vikt 92 kg
Salo om Ritola
En spelskicklig forward som är 
väldigt bra med pucken.

Mattias
RITOLA

David
ÅSLIN

21 89F F
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Sedan höstnumret av Leksingen de-
lades ut har det hänt en hel del i den 
blåvita truppen. Sex spelare har läm-
nat, och sex spelare har tillkommit. 
   – Förändringarna har gjort så att 
hela truppen har lyft sig. Vi spelar mer 
som ett lag nu, säger sportchefen 
Tommy Salo.

PÅ MÅLVAKTSSIDAN har Joakim Lundström 

ersatt utlånade Joel Gistedt, och på backsidan har 

Daniel Josefsson och Linus Hultström tillkommit, 

samtidigt som Robin Jacobsson har lånats ut till 

Västerås. På forwardssidan har Veli-Matti Savinai-

nen, Pär Edblom och samt bröderna Jack och 

Chris Connolly lämnat laget, medan trion Mattias 

Ritola, Jon Knuts och David Åslin har återvänt till 

Leksands IF, efter en tid i andra klubbar. 

   – Vi har fått några intressanta nyförvärv och vi 

har fått tillbaka spelare med väldigt stora Lek-

sandshjärtan. Självklart betyder det mycket för 

oss, säger Tommy Salo. 

   – Alla spelare som har tillkommit har verkligen 

tillfört något, och samtidigt tycker jag att de spela-

re som redan fanns i truppen har lyft sig de också. 

Vi spelar mer som ett lag nu, det ser bra ut. 

”Hela truppen har lyft sig”

Nyförvärv under hösten

Lämnat laget Veli-Matti Savinainen, forward, Torpedo Nizhny Novgorod ∙ Pär Edblom, forward, Södertälje ∙ Jack Connolly, forward, Rögle   
Chris Connolly, forward, Iserlohn Roosters  Utlånade Joel Gistedt, målvakt, Karlskoga ∙ Robin Jacobsson, back, Västerås
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bygg  l  el  l  multimedia  l  hem  l  fritid

Familjevänlig skidåkning och 
mysiga stugor i toppklass till 
Sveriges absolut bästa priser 
Max 3 timmar till Leksand från
Sthlm C och hela mälardalen

Brett utbud & massor 
av valmöjligheter

- 5 bra skidbackar inom 10-50 min
- Fina längdskidspår runt knuten
- Massor av övriga aktiviteter, 
  Tomteland, äventyrsbad, Falu 
  koppargruva, bio etc
- Fantastisk shopping i närområdet
- Skidskolor och skiduthyrning

Vi har stugor kvar till 
Skid VM i Falun 18/2-1/3

www.leksandresort.se. Tel: 0247-138 00

Stugor
från

580 kr
/dygn
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Jul med Jon

Namn Jon Knuts  Ålder: 24 va?… eller vänta nu, jag är född 1991…. Det blir kanske bara 23 det. 
Äh jag vet inte, jag tycker att det är svårt, sånt där. Familj Sambo. 

Intressen All form av sport egentligen. Sen gillar jag natur- och friluftsliv, och att göra någon resa ibland.
Om att vara tillbaka i Leksands IF Jag ångrar inte att jag provade på Malmö under några månader, det känns skönt att ha dödat  

nyfikenheten på något sätt. Men det känns samtidigt helt fantastiskt att vara tillbaka i Leksand igen, det är här jag ska vara.

Han är inte så förtjust i julmat, men 
gillar att baka pepparkakor. Han 
tycker att en vit jul är ett måste, 
(annars kan ju inte Tomten åka 
skoter) och han tycker att Tobias 
Forsberg borde få en näsduk i 
julklapp. 
Enligt Jon Knuts är julen en fin 
och mysig högtid, men han anser 
samtidigt att det får finnas gränser 
för julpyntandet: Det behöver inte 
vara världens julpådrag hemma, 
det räcker väl med någon stjärna 
här och där.
Välkomna till… Jul med Jon! 

  – JAG GILLAR JULEN FAKTISKT. Man är 

ju ändå uppvuxen med att fira jul, så visst är 

det en mysig tradition. Sen är jag väl inte så 

noga med att det ska vara världens julpådrag 

hemma, den räcker med någon stjärna här 

och där. Det behöver inte vara ”helpimpat” så 

att säga, haha. 

Hur ser en julafton ut i familjen Knuts?
   – Det börjar väl med att vi går upp kring 

8.00 och äter julfrukost. Om det är en fin dag 

brukar familjen och lite andra släktingar sam-

las och åka skridskor på en tjärn där hemma 

i Malung. Är det dåligt väder är vi i Malungs 

ishall. Man fyller en termos med kaffe och tar 

med sig den och lite lussebullar, det är fint 

det. Vi åker väl en två, tre timmar och sen är 

det dags för Kalle Anka. Efter det rullar det väl 

på med mat och julklappsutdelning resten av 

dagen och kvällen. 

Favoriten på Kalle Anka?
   – Jag vet inte riktigt, men min favorit på 

julen är Svensson, Svensson. Det är riktigt 

kul, även om man kan varenda replik vid det 

här laget, haha. 

Har ni Tomte?
   – Vi brukar faktiskt ha det. Jag tyckte att jag 

hörde att lillbrorsan ville ha det i år igen, så då 

blir det väl så antar jag. Men det är bra, det är 

fint med Tomte.

Var du rädd för Tomten när du var liten? 
   – Det var jag säkert, men jag har inga min-

nen av det faktiskt. Jag var väldigt energisk 

när jag var liten, så jag var nog mest exalterad 

över att Tomten kom på besök skulle jag tro.

Har du varit Tomte själv?
   – Nej, jag brukar avstå det där. Båda mina 

bröder har varit något år, men… det blev bara 

fjant av det. 

Har du några julminnen från skolan eller så?
   – Man fick väl ställa upp som Staffan i 

Lucia-tåget några gånger. Jag vet att jag fick 

läsa någon dikt som jag hade nedskriven på 

handen… 

Är det viktigt med en vit jul?
   – Ja, det tycker jag. Hos oss kommer Tom-

ten på skoter, så då är det ju väldigt bra om 

det är snö. Sen är det fint med snö för att det 

lyser upp lite också. 

Favoritmaten på julbordet?
   – Jag tycker faktiskt att julmaten är ganska 

tråkig. För det första börjar man alldels för 

tidigt, så man hinner tröttna på julbord nåt 

alldeles förbannat, sen är det ganska många 

saker som jag inte är jätteförtjust i. Det jag 

gillar är väl egentligen all form av kött. Älgkött 

är gott, och julskinka. Och glögg!

Brukar du ägna dig åt julbak? 
   – Vi brukar försöka baka lite faktiskt, det är 

mysigt tycker jag. Det brukar bli lite peppar-

kakor och saffransbullar, och i år har vi sagt 

att vi ska försöka prova något nytt också. Vi 

får väl se vad det blir. 

Är det något med julen som du inte gillar?
   – Många stressar ju upp sig alldeles för 

mycket, framförallt äldre tror jag. De tycker att 

det ska vara som det alltid har varit, även om 

de kanske inte orkar på samma sätt längre. 

Jag tycker att man ska försöka förstå att det 

inte måste vara som det har varit de senaste 

60 åren, om man inte längre orkar. Ta det 

lugnt och njut i stället, och låt dem som orkar 

fixa det nödvändigaste. 

   – Sen är det väl det här med julklappar 

också. Vissa handlar ju verkligen så att det 

går till överdrift. 

Man behöver ju faktiskt inte köpa värsta 

grejerna, det viktigaste, enligt mig, är att man 

får samla familjemedlemmarna och ha trevligt 

tillsammans. Gåvorna är inte det viktiga, inte 

nu i alla fall. Det var väl mer när man var yngre 

som man väl väldigt noga med det där med 

julklappar, haha. Jag minns när jag fick min 

första hockeyhjälm, en Björnliganhjälm med 

rött galler, den var riktigt fin. 

Önskar du dig något i år?
   – Lite nya jaktkläder skulle behövas, annars 

är det väl det vanliga, kalsonger och sånt.

VAD TYCKER DU ATT…

Tobias Forsberg ska få i julklapp?
   – En näsduk eller en ask med halstabletter 

kanske. Han går runt och snorar hela tiden.

Viktor Mårtensson?
   – Ny varseljacka. Behövs ingen motivering. 

Jens Bergenström?
   – Han har ju börjat gå under namnet Jesus 

nu, så han skulle nog behöva en bibel tror jag. 
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Ni är verkligen helt otroliga 
som kommer till match efter 
match, och alltid stöttar oss  

i alla lägen. Fortsätt att  
komma på matcherna, det 

betyder jättemycket för oss. 
Och… god jul på er!

Julklappstips  
på Clas Ohlson
Key Finder  
Trådlös nyckelhittare för användning  
med din smartphone.  
99:-

Aktivitetsarmbandet Fitbit Flex  
Aktivitetsarmbandet är årets julklapp  
och mäter din puls, antal steg du tar mm.  
Inkl. tre utbytesarmband i olika färger. 
795:- 

Selfie stick  
För dig som vill bli ett riktigt selfieproffs.  
199:-
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Han debuterade i Leksands IF säsong-
en 2003/2004, gjorde sin första hela 
säsong i klubben säsongen därpå, och 
har (utöver en kortare sväng till Fin-
land) varit klubben trogen sedan dess. 
För många är Jens Bergenström Lek-
sands IF, och inför matchen mot HV71, 
den 9 oktober, hyllades han för sina 
500 matcher i Leksandströjan.
   – Det känns riktigt häftigt. Det är en 
stor ära att få göra så många matcher 
i den finaste tröjan och den finaste 
föreningen i hockeysverige, säger 
”Jensa”.
 

ÅR 2000, alltså för 14 år sedan, lämnade Jens 

Bergenström moderklubben Borlänge för att göra 

allsvensk debut i Mörrums GoIS. Under sin fjärde 

säsong i klubben lånades han ut till Leksands IF, 

där han under tre matcher fick prova på spel i 

landets högsta serie. 

Minns du första matchen?
   – Absolut. Jag minns att vi mötte Timrå hemma, 

och jag spelade med Rastislav Pavlikovsky och 

Tommy Westlund. Matchen slutade 2-2, det gjorde 

faktiskt alla tre matcher som jag spelade då, be-

rättar Jensa, och minns tillbaka på första träningen 

med laget. 

   – Det var under novemberuppehållet och jag 

skulle få vara med och provträna med Leksand 

för första gången. Jag var 23 år och riktigt nervös, 

man visste ju inte riktigt vad som väntade. När jag 

kom in genom dörrarna i gamla hallen började jag 

knalla ner mot vaktmästarna, och på vägen dit 

mötte jag Spol-Jansson. Jag frågade hur jag skulle 

gå för att komma till A-laget, och då svarade han: 

”Och vem fan är du då?”. Jag svarade att jag hette 

Jens och att jag skulle träna med A-laget, berättar 

Jensa, som fick följande svar av Spol-Jansson: 

”Ja, jag såg det i tidningen. Vad fan ska vi med 

dig till? Hur kan man plocka in folk från hockeyns 

bakgård sådär?” 

Vad tänkte du då?
   – Ja du, jag tänkte att jag hade fått totalsågen 

direkt, haha. Men sen gick jag vidare och träffade 

Hans Lodin, tränarna Jarmo Tolvanen och Uffe 

Skoglund, och även Johan Bonde, som jag kände 

sedan gammalt. De visade mig tillrätta och då kän-

des det lite bättre, berättar Jensa, och poängterar 

att han och Spol-Jansson fick en något trevligare 

relation efter det där första mötet. 

   – Absolut, vi har ju träffats många gånger sedan 

dess och ser båda det där som en rolig grej nu. 

Och hur gick själva träningen?
   – Ja… stålet på min skena gick av nästan direkt, 

men jag vågade inte säga något för att jag var ny 

och lite blyg. Så jag körde helt enkelt med trasigt 

stål hela första träningen.

TROTS DEN NÅGOT chockartade starten i för-

eningen gick dock såväl provträning som matcher 

bra, och säsongen därpå, 2004/2005, ingick Jens 

Bergenström i Leksands IF:s A-trupp. 

Efter två säsonger i föreningen provade Jensa, 

under delar av säsongen 2006/2007, på spel i 

finska SaiPa.

   – När det sedan blev klart att jag skulle återvän-

da till Sverige redan samma säsong var det faktiskt 

ganska många lag som var intresserade, men det 

var egentligen aldrig något snack om var jag skulle 

spela. För mig var det självklart att återvända till 

Leksand. Och den känslan har funnits kvar sedan 

dess. 

Har det aldrig varit aktuellt att representera  
ett annat lag än Leksands IF?
   – Varje gång när kontraktet har gått ut så har 

min agent ringt och sagt att det har funnits ett visst 

antal klubbar som varit intresserade. Ändå har det 

alltid varit ett enkelt val i slutändan. Jag trivs jätte-

bra i Leksand och för mig har det varit självklart att 

stanna i föreningen. 

I DAG HAR JENS Bergenström gjort tio säsonger 

(plus tre matcher, och plus den pågående säsong-

en) i Leksandströjan, och under sin tid i föreningen 

har han bland mycket annat hunnit med att spela 

hela åtta (!) kvalserier.  

   – Det har blivit ett gäng ja.. Många har ju varit 

väldigt tråkiga, men de två gånger som jag har 

fått vara med om att vi har gått upp, har å andra 

sidan varit helt fantastiska, menar Jensa, och lyfter 

särskilt fram den senare gången. 

   – Känslan när vi gick upp inför förra säsongen, 

den blir svår att toppa. Det vi lyckades med då var 

resultatet av något som vi hade byggt upp under 

sju års tid… Frågan är om det någonsin kommer 

att gå att slå den känslan. Det var så många 

personer som var delaktiga i den framgången. 

Spelare, ledare, fans… En helt fantastisk känsla. 

Hur kändes det efter slutsignalen när fansen 
sjöng ”Jeeensa Bergenström”?
   – Ja… oerhört häftigt, som alltid när fansen 

sjunger den ramsan. Och det bästa av allt är att 

jag får fortsätta höra den när jag kommer hem 

också. Jag har nämligen en dotter på fyra år som 

fortsätter att sjunga där hemma. Jag är så glad att 

Jens Bergenström

– 500 matcher i LIF
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hon, och hennes lillasyster, får uppleva allt det här.

Går det att svara på vad Leksands IF  
betyder för dig?
   – Jag kan bara säga det att så mycket som 

jag har fått uppleva, och hoppas att få uppleva, i 

Leksand kommer jag aldrig att få uppleva i det res-

terande livet. Det har gett mig så otroligt mycket, 

och jag kan inte nog tacka alla som har varit med 

mig genom åren – spelare, ledare, fans, min familj. 

Det är svårt att greppa faktiskt. 

Niklas Eriksson fixade över 700 matcher i  
Leksandströjan. Är det något du siktar på?
   – Nu är jag ju i den åldern då man bara kan se 

en säsong i taget, så vi får väl se vad kroppen 

säger. Vi får se hur det blir helt enkelt.

Om sin tid i LIF
Mest minnesvärda matchen?
   – Egentligen hela kvalserien då vi senast 

gick upp. Vi gjorde så många viktiga mål i så 

många viktiga lägen. Sen vill jag även lyfta fram 

2-0-matchen mot Djurgården säsongen innan. 

Vi spelade ner ett annat lag i skiten och kände 

oss själva tillräckligt starka för att ta oss tillbaka. 

Den segern var på något sätt startskottet för hela 

vägen tillbaka. Sen minns man ju även segern 

hemma mot Nyköping första gången vi gick upp, 

men det finns så många fina minnen så jag skulle 

kunna hålla på hur länge som helst. 

Jobbigaste matchen?
   – Det var nog bortamatchen mot Växjö i kvalse-

rien 2009. Vi hade allt i egna händer, men förlorade 

som vi gjorde. Det är nog den värsta upplevelsen 

hittills i matchväg. Plus den matchen när det blev 

klart att vi åkte ur Elitserien, det var inte roligt det 

heller.

Konstigaste matchen?
   – Det finns nog en hel del, men det är svårt att 

komma på någon speciell just nu… Det första man 

kommer och tänka på är nog när vi har gjort riktigt 

starka vändningar. Jag vet att vi låg under mot 

Rögle med rätt mycket i nån kvalseriematch, och vi 

vände och vann i den sista perioden. 

Sen kommer jag ihop en gång när vi mötte Djur-

gården i Globen. Vi hade förlorat fem raka matcher 

inför den matchen, och när vi släppte in ett mål 

kom det helt plötsligt en stor stövel in på isen. Jag 

undrar hur han som ägde den tog sig hem sen… 

Största talangen du har spelat med?
   – Eddie Läck (målvakt), Oliver Ekman-Larsson 

(back) och Filip Forsberg (forward).

Den lataste personen du har spelat med?
   – Jag säger Magnus Hedlund, han var oerhört 

lat. Hans mamma kom och städade åt honom och 

han åkte alltid hem till mamma och pappa och åt 

mat. Han gjorde ingenting själv!

Smartaste personen du har spelat med?
   – Petter Ullman, utan konkurrens höll jag nästan 

på att säga. Han är enormt allmänbildad och har 

utbildat sig till advokat efter ishockeykarriären. Han 

är helt klart den smartaste, men också den modi-

gaste spelaren jag har spelat med. Det fanns ingen 

som kunde ta såna smällar som han gjorde. Jag 

minns en träning då Pelle Prestberg stod och sköt 

direktskott och Petter täcke med ansiktet före, 10 

meter från Pelle. Till slut åkte Pelle fram och sade 

åt Petter att han fick akta sig lite. 

Mest underskattade spelaren du har spelat med?
   – Det finns väldigt många centrar som har gjort 

ett stenhårt jobb i försvarsarbetet, men kanske 

inte har märkts på samma sätt i offensiven. Gabriel 

Karlsson är en sådan, Johan Hägglund en annan. 

Sen vill jag gärna lägga till Challe Karlberg också. 

Även om han kanske inte kan räknas som under-

skattad direkt, var han så oerhört bra under så 

många säsonger att jag vill framhålla honom som 

den bäste offensivt.

Roligaste personen du har spelat med?
   – Jag har spelat med många enormt roliga killar 

genom åren. Antti Hulkkonen hade mycket roligt 

för sig. Någon gång när vi skulle luncha med laget 

vet jag att han satte sig vid ett piano och spelade 

och sjöng högt på finska, fast han verkligen inte 

kunde spela piano överhuvudtaget. 

Och Juha Lind var också väldigt rolig, han kunde 

hitta på precis vad som helst. Han kunde förbe-

reda en ”Mission-Impossible-låt” på radion, gå ut 

ur omklädningsrummet, och sen när alla bytte om 

komma springande in och slå en volt och ställa sig 

i karateposition, haha. 

Finns det någon i årets lag som kan leva upp  
till det där?
   – Det finns det säkert. Viktor Mårtensson är ju 

en rolig prick till exempel, han vet man heller aldrig 

riktigt vad han hittar på.
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Stockholm. Johan och flickvännen Maria tillbringar somrarna på Stora Essingen.

”Dalatemat körde jag 
även i Övik, så det fick 
man ju en del skit för”

14 | Leksingen 
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Hemma hos 

På isen har han gjort sig känd som en 
poängfarlig och sevärd forward som 
gör lite vad han vill med pucken. I 
hemmet tycker han själv att han borde 
jobba på händigheten en aning. 
Han gillar inredning med Dalainspire-
rade detaljer, och misstänker att det 
spökar i huset där han bor. 
Leksingen har hälsat på hemma hos 
#21 Mattias Ritola. 

EFTER NÅGRA SÄSONGER I NHL, AHL och 

MODO Hockey återvände den 27-årige Borlänge-

grabben Mattias Ritola, i mitten av oktober till 

Dalarna och Leksands IF. 

Till en början pendlade han från Borlänge, men 

insåg ganska snabbt att han inte är någon ”Jens 

Bergenström”, när det gäller den saken. 

   – Jensa har ju suttit och pendlat de där milen 

i hur många år som helst nu, jag fattar inte hur 

han orkar. Jag tyckte att det kändes bra de första 

två, tre dagarna, men sen… nej, det var verkligen 

ingenting för mig, säger Mattias och skrattar. 

I stället fick det bli en ljus och öppen lägenhet på 

75 kvadrat mitt i centrala Leksand. 

Är du ensam hockeyspelare i huset?
   – Ja, faktiskt, men Joakim Karlsson från LIF 

Ungdom bor i lägenheten ovanför mig. Jag blev lite 

orolig när jag pratade med honom, för han berät-

tade att han brukar höra att det ”går folk” i huset 

ibland när det inte är någon här… 

Spökar det?
   – Alltså… Jag har ju också hört att det ”springs” 

lite på nätterna ovanför mig… Men han har ju barn 

och så, så det kan ju vara dom, men… jag vet inte. 

Nu pratar vi om nåt annat!

NÄR LEKSINGEN HÄLSAR PÅ har Mattias Ritola 

bott i lägenheten i exakt en vecka, och allt är redan 

i sin ordning. 

   – Morsan, farsan och syrran var här och hjälpte 

mig lite, så det gick ganska snabbt. Jag hade tur 

också, för allt som jag hade med mig från Övik 

passade här med, det var inte så svårt att få till, 

förklarar Mattias, och visar oss runt i den smakfullt 

inredda lägenheten med högt till tak.

Inredningen går i ljusa färger, och allt är väldigt 

snyggt och prydligt. På köksbordet står till och 

med en vas med färska blommor. 

   – Tjejen kommer hit i dag, förklarar Mattias. 

Är du nöjd med hur du har fått till det i  

lägenheten hittills?
   – Absolut, det tycker jag. Det är lite smågrejer 

kvar som ska fixas bara, men annars är jag nöjd. 

Jag trivs väldigt bra. 

Gillar du inredning?
   – Ja, det måste jag faktiskt säga att jag gör. Jag 

tror att det började när jag kom hem till Sverige 

igen, efter mina år i NHL och AHL. I Tampa hade 

jag en möblerad lägenhet, och det var såklart 

praktiskt, men är ju samtidigt hur tråkigt som helst. 

Därför var det nog extra roligt när jag kom hem 

och fick börja att faktiskt inreda ett hem precis 

som jag ville ha det. 

Hur beskriver du din inredningsstil?
   – Jag gillar vitt, ljusa färger liksom, sen gillar jag 

nog mer gammalt än nytt. Jag har ganska mycket 

”Dala-saker” också, säger Mattias, och visar bland 

annat en Dalahäst-tävla på väggen i vardagsrum-

met, Dalahäst-kuddar i soffan, samt påslakan och 

en matta med kurbitsmotiv i sovrummet.  

   – Dalatemat körde jag även i Övik, så det fick 

man ju en del skit för, men det var bara kul, haha.

Var handlar du helst dina inredningsprylar?
   – På Lantliv har jag hittat mycket fint, det är en 

grym affär!

Brukar du köpa begagnade saker?
   – I somras köpte jag faktiskt en gammal köks-

soffa som jag målade om och gjorde vit. Den blev 

riktigt bra, men den står hos morsan nu för den får 

inte plats här inne tyvärr. 

Vilket är ditt favoritrum?
   – Jag hänger nog mest i vardagsrummet. Jag 

spelar mycket tv-spel här, och en hel del gitarr…

Sjunger du också?
   – Ja.. jag försöker väl i alla fall, säger Mattias, 

och kommer samtidigt in på ämnet ”favoritprylar” 

i hemmet. 

Han pekar på en tavla på väggen i vardagsrummet. 

   – Den där får du ta mycket kort på, den är jag 

riktigt stolt över. 

Tavlan föreställer bland annat en inramad t-shirt, 

skiva och brev från artisten Lars Winnerbäck.

   – Lasse är en stor idol. Hans manager är 

MODO-fan och hade ordnat så att jag fick träffa 

Lasse en gång. Det var riktigt coolt, man blev helt 

kallsvettig.  Det där är ett riktigt bra minne jag fick 

med mig därifrån, berättar Mattias. 

Vi går vidare runt i lägenheten och hamnar i köket. 

Gillar du att laga mat?
   – Nja, jag gillar det nog inte så mycket, men 

ibland får jag nån idé att jag ska ge mig på något 

riktigt svårt, och då kan jag verkligen gå in för det, 

berättar Mattias, och tillägger att i dag är just en 

sådan dag.

   – Vi pratade om laxrisotto idag efter träningen, 

och de andra i laget verkar inte riktigt tro på att jag 

kan få till en riktigt bra laxrisotto, så jag tänkte fixa 

en sån i kväll och ta bildbevis och skicka till resten 

av laget. Jag tror att den kommer att bli riktigt bra, 

jag har till och med varit iväg och köpt såna här… 

blommor… dill och sånt, du vet.

Finns det någonting i lägenheten som du  
inte är nöjd med?
   – Badrummet. Det var väl okej ända till för någon 

dag sen när jag skulle bada och upptäckte att det 

var en decimeter vatten på hela golvet. Sen ska väl 

kontoret göras i ordning lite också, men sen är jag 

nog helt nöjd. 

Är du händig?
   – Nej, absolut inte! Man försöker väl men… nej, 

det är inte min grej. 

Så du har inga planer på att bygga ett eget hus 
någon gång?
   – Jo absolut, det är ju en dröm man har, men 

innan jag gör det ska jag nog lära mig lite mer. 

Annars får man nog… bygga om, säger Mattias, 

men tillägger att han faktiskt ska ta itu med ett litet 

projekt i lägenheten inom kort. 

   – Jag ska försöka bygga en låda eller nåt som 

man kan ha runt proppskåpet i hallen. Så här kan 

det ju inte se ut!

Mattias Ritola 

Värdefullt brev. Den inramade hälsningen 
från idolen Lars Winnerbäck.
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Matchdag med damlaget
Söndag 16 november. Derby hemma mot Brynäs klockan 17.00. Samling i omklädningsrummet 15.00. 

Dusch och hemfärd fem, sex timmar senare. (Tre sköna poäng rikare!) 
Leksingen följde damlaget en matchdag – från samling till segerjubel. Följ med!

CIRKA 14.40 
FÖRBEREDELSER I TRÄNARRUMMET 
”Vi brukar samlas två timmar före match, det är 
väl ganska standard för hockeylag tror jag”, säger 
tränaren Jens Nielsen. 
”Men vi ledare är här ungefär en timme före laget. 
Vi måste ju prata igenom en del grejer, och så 
måste vi ju hinna fika också, haha. Sen brukar vi 
försöka förbereda så att tjejerna kan se delar av ett 
tidigare möte med samma lag. Jag tar hjälp av min 
egen datahacker ”Snibben” för att lösa det, haha. 

15.07 
GENOMGÅNG INFÖR MATCH
Tränare Nielsen drar kvällens lag, samt går igenom 
sekvenser från förra mötet med Brynäs. ”Kom 
ihåg, jobba tillsammans, fokusera på det du själv 
kan göra, och ge allt!”

15.20 
FIX OCH TRIX 
Hanna Lindqvist tejpar klubban, Amanda Bäckebo 
kollar så att skridskorna är i sin ordning, Cecilia 
Östbergs kedja kör lite taktiksnack, och Denise 
Reuterström har tennisbollen i högsta hugg. ”Jag 
brukar värma upp genom att kasta den i väggen 
och sedan fånga den. Man får igång reflexerna 
lite”, förklarar Denise. 

15.33 
VÄRMNINGEN I FULL GÅNG 
”Vissa springer lite för sig själva, vissa cyklar 
och vissa värmer lite med fotbollen”, förklarar 
LIF-backen Amanda Bäckebo. ”På slutet kör vi 
alltid gemensamma ruscher”. 

16.02 
TOAKÖ, PÅ MED MATCHTRÖJAN  
OCH VAL AV MUSIK.

”Man får vara snabb 
in efter uppvärm-
ningen om man ska  
hamna först i toakön”

Matchkläderna ska på. Hanna Lindqvist och Sofia 
Engström är noga med att sätta på sig grejerna i 
rätt ordning. ”Några smårutiner har man väl allt… 
Jag måste till exempel alltid börja med att sätta på 
mig den högra av varje sak”, berättar Hanna. ”Va? 
Gör du? Jag börjar ju med vänstra”, säger Sofia 
Engström, och tillägger: ”Sen måste skridskosnör-
ena alltid vara raka också, de får inte korva sig”.

Sofia Engström
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Teip finns att tillgå för den som behöver. ”Men 
det går bara två rullar per match, tjejerna är inte 
så noga med det där. Det är en jäkla skillnad mot 
killarna som ska tejpa om i varje paus”, säger 
materialaren Kent ”Ale” Arvidsson.

Ebba Andersson och Cecilia Östberg väljer musik, 
och den assisterande tränaren/målvaktstränaren 
Kjell ”Snibben” Snibb låter hälsa att han inte är så 
imponerad av Markoolios och Linda Bengtzings 
”Värsta schlagern” som spelas för tillfället. ”En 
fruktansvärt dålig låt, jag fattar inte…” 

16.19 
DAGS FÖR ISVÄRMNING

16.50 
SNART NEDSLÄPP!

17.40 
PAUS – LEDNING MED 2-0
”Chokladen är riktigt populär. Den får man skynda 
sig om man ska hinna smaka något av”, är spelar-
na överens om när de fyller på depåerna i paus.

19.15 
PRESSEN STÄDAS AV
Denise Reuterström intervjuas efter 3-1-segern. 

19.24
SEGERJUBEL
”Jag har aldrig varit med om några som är så 
snabba av med grejerna efter en match, det är helt 
sjukt. Det är annat än killarna, som kan ta två, tre 
timmar på sig innan de duschar efter en match”. 

”Underbart, det här var vi värda”, konstaterar laget 
efter segern. 
Vad händer nu?, frågar undertecknad Linn Peter-
son, som satte det avgörande 3-1-målet i öppen 
kasse. ”Nu varvar vi ner lite här, och sen blir det 
dusch och ombyte innan vi åker hem till söndags-
myset! 

Jens Nielsen

”Det gäller att  
skynda sig in efter 
slutsignalen, så att 
man hinner vara  
med och jubla”

”Du kan ju få följa 
med hem och fota 
när jag äter Ben & 
Jerrys om du vill?”

Linn Peterson
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J20

Leksands IF:s juniorverksamhet fortsät-
ter att producera talanger som en efter 
en får chansen att visa upp sig i klub-
bens A-lag. I skrivande stund har Tom 
Mäkitalo, Viktor Scherrieble, Pontus 
Själin, Jesper Mattson, Simon Norberg, 
Oskar Lang och Fredrik Forsberg fun-
nits med i A-lagets matchtrupp, och de 
som fått mest speltid är 96:orna Lang 
och Forsberg.
   – Kul att så många får chansen, och 
det finns fler som skulle göra bra ifrån 
sig i A-laget också. Det känns som att 
halva laget skulle kunna ta en plats, 
säger den landslagsmeriterade duon. 

FREDRIK FORSBERG HANN MED 12 A-lags-

matcher redan förra säsongen, och har tillhört 

A-laget till och från även i år.

Vad var dina mål inför säsongen?
   – Eftersom jag tränade med A-laget hela försä-

songen siktade jag såklart på att ta en plats och 

även kunna producera lite i A-laget, men jag hade 

även som mål att vara en ledande spelare i J20, 

säger Fredrik. 

Tycker du att du har uppfyllt målen?
   – Hälften i alla fall, haha. Nej, men det har väl 

känts ganska bra tycker jag. Det har funkat bra i 

J20, men sen hade jag självklart gärna spelat ännu 

mer i A-laget. Det är bara att jobba vidare och 

hoppas att man får chansen snart igen.

OSKAR LANG GJORDE lite av en succédebut i 

A-laget under hösten, och spelade flera matcher 

i förstakedjan tillsammans med den finska duon 

Tomi Sallinen och Veli-Matti Savinainen. 

Enligt Oskar själv kom debuten snabbare än 

väntat.

   – Jag hade väl som mål att göra så bra ifrån 

mig som möjligt i J20, för att kanske få prova på 

A-laget någon gång under säsongen, men att det 

skulle hända så pass tidigt hade jag verkligen inte 

förväntat mig. 

Hur kändes debuten?
   – Jag var ganska nervös innan, men när vi 

väl satte igång kändes det riktigt bra. Det är ett 

ganska lika spelsätt i J20 och A-laget, så det gick 

faktiskt bättre än vad jag trodde att komma in i det.

Ja, hur stor är skillnaden mellan junior- och A-lag 
egentligen?
   – Det är klart att det finns en viss skillnad, allt går 

lite fortare i SHL, menar Oskar. 

   – Träningsmässigt är det en del skillnad också. 

Det är tuffare isträningar med A-laget, och tuffare 

fyspass med J20. Sen är det fler matcher med 

A-laget också, förklarar Fredrik, och tillägger:

   – Sen finns det en skillnad när man åker till 

bortamatcherna. Med J20 blir det mer att alla sitter 

tillsammans i bussen, men när man åker med A-la-

get brukar det vara väldigt blandat med platserna. 

De äldre sitter ofta längst fram och… sover eller 

läser nån bok, haha. 

Lang och Forsberg om J20 VS A-lag
Fredrik om Oskar 
Oskar är liten och kvick och svår att få fast. 
Alla SHL-lag som han har spelat mot har haft 
svårt att få fast honom.

Oskar om Fredrik 
Fredrik är en riktigt skicklig forward som alltid 
är på rätt ställe. Han har ett bra skott. 

FREDRIK OCH OSKAR OM
J20-säsongen hittills  
Vi har spelat bra och ligger på topp 5, som 
ju är vårt mål. Men poängmässigt skulle vi 
kanske ha haft lite mer, vi har tappat några 
onödiga poäng. 

J20-lagets styrka 
Vi åker mycket skridskor och jobbar hårt för 
varandra. Målvaktsspelet har varit riktigt bra 
också.

Vem som blir nästa J20-spelare  
som får chansen i A-laget  
Marcus Björk. Han har blivit uppflyttad från 
J18 och har gjort det riktigt bra. Han är rejäl 
i defensiven och har bra offensiva kvaliteter 
också.  Sen är han uppväxt på rätt sida av 
Leksandsbron också, alltså från Åkerö, precis 
som jag, säger Fredrik.

J20 VS A-LAG 
Bäst musiksmak? J20
Bäst filmsmak? J20
Bäst klädstil? A-laget
Bäst disciplin? A-laget, utan tvekan!
Sämst förlorare? Båda är lika dåliga
Snyggast målgester? A-laget  
(Jens Bergenström och Tobias Forsberg)
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J18

Leksands J18-lag har en hel del spän-
nande saker för sig, även vid sidan 
av isen. Under höstlovet ägnade man 
sig exempelvis åt att göra upp om den 
åtråvärda segern i Taco Cup 2014.

TACO CUP INLEDDES med att tränaren Gereon 

Dahlgren snabbt drog igenom reglerna inför hela 

gruppen, och därefter var det dags för lagindelning, 

eller ”draft” som man valt att kalla det. 

Draften genomfördes via lottdragning, och de flesta 

var riktigt nöjda med de lag som växte fram.

   – I´m proud to be in this team, konstaterade ex-

empelvis Sebastian Björnstad när han välkomnades 

till målvakten David Otters lag. 

De tre lagen fick sedan en minut på sig att fundera 

på om man ville ”trejda” bort någon spelare. Frågan 

om lönetak kom upp innan samtliga grupper till slut 

enades om att man inte ville byta ut någon i laget.

   – Det vore ju ett jäkla svaghetstecken om man 

gjorde det. Det visar ju att man inte tror på det egna 

laget, konstaterade spelarna.

LAGEN FICK SEDAN i uppgift att utse ett lagnamn 

och en lagkapten. Max Rydell blev kapten för Måågs 

Järnkaminer, och han var nöjd med dagens draft. 

   – Ja, jag är jävligt nöjd faktiskt. Ett riktigt bra lag 

det här, sade han, innan det var dags för lagen att 

göra upp om cupsegern. 

Man möttes bland annat i grenarna speedshooting, 

prickskytte, målvaktsskills och speed skate, och på 

kvällen avslutades dagen med tacos och prisutdel-

ning på Korstäppan. 

Tränaren Gereon Dahlgren var nöjd med dagen: 

   – En riktigt bra dag tycker jag, jag tror att alla har 

haft roligt. 

Är det du som är hjärnan bakom Taco Cup?
   – Ja, det kan man väl säga. Förra året hade vi 

Pizza Cup, så jag kände att det var dags att hitta på 

något nytt. 

Max Rydell:
   – En riktigt lyckad cup det här. Skitkul att göra 

något sånt här när det är höstlov, det är ett väldigt 

bra sätt att komma ihop ännu bättre som ett lag. 

Gereon är bra på sånt där, att få ihop en grupp och 

få alla att känna sig ödmjuka, berättade Max, innan 

han fick uppdraget att avsluta intervjun med att 

berätta vem i laget som är:

Snabbast – Det måste vara Johan Mörnsjö.

Bäst på straffar – Svårt… Men jag säger Viktor 

Bemström

Roligast – David Otter

Smartast – William Reimer

Sämst förlorare – Robin Christoffersson, där kan 

det brinna till lite här och där. 

Taco Cup 2014



Anmäl dig nu!

Det finns en stark ishockeykultur i Leksand och Leksands sommarhockeyskola är  
självklart en viktig del av den. Många hockeystjärnor har genom åren upplevt en härlig  
vecka här hos oss. Kenta Nilsson, Håkan Södergren, Thomas Steen, Per-Erik Eklund,  

Ulf Samuelsson, Mats Sundin, Niklas Lidström, Tobias Enström, Filip Forsberg, Victor Rask 
och Jakob de la Rose är några av de som varit elever på Leksands Hockeyskola.

Läs mer på

www.hockeyskolan.se

Nu är det din tur! 
Vi slår upp portarna direkt efter midsommar och under veckorna 26-30  

kommer återigen många unga hockeyspelare tillsammans med sina 
familjer att besöka oss för att ta del av Leksands Hockeyskola.
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Ungdom

   – Det är jättekul, och vi är ganska  
bra faktiskt.
Det säger 6-åriga Stina Stenvall, en  
av deltagarna på Tre Kronors Hockey-
skola (TKH). 

LEKSANDS IF GÖR I ÅR en rejäl satsning för 

att rekrytera nya hockeyspelare, och till TKH är 

alla som är sugna på att börja spela ishockey 

välkomna. 

Under hösten och vintern har man kört två pass i 

veckan, och barnen som kommit har varit från fyra 

år och uppåt.

   – Det har varit ett jättebra intresse. Förra säsong-

en hade vi 41 inskrivna barn, i år är de över 60, så 

det är jätteroligt, berättar Joakim Karlsson, cup- 

och rekryteringsansvarig i LIF Ungdom.

   – Alla ledare gör verkligen ett kanonjobb, och 

det märks att barnen som kommer hit har väldigt 

roligt. Duktiga är de också, det märks verkligen att 

två ispass i veckan har gett resultat.

EN AV DELTAGARNA ÄR 6-åriga Stina Stenvall, 

som dock inte är någon nybörjare på det här med 

skridskor. Enligt egen utsago har hon åkt skridskor 

ända sen hon ”var liten”. 

Är du bra på att åka skridskor?
   – Ja, det är jag, jag kan åka baklänges också, 

berättar Stina, som tillägger att det roligaste hon 

vet är att spela ishockey. 

Har du någon idol?
   – Jag har tre idoler: Linn, Elin och Cissi, säger 

Stina och syftar på damlagets Linn Peterson, Elin 

Lundberg och Cecilia Östberg. 

   – De är riktigt bra och spelar till och med i 

landslaget.

STINA, OCH RESTEN av TKH-gänget, fick en 

försmak av landslagsspel även de, när de i den för-

sta periodpausen i landskampen mellan Tre Kronor 

och Ryssland fick visa upp sin skridskoåkning 

inför publiken i arenan. Kanske fanns flera framtida 

landslagsstjärnor på plats?

Succé för Tre Kronors Hockeyskola 
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Tobias Forsberg är inte bara en sten-
hårt jobbande, och rejält målfirande, 
forward i Leksands IF. Han är också en 
inbiten filmfantast som, för att nämna 
något, har sett klassikern Gökboet 
omkring 400 gånger.

 …400? 
   – Ja. Jag vet att någon har sagt i nån annan 

intervju att jag har sett den 1 000 gånger, det är 

kanske lite överdrivet, men 400 gånger är det 

garanterat. Jag ser den faktiskt före varje match.  

Okej… Vad är det som är så bra med just 
den filmen? 
   – Den är bäst helt enkelt, jag gillar allt med den 

filmen. Den gör mig både ledsen och glad på 

samma gång. Sen brukar jag alltid se den när jag 

är hem till mamma och hälsar på, så den ger mig 

fina minnen hemifrån också, det gillar jag.

Du borde kunna alla repliker utantill vid det här 
laget? 
   – Nja, inte riktigt, men några kan jag i alla fall. 

Favoritscenen är den när McMurphy bjuder Chief 

på tuggummi och det kommer fram att Chief bara 

har lurat alla hela tiden - han kan ju prata! Den 

scenen är riktigt bra.

Hur började ditt filmintresse egentligen? 
   – Jag har alltid varit intresserad av film känns det 

som, men det första riktiga filmminnet jag har, är när 

pappa tog med mig och såg Jurassic Park på bio. 

Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så jäkla 

spännande, berättar Tobias Forsberg, som dock 

inte hade en fullt lika exalterad pappa vid sin sida. 

   – Jag tror knappt att den första dinosaurien hann 

visa sig på filmduken innan jag hörde hur pappa 

började snarka. Jag minns att jag skämdes så 

himla mycket, haha.

Kommer du ihåg fler filmer som du såg  
när du var ”liten”? 
   – Rädda Willy var en stor favorit, och den hör 

nog till mina favoritfilmer än i dag faktiskt. Den är 

så härlig.

Vad utmärker en bra film? 
   – Jag gillar när man ser att det har lagts ner 

mycket tid och pengar på filmerna. Om jag ser en 

film där jag verkligen märker att man har lagt ner 

mycket tid, har jag svårt att tycka att den är dålig, 

även om handlingen kanske inte är den bästa. Det 

är nog därför jag gillar så många ”blockbusters” 

tror jag, som Avatar till exempel, förklarar Tobias 

Forsberg, och tillägger: 

   – Sen tycker jag att dialogen är väldigt viktig 

också, i både filmer och serier. När det gäller just 

dialogen är Sopranos och The Wire det absolut 

bästa jag har sett. Helt sjukt bra är det.

Hur mycket film ser du på en vecka? 
   – Minst en om dagen blir det absolut, sen kan 

man väl få ett infall ibland och se några filmer i rad 

också, det är inte jätteovanligt.

Vad är det bästa med att se på film?
   – Jag vet inte, det är bara härligt. Dels kan det 

väl vara skönt med en verklighetsflykt ibland, även 

om man har en jäkligt bra vardag, och dels kan 

man ju lära sig saker. Sen är det en social grej 

också, det är roligt att diskutera filmer eller serier 

med kompisar som har sett samma sak. 

Har du någon favoritgenre? 
   – Det är så svårt att välja, men det skulle nog 

vara maffiafilmer i sånt fall. Det är nog det jag 

älskar mest av allt i filmväg.

Finns det någon genre som du inte gillar?
   – Skräck. Jag förstår mig inte alls på den genren, 

den är bara skum.

Vilken var den senaste filmen du såg på bio?
   – Jag såg på Gone Girl här i Leksand för ett tag 

sedan.  Den var bra, men jag trodde nog att jag 

skulle tycka att den var bättre. Den får 12 gökar av 

19 möjliga.

Vad tycker du om svensk film? 
   – Jag borde kolla mycket mer på svensk film. 

Jag har inte fastnat så mycket för den, och man 

låter som en jäkla amatör när man säger det, men 

tyvärr jag ser inte så mycket svensk film faktiskt. 

Jag får ta det som hemläxa. Nordisk film ser jag en 

del ändå, det finns jäkligt mycket bra danska och 

norska filmer, och även europeiska, som tyska och 

franska. 

TOBBES FILMREGLER

I egenskap av filmexpert delar Tobias Forsberg 

även med sig av lite regler som kan vara bra att 

känna till om man skulle få äran att se på film med 

honom någon gång: 

   – Det värsta jag vet är när folk somnar under en 

film, jag kan verkligen inte förstå hur man kan göra 

det! För mig är det som att du skulle somna mitt i 
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”Jag skulle ju ha haft några filmkläder på mig”, kommer 
Tobias Forsberg på mitt under intervjun. ”Jag har ju fak-

tiskt en Avatar-dräkt, från förra årets Halloween-fest”. 
Här ser ni bildbeviset på hur det såg ut på den festen.

ett samtal med någon. Jag kan verkligen inte fatta 

det. Jag har aldrig någonsin somnat under en film, 

och kommer aldrig att göra det heller, säger Tobias 

Forsberg, som verkligen kommer igång när ämnet 

”Tobbes filmregler” kommer på tal:

   – Sen när folk som somnat frågar vad som har 

hänt vägrar jag att svara. Du hade chansen liksom, 

haha.

Ser du alltid klart alla filmer du börjar titta på, 
även om de inte verkar vara så bra? 
   – Absolut, där har vi nästa grej jag inte tål – films-

crollare! Det är självklart att man ser klart en film 

som man har börjat titta på.

Några andra filmregler som kan vara bra att 
känna till, när vi ändå är igång? 
   – Man får inte prata under filmen. Man kan få 

ställa någon fråga om något i handlingen, men 

då får man hålla sig kort. Man får låta också, och 

uttrycka känslor som skratt och gråt, men helst 

inga ord som sagt.

Har du gråtit till någon film någon gång?
   – Till en i alla fall. Filmen Big Fish, som kortfattat 

handlar om relationen mellan en far och son, blev 

jag jätteberörd av.   

Är film bäst på bio? 
   – Vissa filmer är absolut bäst på bio, men annars 

föredrar jag nog att kolla hemma. Jag gillar att ha 

högt ljud på här hemma, och bara leva mig in i det 

som händer på skärmen.

Har det hänt att grannarna har knackat på och 
bett dig sänka ljudet någon gång?
   – Ja, det har verkligen hänt jättemånga gånger. 

Man vill ju ha högt ljud så att det darrar i väggarna, 

det hör liksom till, haha.

Har du någon gång funderat på att spela in en 
egen film? 
   – Många gånger. Jag har även funderat på 

att studera filmvetenskap och kanske skriva lite 

filmrecensioner någon gång, det vore kul. Men 

om jag skulle spela in en egen film så skulle den 

handla om Benny (Boqvist). Det skulle handla om 

att han vann pengar på Eurojackpot, och sen fick 

man följa hur hans liv förändras efter att han blivit 

miljardär.   

Vad skulle den filmen heta? 
   – … Million Dollar Benny! Den filmen skulle jag 

verkligen vilja se. 

Vem skulle spela huvudrollen i filmen om Tobias 
Forsberg?
   – Skulle jag drömma skulle det ju vara någon rik-

tigt cool, som Marlon Brando kanske. Men… om 

jag ska vara mer logisk skulle det nog bli någon 

helt annan, Will Ferrell kanske.  

Vad skulle den filmen heta?
   – Ja du, många i laget tycker jag går så fruktans-

värt fort, så den får väl heta The Fast Walker.

TOBIAS FORSBERG OM 
Favoritskådespelare Robert de Niro och 
Leonardo DiCaprio. De har aldrig gjort en 
dålig film. 
Favoritregissörer Francis Ford Coppola 
och Martin Scorsese. De har gjort många 
riktigt bra filmer.  
Fem favoritfilmer Gökboet, Rädda Willy, 
Apocalypse Now, The Big Lebowski, 
Mafiabröder. 

Vad skulle filmen om  
Viktor Mårtensson heta? 
   – Vikterminator.

Filmen om Oscar Alsenfelt? 
   – Puck-ad.  

Filmen om Jens Bergenström?
   – Bergakungen. Annars kan alla vara 
med i samma film, och den kan heta som 
den klassiska westernfilmen: Den gode, 
den onde, den fule. Vem som är vem 
behöver vi inte gå in på….

På en skala mellan 1-19 gökar…  
Hur många gökar får filmkunskaperna 
i laget?
   – Lite över medel skulle jag säga,  
de får 10 gökar. 
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Torsdagen den 6 november möttes Tre Kronor och 
Ryssland i Tegera Arena. 
En 6 634 personer stor publik fick se Sverige vinna med 
5-4 efter en rafflande straffläggning. 
Matchens första mål gjordes av hemvändande Patrik 
Hersley, som bara behövde en och en halv minut på sig 
för att pricka nätmaskorna i Tegera igen. 
”Kul för mig att få vara i min gamla arena igen, jag fick 
ett jättefint mottagande när jag kom in. Jag vill tacka alla 
fans som kom hit och hurrade för mig”, sade Hersley till 
Leksands IF Play, direkt efter matchen. 

Landskamp i 
Tegera Arena

Mössa
170:-

shop.leksandsif.se

Sista beställningsdag för leverans innan jul är 17/12

För baren

Mobilskal 
Iphone & Samsung
Från. 149:-

Mobilskal

Ölglas 2-p 399:-

Vinglas 2-p 399:-

Whiskeyglas 2-p 399:-

Vinkaraff 249:-

Snapsglas 2-p 199:-

Snapsglas 2-p 199:-

Drinkglas 2-p 399:-

Plunta 249:-
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90 frågor till 

”Mårtensson kanske… Nejdå, 
jag skojar bara, han är en rolig 
kille han också faktiskt.”

Tomi Sallinen40
1. Hur mycket är klockan?
   – 17.35.

2. Var befinner du dig?
   – Hemma på Leksand Strand. 

3. Vad var det första du gjorde när du vaknade?
   – Borstade tänderna.

4. Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
   – Kollade på mina bröders hockeymatch.

5. Ditt fullständiga namn?
   – Tomi Sakari Sallinen.

6. Familj?
   – Flickvän, mamma, pappa och två yngre bröder.

7. Hur gammal var du när du spelade din  
första hockeymatch?
   – Jag var tre år när jag började spela hockey, 

första matchen spelade jag nog några år efter det.

8. Varför började du med ishockey?
   – Min pappa har alltid gillat hockey, och han tog 

med mig och min bror till en hockeyskola när jag 

var liten. Jag gillade det och fortsatte.

9. Har du alltid spelat forward?
   – Nej, jag spelade back ett år när jag var yngre 

faktiskt.

10. Kommer du ihåg när du gjorde ditt  
första mål?
   – Nej, det minns jag inte.

11. Vilket var ditt drömyrke som liten grabb?
   – Jag har alltid drömt om att bli en hockeyspe-

lare. 

12. Stämmer det att du håller på att bygga ett 
”mindre slott” hemma i Finland?
   – Nja, jag bygger något, men det är nog mer ett 

hus än ett slott.

13. Vilken är den största skillnaden mellan  
Sverige och Finland?
   – Jag tycker faktiskt inte att det finns så stora 

skillnader, förutom språket då…

14. Vilket är ditt svenska favoritord?
   – Nu kör vi!

15. Hur säger man ”Hej jag heter Tomi Sallinen, 
jag spelar hockey i Leksands IF” på finska?
   – Minun nimeni on Tomi Sallinen, pelaan Lek-

sands IF:ssä.

16. Är du bra på att laga mat?
   – Det är oftast min flickvän som lagar mat, men 

jag gillar att laga mat jag med. Jag tror att jag är en 

okej kock i alla fall. 

17. Favoritmat?
   – En god stek med bakad potatis till.

18. Chips, pop corn, glass eller godis?
   – Godis. Chips och pop corn är jag inte så 

förtjust i, men godis och glass gillar jag. Jag har 

provat en riktigt god lokaltillverkad glass här i 

Leksand faktiskt.

19. Vad är det äckligaste du har ätit?
   – Jag har nog aldrig ätit något äckligt, tror jag.

20. Är du modemedveten?
   – Nja, jag följer inte modet direkt. Jag klär mig i 

det som jag tycker känns bäst.

21. Beskriv kläderna du har på dig just nu?
   – Jeans och en hoodie.

22. Vilken var den senaste konserten du var på?
   – En konsert med artisterna i finska  

”Så mycket bättre”.

23. Vem i laget blir årets skyttekung?
   – Veli-Matti Savinainen.

24. Vem i laget är roligast? 
   – Tobias Forsberg.

25. Vem tror att han är roligast?
   – Mårtensson kanske… Nejdå, jag skojar bara, 

han är en rolig kille han också faktiskt.

26. Vem är blygast?
   – Erlandsson, men han är fortfarande ung. Han 

kommer att bli en jättebra spelare.

27. Hur länge har du suttit i en bastu som längst?
   – Omkring 30 minuter skulle jag tro.

28. Vem av er finnar i laget är den sämsta  
förloraren?

   – Veli-Matti Savinainen.

29. Vad kör du för bil?
   – Jag kör en BMW just nu, men jag är nog mer 

en Audi-kille egentligen.

30. Har du rökt någon gång?
   – Nej.

31. Tittar du på svensk TV?
   – Ja, det gör jag. Det visas mycket bra sport och 

TV-program här i Sverige.

32. Vilket är ditt bästa svenska TV-program?
   – Allsång på Skansen, haha, nej jag vet inte…

33. Vilken är den senaste boken du har läst?
   – Jag är Zlatan. 

34. Beskriv LIF-kryssningen 2014 med tre ord?
   – Härlig stämning, fantastisk och minnesvärd.

35. Spelar du något instrument?
   – Nej.

36. När ljög du senast?
   – Det kommer jag inte ihåg… Jag tycker att det 

är enklast att vara ärlig hela tiden.

37. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
   – Hur jag har klarat av allt i mitt liv hittills.

38. Vad är du mest rädd för?
   – Ormar. 

39. Vad är det mest pinsamma du har gjort?
   – Just nu kan jag inte komma på något, men jag 

är säker på att jag har gjort något pinsamt någon 

gång. 

40. Är du smart?
   – Jag tror det i alla fall. 

41. Vilket land är bäst på hockey, Sverige eller 
Finland?
   – Finland såklart! Men Sverige är ganska bra 

också…

42. Vad gör du när du inte spelar ishockey?
   – Tar det lugnt hemma, ser på TV, surfar på 

nätet, går ut och äter och upptäcker nya ställen 

här i Leksand. 

43. Har du någon gång varit nära att avsluta  
din karriär?
   – Än så länge har jag verkligen älskat att spela 

hockey, och jag har klarat mig från skador, så jag 

har aldrig behövt tänka på att sluta faktiskt. 

44. Var du duktig i skolan?
   – Medelbra.

45. Vilket var ditt favoritämne?
   – Idrott, såklart. 

46. Och vilket ämne var du sämst på?
   – Matte.
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47. Landsbygd eller storstad?
   – I Finland bor jag i en storstad, men på somma-

ren gillar jag att åka till sommarstugan och spende-

ra tid på landsbygden. 

48. Har du någonsin varit rädd på isen?
   – Nej inte rädd, men ibland känner jag  

spänningen.

49. Pratar du mycket på isen?
   – Jag försöker, men jag skulle kunna prata mer.

50. Vilket är det snyggaste mål du har gjort?
   – En gång gjorde jag mål efter att ha spelat över 

100 minuter i slutspelet. Det var kanske inte det 

snyggaste målet jag har gjort, men det är det jag 

kommer ihåg mest.

51. Topp 3, svenska hockeyspelare  
genom tiderna?
   – Henrik Zetterberg, Peter Forsberg,  

Nicklas Lidström. 

52. Vad är det sista du gör innan du lämnar ditt 
hem och åker till arenan för match?
   – Jag har inga speciella rutiner, men oftast kan-

ske jag vilar lite och äter något. 

53. Vad gör du i spelarbussen?
   – Lyssnar på musik och surfar på nätet.

54.  Vad gör dig arg?
   – Orättvisa. 

55. Tidig morgon eller sen natt?
   – Sena nätter, jag hatar tidiga mornar. 

56. Bok eller film?
   – Bok.

57. Var i tabellen ligger Leksand när denna 
tidning delas ut?
   – Topp 10.

58. Har du någonsin ljugit om din ålder?
   – Nej.

59. Vem i laget fick du komma hem till först?
   – Joonas Rönnberg.

60. Är du romantisk?
   – Inte så väldigt.

61. Löpning eller gymmet?
   – Av de två alternativen väljer jag gymmet. 

62. Vem i laget skulle du välja som din best 
man?
   – Veli-Matti Savinainen har redan försökt över- 

tyga mig om att han och Toni Kähkönen skulle vara 

perfekta för det uppdraget, men jag tror att jag får 

tänka lite till innan jag bestämmer mig, haha. 

63. Vem i laget är tuffast att möta på isen?
   – Jonas Frögren, han är en tuff back.

64.  Har du någon tatuering?
   – Nej, och jag tror inte att jag kommer att skaffa 

någon heller. 

65. Har du någon dold talang?
   – Nej, det tror jag inte. 

66. Om du skrev en bok om din karriär, vad skulle 
den heta?
   – Tro på dig själv. 

67. Världens bästa låt?
   –  Det finns så många bra låtar, det är omöjligt 

att välja en.

68. Bästa dagen i ditt liv?
   – Dagar när jag åker till sommarstugan och fiskar 

och tar det lugnt. 

69. Har du någon fobi?
   – Inte fobi direkt, men jag gillar inte ormar som 

sagt.

70. Är du glömsk?
   – Nej, oftast har jag ganska bra koll. 

71. Vad är det viktigaste i ditt kylskåp just nu?
   – Blåbärssoppa. 

72. Vilket motiv är det på den största tavlan i 
ditt hem?
   – Jag har faktiskt ingenting på väggen just nu.

73. Välj ett ord som beskriver Joonas Rönnberg?
   – Sträng.

74. Toni Kähkönen?
   – Splittrad.

75. Veli-Matti Savinainen?
   – Bekymmerslös. Han lever i nuet.

76. iPhone eller android?
   – Just nu har jag en iPhone. 

77. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån?
   – 20.

78. Hur många poäng kommer Tomi Sallinen att 
göra den här säsongen?
   – 30.

79. Vilka lag kommer att mötas i SM-finalen?
   – Skellefteå och Frölunda.

80. Har du någon idol?
   – Nej, inte direkt. Jag följer många olika idrotts-

män och sen försöker jag att göra min egen grej 

efter det.

81. Har du googlat på dig själv någon gång?
   – Nej.

82. Vad är det dyraste du har köpt?
   – Ett hus.

83. Har du köpt något på second hand  
någon gång?
   – Ja, en bil. 

84. Hur viktiga är Leksands fans?
   – Otroligt viktiga. De hjälper oss i alla situationer 

och betyder verkligen jättemycket.

85. Gillar du att bli intervjuad?
   – Jag har inga problem med det i alla fall. 

86. Har du någonsin ljugit för en journalist?
   – Nej, men ibland har jag inte berättat sanningen 

heller…

87. Hur mycket är klockan nu?
   – 19.37.

88. Känns det skönt att intervjun snart är slut?
   – Det känns som att det har varit tillräckligt med 

frågor, haha.

89. Vad ska du göra nu?
   – Äta. 

90. Har du någonting att tillägga?
   – Till fansen: Thank you for the support and let´s 

keep believing!

Tackar fansen. Thank you for the  
support and let´s keep believing,  
hälsar Tomi Sallinen till Leksandsfansen.
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OKTOBER 2011. Det var grått och kallt ute, de tio 
minuterna i bilen på väg till hallen var min frizon. 
Elva matcher spelade utan en trepoängare och en 
placering sist i tabellen. Jag minns känslan, press-
sen och paniken som spred sig och lamslog hela 
nervsystemet. Stressen och oron inför matcherna 
fick saker som jag tidigare klarat av att kännas 
svåra och övermäktiga. Det har gått två år sedan 
sist jag knöt ett par skridskor, ett drygt år sedan 
jag kom till insikt att jag inte längre kunde fortsätta 
spela. Trots att jag tvingades sluta mot min vilja 
känner jag inget annat än stolthet och ser tillbaka 

på hockeyn med glädje över hur den format mig, 
och vad den gett mig. Jag saknar inte själva 
spelet, inte snacket i omklädningsrummet eller 
känslan efter matcherna. Det som jag saknar är 
känslan och spänningen som byggs upp inför en 
match. Minns hur jag satt i omklädningsrummet, 
tränaren kom in och drog den sista genomgången. 
Man hör publiken, en klack som sjunger så högt 
att det tränger igenom den stängda dörren. Snart 
ska man åka ut till en publik som antingen älskar 
eller avskyr oss. Den känslan att kunna beröra, 
skapa glädje och känslor är svårt att finna någon 
annanstans. Det som gör idrotten speciell är den 
inramning och känsla som ni supportrar kan ska-
pa. Att fått varit en del av det är något som jag ser 
tillbaka på och känner stolthet över.

TILLBAKA TILL 2011. En tidig lördagsmorgon. 
Ett lag präglat av dåligt självförtroende och brist 
på tro körde en gemensam värmning på is. Då 
hände det som jag skulle vilja säga förändrade hela 
säsongen och stärkte relationen och respekten 
mellan oss spelare och supportrar. En grupp fans, 
vill minnas att det var ett femtiotal, slöt upp vid 

träningen. De började sjunga, visa sitt stöd och 
engagemang, de vecklade ut en banderoll där de 
stod: TILLSAMMANS MOT 3 POÄNG. Vi fylldes 
med energi och glädje. Det stödet var en stor 
anledning till att vi lyckades vinna matchen samma 
kväll och vända den negativa trenden. Inte helt olik 
den start ni har fått bevittna. Jag fick en helt annan 
respekt och förståelse för fansen efter den dagen. 
De led lika mycket som oss, i sin frustration och till 
viss del besvikelse, över inledningen av säsongen 
så slöt de likväl upp och stötte oss. Mer än vad 
vi förtjänat. Och tro mig. Vid negativa upplevel-
ser som förluster och sportsliga motgångar är ni 
viktigare än någonsin. Ert stöd blir som en famn att 
vila i, söka tröst hos, och framförallt något som kan 
ge energi.

DET SOM GÖR IDROTTEN så speciell är inram-
ningen och känslan som den ger att vara på plats.
Få tal del av kärleken, känslorna, frustrationen och 
glädjen. Att fått varit en del av allt detta är något 
som jag ser tillbaka och känner stolthet över.
Det bästa med er supportrar: ni är ganska kravlösa 
i er kärleksrelation. Ni har en förmåga att snabbt 
ta spelarna till ert hjärta. Er förväntan vilar i att 
spelarna ger allt och bär den tröjan som ni älskar 
med stolthet. Jag fick chansen och ha er som 
motståndarsupportrar flertalet gånger och vet 
vilken betydelse ni har och den atmosfär som ni 
kan skapa.

Och, vi kan vara överens om en sak.
Leksand hade aldrig varit där de är idag utan er.
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Gästkrönikören

Sanny Lindström
Hockeyprofil

”NI ÄR GANSKA 
KRAVLÖSA I ER  
KÄRLEKSRELATION”

Panelen
Tre frågor 
– tre profiler 
svarar

Gereon Dahlgren, J18-tränare

Summera säsongen 
hittills med fem ord?

– Utmanande, intressant, 
oförutsägbar, tuff, rolig.

– Hårt arbete och stark framtidstro. – Det började tungt, men vi har 
jobbat upp oss och är riktigt på 
gång nu!

Vem i laget har imponerat 
mest på dig hittills denna 
säsong?

– Linus Hultström
– Linus Hultström har gått från 
klarhet till klarhet ända sedan han 
kom till oss.

– Jag tycker att Ebba (Andersson) 
har gjort en utveckling sen förra sä-
songen. Men även några nya yngre 
spelare som Maja (Nyhlén-Persson) 
som spelar en otroligt enkel och 
mogen hockey för sin ålder. 

...och så här svarade han på frågan: Vem i Leksands A-lag vinner den interna poängligan, och varför?

  – Tufft och jämnt mellan Ryno och Sallinen, men jag tror Johan Ryno vinner. Han levererar assist nu (i skrivande stund), 
och när även målen kommer, blir han livsfarlig. Linus Hultström är ett wild card.

Madeleine Hall
Forward i damlaget Assisterande sportchef

Christer SiikDaniel Josefsson
Back i A-laget

Har du någon dold 
talang?

– Matlagning… när jag väl lagar :-) – Hm…. Är väl hyfsad på att trixa 
och leka med en fotboll ;)– Det mås-
te vara Lill-Foppa (Fredrik Forsberg).

– Har letat länge, men inte hittat 
någon än. Men den som söker, han 
finner, så vi får väl se om det dyker 
upp någon.
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Här är några av alla hundratals LIF- 
tatueringar som fans runt om i landet 
har valt att pryda sina kroppar med.

Julbilder. I nästa nummer 
av Leksingen visar vi upp 
fansens snyggaste julbilder. 
Skicka ditt bidrag till  
bild@leksandsif.se.

Tatueringar
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För snart 40 år sedan, närmare be-
stämt i februari 1975, inträffade en 
otäck händelse som kunde ha slutat i 
en tragedi för hela ishockey-Sverige, 
men som mirakulöst nog fick ett lyck-
ligt slut. I händelsernas centrum stod 
en ung leksing!

KRISTER STERNER VÄXTE UPP i Leksand och 
började tidigt spela hockey. Från 17 års ålder var 
han reservmålvakt i Leksands A-lag, men eftersom 
LIF hade landslagsmålvakten Christer Abrahams-
son fick Sterner sitta på bänken under två hela 
säsonger 1970–72. Så när Västra Frölunda hörde 
av sig 1972 valde han som nybliven junioreuropa-
mästare (och vald till turneringens bästa målvakt) 
att flytta dit. Där var det lättare att få hålla i ”första-
spaden”. 

1974–75 var Krister Sterner inne på sin tredje 

säsong i Frölunda: Det var en speciell säsong 

eftersom högsta serien innehöll 16 lag som skulle 

spela 30 omgångar, och bara 10 lag skulle ingå i 

den nya Elitserien som skulle starta hösten 1975. 

Därför var det förhållandevis tätt mellan matcherna. 

I Frölunda spelade även en annan leksing – Ulf 

Weinstock.

I fjärde omgången från slutet slog Frölunda toppla-

get Leksand i Scandinavium med 6–2. Men i nästa 

match väntade serieledande Brynäs i Gavlerinken. 

Matchen skulle spelas torsdagen den 13 februari 

1975. 

Frölunda ville snabbt komma hem till Göteborg 

efter matchens slut och därför beslöt man att 

flyga till och från Gävle. Reguljärflyg gick inte så 

för första gången hyrde klubben tre små tiositsiga, 

tvåmotoriga Cessna-plan, som stod uppradade på 

plattan när spelarna kom till Torslanda flygplats på 

torsdagsmorgonen. 

Några av spelarna var riktigt flygrädda och med 

de små planen i åtanke hade Säterbördige backen 

Lars-Erik Esbjörs till och med sagt att han skulle 

köra bil upp till Gävle. Men han övertalades av 

tränaren Lars-Eric Lundvall att flyga tillsammans 

med övriga laget. 

Till saken hörde att den 22-årige Krister Sterner 

nyligen hade tagit flygcertifikat med målet att bli 

pilot i framtiden. Hans far Thore och dennes två 

bröder hade nämligen ett flygföretag i Borlänge, 

Sterner Aero. Därför gjorde man så att de flygräd-

da fick flyga i samma plan som Krister. Det skulle 

kännas extra tryggt, menade man.

Planet var en alldeles ny Cessna 402 B, 12 meter 

långt och 14 meter mellan vingspetsarna. Det 

var det första planet av de tre som lyfte, klockan 

08.59. I planet satt förutom den 44-årige piloten 

sju Frölundaspelare. Vädret var klart och tempera-

turen några minusgrader. Marschhöjden var 8000 

fot och några spelare satt och sov medan några 

spelade kort. I höjd med Borlänge svängde planet 

österut för att förbereda landningen på Rörberg 

som är Gävle-Sandvikens flygplats. 

Men man flög in i ett snöväder och snart började 

vänster motor gå ojämnt för att sedan stanna helt. 

Någon minut senare inträffade samma sak med 

höger motor. Fel på bränslesystemet spekulerades 

det senare i. 

Piloten lyckades inte få igång motorerna så nu 

var det glidflygning som gällde… Det blev kusligt 

tyst inne i planet. Piloten kunde se flygplatsen 

men insåg att han inte skulle nå fram och sade till 

spelarna att förbereda sig på nödlandning. 

Krister Sterner satt mitt i planet och minns:

   – Piloten var helt fokuserad på att hitta någon-

stans att sätta ned planet på, och jag såg till att 

alla satte på sig säkerhetsbältet. Jag tror att alla 

fick på sig det. Tiden går sakta, och är man då 

ett par tusen meter uppe i luften så har man gott 

om tid på sig att tänka. Jag hann tänka! Eftersom 

jag hållit på med nödlandningar när jag höll på att 

ta flygcertifikat visste jag vad man skulle försöka 

göra, så jag var ju medveten om vad piloten höll på 

med därframme. Och jag försökte också se ned 

efter en lämplig plats att landa på. En jämn plats. 

Han försökte ta planet mot en myr, men det gick 

inte, så vi hamnade i skogen i alla fall. Och det 

kanske var vår räddning? Andra plan som landat i 

myrmarker har slagit runt, men nu bröts båda ving-

arna av mot träden och lossnade, vilket bromsade 

hastigheten.

Krister hade kurat ihop sig i nödlandningsställning 

och piloten hade vinklat upp planet så att vingarna 

och inte nosen tog den första smällen. Träden 

bröts av och flygplanet, eller det som var kvar av 

det, slog ned i marken mitt inne i den täta gransko-

gen. Det stank av flygplansbränsle men flygplans-

kroppen var ändå relativt intakt, och hade som tur 

var inte fattat eld.

   – Jag kommer inte ihåg någonting från själva 

kraschen, men jag kommer ihåg att vi låg där och 

försökte ta oss ut. 

Några var medvetslösa och piloten Reijo Junno 

satt fastklämd och var värst skadad med intryckt 

bröstkorg, alla revben brutna och brutet bäcken-

ben. Men även ett par andra skulle komma att 

behöva intensivvård på sjukhus: Lars-Erik Esbjörs 

(bruten höft) och Svante Granholm (ansiktsskador 

och hjärnskakning). Leif ”Blixten” Henriksson hade 

brutit en arm medan Henric Hedlund fick lungin-

Leksing i flygkrasch – alla överlevde
Historia

Vad händer i 
speakerbåset?
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Detta och mycket mer i nästa nummer! 

90 frågor till
Andreas Appelgren

 
Källor: Boken ”Västra Frölunda 50 år” av Szymon  
Szemberg; Tidningsklipp från 1975; Intervju med  
Krister Sterner 2014.

Text Lars Ingels

flammation (!). Kjell-Ronnie Pettersson, Christer 

Ståhl och Krister Sterner fick skärsår och mindre 

blessyrer.

Klockan 10.36 landade plan 2 som planerat på 

Rörberg och lite senare plan 3. Men plan 1 hade 

inte kommit fram och ett par riktigt oroliga timmar 

följde för lagets övriga spelare och ledare. Kata-

stroflarm utlöstes och man befarade förstås det 

allra värsta.

   – Det som jag sedan tyckte var lite jobbigt efteråt 

var att reportrar hade varit fram till killarna och ville 

ge dem betalt för att berätta vilka som var ombord 

i det kraschade planet, berättar Krister Sterner. 

De ville väl vara först ut med nyheten trots att man 

fortfarande var ute och sökte efter vårt plan. Det 

gav mig avsmak.

På olycksplatsen fick man snart ut allihop ur 

vraket. Krister såg var det fanns bebyggelse och 

sprang till en bondgård några kilometer bort och 

ringde 90000.

   – Jag väntade där och mötte brandkåren och de 

trodde att jag hade hittat planet. De kunde inte ta 

in att jag hade varit med ombord. Jag fick åka med 

dem dit och sedan kom det helikoptrar och tog 

oss till lasarettet.

Själva matchen blev förstås inte av och de 

spelare som ville flyga hem igen fick göra det. En 

helikopter från Sterner Aero kom och hämtade 

hem de båda leksingarna Weinstock och Sterner 

till oroliga föräldrar i Leksand respektive Borlänge. 

De som föredrog att ta tåget från Gävle nästa dag 

gick i stället ut i stadens nattliv. För forwarden Willy 

Lindström (som sedermera blev kedjekompis i 

NHL med Wayne Gretzky) blev det en lycklig kväll 

eftersom han träffade sin blivande hustru Britt! Tur i 

oturen och slutet gott, allting gott. 

Till nästa match, på söndagen, var det bara Krister 

Sterner som kunde spela av dem som varit med 

i det störtade planet. Två dagar senare spelades 

också den uppskjutna matchen mot Brynäs. Då 

åkte laget tåg! Men Frölunda förlorade de tre sista 

matcherna denna säsong och missade slutspelet. 

Sjundeplatsen kvalificerade emellertid laget för den 

första Elitserien. 

En månad senare vann Leksand mot Brynäs i just 

Frölundas hemmaarena – och bärgade det fjärde 

SM-guldet – men det är som det heter: en helt 

annan historia…!

Det är förstås ofrånkomligt att dra paralleller till 

den olycka som drabbade Lokomotiv Jaroslavl 

2011, då klubbens hela lag och svenske Stefan Liv 

förolyckades.

   – Det finns många likheter, säger Krister. Det var 

förstås fruktansvärt och man tycker naturligtvis 

synd om de anhöriga. Men för min del har jag läm-

nat vår händelse bakom mig för länge sedan.

Krister Sterner avslutade sin hockeykarriär 1977, 

endast 24 år gammal. Efter flygolyckan lade han 

de egna pilottankarna på hyllan, men han har i 

dag inga problem att sätta sig i ett flygplan med 

yrkespiloter vid spakarna. Han bor i dag i Leksand 

med sin hustru Elisabet (som för övrigt är dotter till 

Leksandslegendaren ”Sigge” Bröms) och arbetar 

med IT/data hos Leksands IF:s huvudsponsor 

Ejendals AB.

Supporter. I dag är Krister Sterner en flitig besökare på Leksands IF:s hemmamatcher.

Vad händer i 
speakerbåset?

Bildspecial från NHL-resan
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Sista beställningsdag för leverans innan jul är 17/12


