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Leksands IF 
– hösten kommer snart 
– det går med vindens fart…
VI ÄR MÅNGA som längtar efter att pucken ska släppas och att vi ska få börja resan mot det vi så 

innerligt önskar – en framgångsrik säsong 17/18.

OM VI BLICKAR TILLBAKA på de senaste säsongerna, har åren skapat starka känslor – både 

glädje och sorg – och en enorm dramatik.  För oss som älskar sport och ishockey, är idrotten som 

bäst när det gäller som mest. När det känns i hela själen och stora värden står på spel. Vem orkar 

bry sig i serielunken i en stängd liga? Förhoppningsvis startar den här hösten bättre än de två tidigare, 

och kanske är hockeyn logisk, och utfallet mer rationellt för en gång skull… Vår uppfattning är i alla fall 

att vi tillsammans har skapat goda förutsättningar för att nu gå för målet: Att ta tillbaka det som är vårt, 

en plats i högsta serien.  

DAMHOCKEYN HAR EN STARK utveckling och intresset ökar snabbt. Leksands IF är pionjärer på 

området, och har haft damlag i högsta serien i omkring 20 år. Det är mycket glädjande att fler klubbar 

nu satsar på damlag, även om många elitklubbar fortfarande helt saknar verksamhet för damer.

TILL SKOLSTARTEN ökade Leksands IF antalet hockeyspelare som går på Leksands Gymnasium 

till 100 spelare. Detta är tjejer och killar som spelar i våra olika juniorlag: Dam, J18 Elit, J20 Elit, och 

Team Leksand, samt är verksamma som domare. Det betyder att många ungdomar flyttar hit, får upp 

ögonen för livskvaliten och vår vackra bygd, dessutom innebär det för Leksands kommun intäkter på 

omkring 10 miljoner kronor i skolpengar, och ett ca 20 % större elevunderlag. 

LEKSANDS IF VÄXER och utvecklas och vi hoppas självklart att du som medlem är med oss på den 

resan. Vår förhoppning är att vi alla hjälps åt att fylla Tegera arena, och att vi alla fortsätter att ge vårt 

karaktäristiska, positiva stöd till spelarna. Det betyder oerhört mycket och kommer att behövas denna 

säsong, precis som alla andra. Senare under hösten kommer även Tegera arena att uppgraderas med 

en nyhet som kommer att förstärka arenaupplevelsen rejält, och vi hoppas att så många som möjligt 

kommer till oss och tar del av den. Hockey är bäst live! 

LEKSANDS IF:S RESA till 100-årsjubileumet går vidare, och vi ska vara fortsatt trogna vår Vision 

2019. Jag hoppas verkligen att Du, tillsammans med alla andra Leksingar, vill fortsätta att vara med 

Leksands IF i nöd och lust! 

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans

Christer Plars VD/Klubbdirektör

Ledare
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Bostadsguiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.

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

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

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

förtroende till oss, 44 år i branschen
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Plockat 
Framtidens LIF
Följande spelare är uttagna till Leksands Hockeygymnasium denna säsong: 

HERR

Målvakt Axel Tillaeus, Rimbo IF.

Backar Oscar Lundin, Leksands IF, Elias Dynell, Lions HC, Andreas Thelander, 

Leksands IF, Adrian Jonsson, Forshaga IF, Emil Rangedal, Malungs IF.

Forwards Johannes Hellsten, Bålsta HC, Rasmus Mårslätt, Leksands IF, Jesper 

Kandergård, Arvika HC, Arvid Leremar, Leksands IF, Emil Heineman, Leksands IF, 

Leon Larsson, Wings HC, Anton Lundmark, Grästorps IK, Eric Eljas, Leksands IF.

DAM

Målvakter Julia Nilsson, SK Lejon, Angelica Andersson, Falkenberg HK/Hovås HC.

Back Linnèa Sjölund, IF Björklöven.

Forwards Anna Levin, Hovås, Hanna Svensson, Grästorps IK, Klara Nyström, 

Tidaholms HF, Linnéa Jansson, Hällefors IK. 

”När jag signa för mitt elfte 
år i LIF tänkte jag ej på städ 
utan de möjligheter och 
förutsättningar ni ger mig att 
fortsätta utvecklas. Tack LIF”

Tweet signerad damlagets Sofia Engström

Den leksing som kommer att presente-
ras i detta nummer av Leksingen heter 
Vanja Lindholm-Paananen och har blivit 
nominerad av sin kompis Hanna Arnes-
son. Hanna, som givetvis är leksing även 
hon, lyfter fram Vanja som en leksing 
utöver det vanliga: 
 – Hon är helt besatt av Leksand och 
lägger mycket pengar på matcher och 
event. Hon är halvt döv och har en 
lindrig utvecklingsstörning, men åker på 
matcher och klarar sig själv. Hon är helt 
otrolig!

VANJA, 36, BOR I NORBERG och Hanna, 28, 

i Västerås, och tillsammans åker de på minst en 

match i månaden. 

 – Att se på hockey tillsammans är en helt otrolig 

känsla. När Leksand ligger under, men man står 

i klacken och hejar och stöttar för fullt ändå, 

får man verkligen rysningar i hela kroppen. När 

Leksand gör mål tittar vi på varandra och kramas 

och skriker. Känslan går inte att beskriva. Är man 

leksing så är man det liksom i med- och motgång. 

Det finns inga andra supportrar som stöttar sitt lag 

så mycket som leksingar gör, menar Hanna, och 

Vanja fortsätter:

 – Att vara leksing innebär gemenskap, stolthet 

och kärlek, och att vara på hockey med Hanna är 

det bästa som finns. Vi förstår varandra, oavsett 

vinst eller förlust, och hur trött man än är när man 

kommer hem efter en match, så har det alltid varit 

värt det. 

VANJA ÄR LIFSTIDSMEDLEM sedan sex år 

tillbaka, och har två namnplattor i Tegera Arena, en 

på väggen och en på golvet.

Hur gick det till när du blev leksing?
 – Under OS 1994 skickade jag vykort till några 

hockeyspelare. Jonas Bergqvist var den enda spe-

laren som svarade med sin autograf, och eftersom 

både han och jag bodde i Dalarna då, blev det att 

jag fastnade lite extra för Leksand. Jag såg första 

matchen live 1995, och sedan dess är jag leksing.

Ditt bästa LIF-minne? 

 – Det finns många. Att få träffa Jonas Bergqvist 

har varit minnen för livet, och likaså när man har 

varit till Kupolen och fått träffa laget inför säsong. 

Ska jag välja en match så är det matchen mot 

Mora den 10 mars 2016. Leksand var tvingat att 

vinna med fyra mål och vann med 6-0. Gissa om 

man var stolt när man åkte hem från den matchen! 

Då hörde man inte mycket från dem som hade 

sagt att matchen skulle bli omöjlig. 

Hur tror du att det går för laget den här säsongen?
 – Jag brukar inte tippa eller tro något, men jag 

tror att det går bra. Om vi går upp i SHL får vi 

se, men viktigast är att vi har en stabilitet i och 

omkring föreningen.

Avslutningsvis, vad betyder Leksands IF för dig?
 – Väldigt mycket, speciellt under de perioder 

som har varit lite kämpiga i mitt liv. Leksand är en 

av få saker som kan få mig att le och må bra när 

det är jobbigt. Så ja, Leksand betyder mycket och 

lite mer. 

Vanja Lindholm-Paananen
SUPPORTERKOLLEN

15
koppar kaffe dricker, 

enligt uppgift, herrlagets 

Patrik Norén varje dag. 

Med andra ord nästan en 

kopp per vaken timme!

Tack för allt, Nisse Nilsson
Den 13 juli hölls begravning för LIF-legendaren Nisse 

Nilsson i Forshaga kyrka. Det blev ett fint och värdigt  

avslut i en fullsatt kyrka, där bland annat följande leksing-

ar fanns på plats: Dan Söderström och hustrun Kerstin, 

Rune Mases och hustrun Siv, Bosse Englund, Olle 

”Mapa” Sjögren, Lennart Lange, Lars ”Nubben”  

Andersson, Ulf Mårtensson, Christer Abris och hustrun 

Kia, Folke ”Totte” Bengtsson samt ordförande Åke  

Norström. ”Nisse Nilsson var en oerhört duktig hockey- 

spelare som höll absolut världsklass. Han har betytt 

och betyder väldigt mycket för Leksands IF”, sade Åke 

Norström, som berättade om Nisse Nilssons tid i LIF i 

församlingshemmet där minnesstunden hölls. 

Nisse Nilsson kom till Leksands IF 1962 och represen- 

terade sedan föreningen fram till och med guld- 

säsongen 1968/1969. Under karriären hann han även, 

bland mycket annat, med att spela hem tre VM-guld, 

tre VM-silver, ett VM-brons och ett OS-silver. Han har 

dessutom samlat på sig utmärkelser som bästa forward i 

OS (1959/1960), bästa spelaren i allsvenskan (säsongen 

1965/66) samt Rinkens Riddare (1966/1967). 

Vila i frid, Nisse. 

Leksandsgänget innan avfärd mot Forshaga. Totte 

Bengtsson, Christer Abris och Kia anslöt i Forshaga.

Efterlängtad ispremiär 
Torsdagen den 3 augusti gick herrlaget på is, och med tanke på uppslutningen på läktaren 

verkade det ha varit fler än spelarna som hade sett fram emot den dagen. Innan träningen drog 

igång hölls även en invigning av Weda Skog Arena, tidigare LRF-hallen, där ispasset ägde rum.

Bara leksingar, överallt Leksingar 
Denna fina hälsning kom till oss under sommaren: ”Vi vill skicka en hälsning till alla tänkbara i 

Leksands IF. Som trogna följare tar vi med oss hoppet och tron om en framgång för Leksands IF 

oavsett var vi befinner oss. I detta nu befinner vi oss i Mali, Afrika, på en FN-insats. Vi har med 

oss tröjor och flaggor för att påminna oss om livet i Sverige och vårt fantastiska LEKSAND! Ta 

hand om er där hemma, vi hejar på er! Heja LEKSAND! Hälsningar från tre leksandsfans.”

Känner du någon intressant leksing som 

skulle passa bra i ett reportage i kommande 

nummer av Leksingen? Skicka ett mejl till 

elin.broman@leksandsif.se

Leksingen | 5

Vanja

Hanna
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Handla på hemmaplan

Limsjöänget 5, Leksand •  0247-125 50 
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Limsjöänget 3 • 0247-79 76 00

Hantverkaregatan 5B • 0247-129 70

Stationsgatan 6A • Leksand • 0247-151 28

Siljansnäs
0247-22038

Leksand
0247-15155

SiljanSnäS EltjänSt
Behöver du...

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

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

Hantverksbyn

DALAWÄRDSHUS +46 (0) 248-30250 www.dalawardshus.se

ÖPPET ALLA DAGAR!

BRA MAT - BRA PRIS
FRUKOST, LUNCH & GRILLMENY

NI HITTAR OSS 3 KM SÖDER OM RÄTTVIK CENTRUM VID KORSNINGEN RIKSVÄG 69/70

HOTELL - RESTAURANG - HEMSLÖJD

HOTELLRUM FR. 475 KR PER PERS.

Ålder 25 | 1992-09-23
Längd 182 cm
Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Aldrig tyst. Gillar dyra 
klockor och snabba bilar, men är 
ändå landets flitigaste förbrukare 
av rabattkoder och gratisgrejer. 
Ingen rabattkod undgår honom.

3 B

Daniel 
BERTOV

Ny från Timrå IK
Ålder 23 | 1994-01-23
Längd 173 cm  Vikt 78 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2012/2013
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Världens äldsta 
23-åring. När andra i laget går ut 
och äter, står han hemma och 
gör värsta långkoket. Favoritsyss-
lan är att jobba i snickarverkstan 
med P1 i lurarna och en bridge-
blandning i godisskålen. 

Mattias 
NILSSON

4 B
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Ny från Östersunds IK
Ålder 18 | 1999-09-02
Längd 185 cm
Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn
Lagets svärmorsdröm. Lagade 
frukost och mat, diskade och 
skämde verkligen bort Olle Alsing 
när de bodde ihop.

5 B

Calle 
SJÄLIN 

Ny från Skellefteå AIK
Ålder 36 | 1980-10-03
Längd 180 cm
Vikt 87 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Ryktet säger att 
han ska bo i en husvagn hela 
året i Leksand.

Fredrik
LINDGREN

16 B

Ny från Malmö Redhawks
Ålder 26 | 1991-01-01
Längd 194 cm
Vikt 94 kg
Plockar Vänster 
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Musikalisk talang 
med gitarren som sin specialitet.

Tex 
WILLIAMSSON

1 M

Spelartruppen
HERR

Ny från LIF J20
Ålder 19 | 1997-11-21
Längd 191 cm Vikt 86 kg
Plockar Höger 
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Här har vi en förvir-
rad norrman som är överallt och 
ingenstans. Den i laget som fått 
mest böter för glömda grejer, 
men så länge han kommer ihåg 
benskydden är han en riktigt 
talangfull målvakt.

MJonas 
ARNTZEN

31

Saknades vid 
fotograferingen
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Ålder 26 | 1991-01-05
Längd 183 cm  Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2008/2009
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn En SPA-fantast som 
snittar en burk tonfisk om dagen. 
Har inlett en simsatsning och 
funderar på att söka till Folkhög-
skolan. Ligger bakom 90 % av 
alla pranks i laget, men om han 
råkar ut för något själv blir det ett 
jäkla liv. Har en rysk militär som sin 
modeikon. 

F

Ålder 24 | 1993-06-20
Längd 181 cm  Vikt 81 kg
Skjuter Höger 
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn En pokernörd som 
älskar tidiga skogspromena-
der i morgonsolen. Grymt bra 
tålamod. 

Johan
PORSBERGER

15 F

Ålder 26 | 1991-02-04
Längd 185 cm  Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2010/2011
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Ägnar sig åt jakt 
varje ledig dag, men har aldrig 
visat upp ett bildbevis på att han 
faktiskt har skjutit något. Han 
måste gilla friluftslivet.

Jon 
KNUTS

F

Ålder 33 | 1984-04-27
Längd 183 cm  Vikt 90 kg
Skjuter Höger
A-lagsdebut i LIF 2004/2005
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Världens yngsta 
34-åring, tycker han själv i alla 
fall. Är inne i någon form av 
ålderskris där han kör mycket 
bakåtvända kepsar och långa 
t-shirts. Påstår att han är händig, 
men får hjälp med allt han gör. 

Jesper
OLLAS

17 F

Ålder 20 | 1996-12-04
Längd 170 cm  Vikt 68 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2014/2015
Kuriosa från den hemliga
spelarjuryn Växlar mellan att 
inte säga något alls, till att vara 
den som pratar mest. Långsur 
och en grymt dålig förlorare, 
speciellt i innebandy. Är å andra 
sidan bäst på allt han gör. Utma-
na honom i vad som helst – han 
vinner!

Oskar 

LANG

14 F

Ålder: 24 | 1992-12-01
Längd 181 cm  Vikt 82 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2009/2010
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Snålast i laget, 
utan tvekan! Enligt egen utsago 
ekonomisk. Älskar pyssel- och 
målarböcker.

Patrik 

NORÉN

26 B

8 | Leksingen Leksingen | 9

Ålder 21 | 1996-05-01
Längd 181 cm  Vikt 77 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2016/2017
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Har Sveriges bre-
daste kontaktnät. Har alltid en 
polare som har gjort nåt som är 
värre än det man själv berättar 
om. Liksom Bertov har han en 
liten passion för dyra klockor och 
snabba bilar.  

Olle 

ALSING

B

Ålder 20 | 1996-12-12
Längd 182 cm  Vikt 79 kg
Skjuter Höger
A-lagsdebut i LIF 2013/2014
Kuriosa från den hemliga
spelarjuryn Har en EPA-traktor 
som han vägrar erkänna att han 
kör. Världens största morsgris, 
äter i princip bara mammas mat.

Fredrik
FORSBERG

F

Ålder 20 | 1997-01-02
Längd 184 cm  Vikt 82 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga  
spelarjuryn I de lugnaste vat-
ten… Här har vi någon som inte 
alltid är den lugna figur som man 
får intrycket av vid första mötet. 
Presenterar sig själv som Sleven. 
Om det är för att han är en hejare 
i köket, eller på grund av andra 
talanger, får vi aldrig veta…  

Sebastian
BJÖRNSTAD

20 B

Martin
KARLSSON

Ålder 30 | 1987-03-14
Längd 183 cm
Vikt 93 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2005/2006
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Stod för den första 
ledighetsansökan genom tiderna 
som gick ut på att vara barnvakt 
åt sitt eget barn. 

Mattias
RITOLA

21 F

Ålder 29 | 1988-04-05
Längd 185 cm  Vikt 87 kg
Skjuter Höger
A-lagsdebut i LIF 2011/2012
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Fokuserar lika hårt 
på instagram-karriären som på 
hockeyn. Spelat fiol under Piteås 
spelmansstämma de senaste 
sex åren.

Tobias
FORSBERG

19 F

34

11 12

13

Ny från LIF J20
Ålder 18 | 1999-06-01
Längd 180 cm  Vikt 80 kg
Skjuter Höger
A-lagsdebut i LIF 2016/2017
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn HockeyAllsvenskans 
hårdaste skott!

Emil 
BEMSTRÖM

9
F

Saknades vid 
fotograferingen
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Huvudtränare
Ny från Östersunds IK
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn 
Enligt säkra källor skulle han 
utklassa samtliga deltagare i 
Sveriges Mästerkock 
– utan problem.

Markus
ÅKERBLOM Assisterande tränare

Gör sin andra säsong som 
assisterande tränare för LIF A
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn 
Det händer sällan, men när Örjan 
blir arg, då blir han arg! Har käkat 
tillväxthormoner i 30 år, men än 
har det inte fungerat. 

Örjan
LINDMARK

10 | Leksingen 

Ny från Rögle BK
Ålder 28 | 1989-07-26
Längd 185 cm  Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2007/2008
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Var otroligt nära att 
komma med i förra årets Paradi-
se Hotel, men föll på målsnöret. 
Tycker själv att han är väldigt bra 
på att sjunga. 

David
ÅSLIN

29 F

Ny från Chicago Wolves
Ålder 26 | 1991-01-30
Längd 175 cm
Vikt 84 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn 
Kanadensisk sångfågel som inte 
är helt hemma på det här med 
att tanka bilen…

Alex
FRIESEN

23 F

Ny från Frölunda HC
Ålder 21 | 1996-08-03
Längd 186 cm
Vikt 85 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Gillar NOCCO:s en-
ergidryck så mycket så att han 
har namnet tatuerat på bröstet. 
Dottern Sally styr hans liv. 

Anton
KARLSSON

27 F

Ålder 20 | 1997-03-03
Längd 181 cm
Vikt 77 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Norsk mästare i 
rallycross.

Isac 

SKEDUNG

24 F

Ålder 20 | 1997-09-03
Längd 180 cm  Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2015/2016
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Gillar att rida. Åker 
till frisören väldigt ofta, men har 
ändå alltid samma frilla. Tur att 
han är bra på hockey, han hade 
haft svårt att få ett annat jobb…

William
WIKMAN

28 F

Ålder 22 | 1994-05-11
Längd 181 cm  Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
A-lagsdebut i LIF 2012/2013
Kuriosa från den hemliga 
spelarjuryn Köpte grejer till hela 
Mockfjärd när rabattkoden från 
Adidas kom. Hade inte klarat sig 
en dag utan sin flickvän.

Martin
GRÖNBERG

22 F

Skandinavens största och modernaste mediakub hänger från och med 4 november i Tegera Arena. 
Skärmmåttet på den nya mediakuben är 160 kvadratmeter i högsta HD-kvalitet till skillnad mot den 

tidigare som visade bild på 52 kvadratmeter.  Den nya kuben är helt kantlös vilket gör att hela 
konstruktionsytan visar bild, och det går dessutom att visa sömlös bild i 360 grader runt hela skärmen.  

 Arbetet med att höja totalupplevelsen i Tegera Arena har fortgått under flertalet år med  
olika typer av upplevelseförbättringar. Vi har de senaste åren jobbat hårt med att 

implementera LIF-TV kring matcherna på mediakuben med intervjuer med partners, 
trotjänare inom LIF och även med spelare och ledare i periodpauserna.

 
Den nya mediakuben skapar nya och större möjligheter för såväl partners som för publik. 

Vi kommer med hjälp av den nya mediakuben kunna visa betydligt fler repriser av matchsituationer, 
och dessutom med skarpare bildkvalitet. Samtidigt finns ytor kvar på skärmarna att parallellt 

visa budskap från våra partners till alla er besökare i arenan.
 

Varmt välkomna till en underhållande och spännande säsong i Tegera Arena!

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

bygg | el | multimedia | hem | fritid

Kör så det ryker LIF, 
vi står bakom er!

170915_ID248_Ad_Leksingen_LyckatillLIF_194x120_mti.indd   2 8/9/2017   3:32:30 PM

BILJETTER 
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS VISIT DALARNA

Kontakta Tourist Center 
för bokning av boende och 
evenemang. 

Leksand
Norsgatan 28

Mora
Köpmannagatan 3 A

Orsa
Dalagatan 1

Rättvik
Riksvägen 40
Järnvägs stationen

0248-79 72 00 • www.siljan.se

29/9 Romeo och Julia kören – Hemlängtan
Hildasholm, Leksand

8/10 En hyllning till Sven-Ingvars
Röda Kvarn, Orsa

4/11–25/11 Hairspray 
Kulturskolan, Leksand

Hockey, Leksands IF
Tegera Arena, Leksand

Nya glasögon på 2 dagar? 
Sportglasögon? Solglasögon? 

allt i din styrka! 
med glas från teknikledande svenska 

optileks med tillverkning i Rättvik.

Polariserande solglasögon 
- the best a .... can get!

- Progressiva med båge från 2495:-
- Enstyrke med båge från 1995:-

- Polariserande utan styrka från  150:- 

www.mejoptik.se - tele 0248-36 44 94 
Riksvägen 23, Rättvik, bredvid Circle K

Besök oss för fl er erbjudanden och vi bjuder självklart 
på en kopp kaffe!

Tillverkar SPORTSTUGOR
och VILLOR

– allt efter kundens ritning och önskemål

Stora Ind.området, Rättvik • Tel./Fax 0248-36 60 00
Christer Ollas 070-759 06 24 • www.ollas.se

Bokas online på 
vastanhedetrafik.se

Linje 1:
Går till alla hemmamatcher

Linje 2:
Går till fre-lör-söndags matcher

Bussen går tillbaka 20 minuter efter matchens slut

TA BUSSEN 
TILL HOCKEYN
LEKSANDS IF HEMMAMATCHER PÅ

TEGERA ARENA

Retur 20 min efter matchen!

TURLISTA
Matchstart 15.15 16.00 18.30 19.00

Linje 1
Avesta bst 12.45 13.30 16.00 16.30

Hedem. OKQ8 13.05 13.50 16.20 16.50

Säter busstorg 13.25 14.10 16.40 17.10

Blg bst hpl A 13.45 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåg 14.00 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hlp 14.15 15.00 17.30 18.00

Linje 2 Fre-lör-sön matcher

Norberg bst 12.10 12.55 15.25 15.55

Fagersta Lidl 12.25 13.10 15.40 16.10

Söderbärke hpl 12.45 13.30 16.00 16.30

Smedjeb. OKQ8 13.00 13.45 16.15 16.45

Ludvika bst 13.15 14.00 16.30 17.00

Landforsen 13.20 14.05 16.35 17.05

Blg bst hpl A 13.45 14.30 17.00 17.30

Djurås Tåg 14.00 14.45 17.15 17.45

Insjön Hjultorget hpl 14.15 15.00 17.30 18.00
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”Vi ska upp igen, 
det är bara så”

"Det gick snabbt från 
att vara yngst till att 
vara nästan äldst"

14 | Leksingen Leksingen | 15

Inom ishockeykarriären har Mattias 
Ritola spelat i ligor som NHL, AHL 
och SHL, och representerat det 
svenska landslaget från U16 upp till 
A-lag. I livet i övrigt har 30-åringen 
från Borlänge bland annat hunnit med 
att gifta sig, köpa hus och att bli pap-
pa till dottern Stella (i skrivande stund 
1 år och 8 månader).
 – När man tänker på hur mycket 
man har hunnit med, förstår man 
att man nog är ganska gammal nu. 
Men… en sak saknas fortfarande, 
att vi tar oss tillbaka till SHL. Och det 
kommer vi att fixa!

MATTIAS RITOLA SPENDERADE delar av 

juniortiden i Frölunda, men kom till Leksands IF 

(J20) säsongen 2004/2005. Redan säsongen 

därpå debuterade den tekniska forwarden i för-

eningens A-lag och gjorde då 30 SHL-matcher 

samt 8 kvalmatcher.

 – Självklart var det stort för mig att få komma 

till Leksand. Man har ju vuxit upp med Lek-

sands IF och att själv få spela där var en väldigt 

speciell känsla, menar Mattias, som dock 

lämnade klubben säsongen därpå.

 – Det var väl ingen jättebra säsong… Jag 

lånades ut till Arboga ett tag och sen spelade 

jag hemma i Borlänge i division 1. Då kunde 

man inte tro att det skulle bli som det blev sen 

direkt… 

För från division 1-spelandet i Borlänge gick 

Mattias nämligen raka vägen till NHL och 

Detroit Red Wings. 

 – När jag gick till Borlänge trodde jag väl inte 

direkt att jag skulle göra NHL-debut ett halvår 

senare, så det var riktigt sjukt. Jag trodde 

inte att det var sant när möjligheten dök upp, 

och jag tvekade aldrig att ta chansen, menar 

Mattias, som stannade i NHL och AHL fram till 

säsongen 2011-2012.

Vad lärde du dig främst under dessa år?
 – Rent hockeymässigt lärde jag mig naturligt-

vis väldigt mycket. Många klankar ner på AHL, 

men jag kan inte hålla med. Ett topplag där 

är definitivt som ett topplag här hemma. Men 

jag skulle nog säga att jag framförallt lärde mig 

att ta hand om mig själv. När man kommer till 

svenska lag får man ju hjälp med allt runtom-

kring, som att skaffa boende och så, men där 

fick man fixa allt själv. Kommer man då över 

som en 19-åring som dessutom inte är så 

bekväm med språket, då är man inte så jäkla 

kaxig.

NÄR MATTIAS ÅTERVÄNDE till svensk 

hockey, representerade han inledningsvis 

Modo. Comebacken i Leksandströjan ägde 

rum 2014/2015, då han förstärkte laget en bit 

in i säsongen. 

 – Tyvärr skadade jag ju knäet i slutet av sä-

songen. Det såg inte alls bra ut då, hela knäet 

var söndertrasat. Men i Skellefteå, där jag 

spelade säsongen därpå, fick jag bra hjälp och 

kom tillbaka i spel ganska snart ändå. I dag 

känner jag inte av skadan alls. 

Det känns som att du har hunnit testa en del 
klubbar. Är det någon flytt som du ångrar hittills?
 – Jag vet inte om jag tycker att jag har varit 

i så många klubbar faktiskt, det känns inte så. 

Men om det är någon flytt jag ångrar? Nej, det 

tror jag inte, men jag kan ångra att jag inte gick 

till Skellefteå tidigare, det är nog i den klubben 

jag har utvecklats mest som spelare hittills. 

MATTIAS RITOLAS GÅNGNA säsong inled-

des i Schweiz och avslutades i Leksand och 

med degraderingen till HockeyAllsvenskan. 

Hur självklart var det för dig att du skulle stanna i 
LIF denna säsong, trots degraderingen? 
 – Jag hade ju ändå spelat SM-final och VM 

säsongen innan, så att spela i Allsvenskan var 

ärligt talat inte helt självklart. Men samtidigt, när 

jag väl lyssnade till mig själv så kände jag ju att 

det skulle vara helt fel att lämna. Allt kändes, 

och känns, så rätt med allt inom hela fören-

ingen, och det känns som att vi håller på att 

bygga upp någonting som är alldeles för bra för 

att lämna. Vi ett grymt bra lag, med målet så 

tydligt framför oss - vi ska ta oss upp igen, det 

är bara så, säger Mattias, som enligt honom 

själv är i bättre form än någonsin. 

 – Det känns som att man säger så varje år, 

men i år känner jag verkligen skillnad. Jag, Jon 

Knuts och Patrik Norén har kört med en PT 

under sommaren, och det har varit grymt. Jag 

hoppas att det kommer att ge resultat på isen 

också.

Har du någon gång varit i dålig form?
 – När jag kom hem från Schweiz, allt jag 

hade byggt upp innan tappade jag där. Dels 

känns det inte som att träningen var prioriterad 

där, och dels blev det för lång tid mellan match-

erna där och matcherna hemma i Leksand. Jag 

var inte alls i bra form, och den känslan vill jag 

aldrig ha i kroppen igen.

Blir du bättre eller sämre med åren?
 – Bättre, hoppas jag verkligen. Det känns 

som att jag utvecklas hela tiden, och jag tror att 

rutin är bra, menar Mattias, samtidigt som det 

verkar gå upp för honom att han nu faktiskt är 

en av de äldre i laget.

 – Det gick snabbt från att vara yngst till att 

vara nästan äldst, haha. Men… sen finns det ju 

yngre spelare som är äldre till sättet också… 

Som?
 – Mattias Nilsson. Han är verkligen en liten 

gubbe. 

Yngst då, till sättet?
 – Anton Karlsson, han är ett barn. Själv tror 

han nog att han är en mogen 35-åring, men… 

Nej, Anton, där har du fel!

MATTIAS RITOLA OM

Familjen Min fru Josefine och min dotter Stella 
är det bästa som finns. Jag tror att jag är en 
bra pappa faktiskt. Jag älskar att vara med min 
dotter, hon får mig alltid på gott humör.

Dotterns hockeyintresse Än så länge har 
hon inte visat nåt intresse alls… Det är bara 
hästar som gäller.

Vem som får årets genombrott Jag tror på 
Emil Bemström, han ser sjukt bra ut. Vi har 
grymt många lovande juniorer i föreningen, så 
det är ett riktigt bra kvitto på vår verksamhet. 

Fansen Vad ska jag säga? De är bäst! Och är 
det något de förtjänar, så är det att vi går upp 
och blir en stabil SHL-förening.

Premiären Jag tror att vi vinner med 5-1. 
Lindgren, Norén och Tobbe Forsberg gör varsitt 
mål. Jag gör två.
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”Om vi har lika stil?
 Jag vet inte, jag tror 
inte att jag har nån stil”

Hemma hos 

Sebastian Björnestad
I detta nummer av Leksingen hälsar vi 
på hemma hos Sebastian Björnstad, 
och den riktigt uppmärksamme läsaren 
kan kanske känna igen sig lite oväntat 
mycket i den björnstadska lägenheten. 
Det var nämligen inte längesedan Lek-
singen gjorde ett hemma hos på exakt 
samma adress, men då hemma hos 
Oskar Lang.
 – Jag fick ta över den här efter Lang, 
och bodde våningen ovanför innan. Det 
var bara att plocka med sig några galgar 
och kartonger och gå en trappa ned, så 
det var nog den smidigaste flytten hittills, 
konstaterar den spelskicklige backen 
från Långshyttan.  

DET NYA HEMMET ÄR ungefär dubbelt så stort 

som den omkring 30 kvadratmeter stora lägenhe-

ten en trappa upp.

 – Det var ett riktigt lyft att komma hit måste jag 

säga. Skönt med lite mer utrymme, och framförallt 

skönt med ett riktigt kök. I den andra lägenheten 

fanns det bara en kokvrå, och det var dessutom 

snedtak där, så man fick stå lite dubbelvikt när 

man skulle diska. Det var riktigt trångt där uppe, 

berättar Sebastian.  

MEN EFTER NÅGRA ÅR på 30 kvadrat kanske 

man blir ganska bra på att utnyttja ytan i alla fall?  

 – Nja… inte jag i alla fall. Jag staplade mest allt 

på hög, haha.  

Hur hade Lang skött flyttstädningen?
 – Sådär…. Nej då, den var helt okej faktiskt. Han 

är ju noga med allt han gör, och bra på allt han gör 

också!  

 

Och hur lång tid tog det att flyttstäda dina 30 
kvadrat? 
 – Alltså… det var faktiskt mormor som fick 

ta den… Hon gjorde det riktigt bra, och säkert 

snabbt också.

Vad är det bästa med din nya lägenhet?
 – Köket, helt klart. Det blir liksom lite roligare att 

laga mat nu, menar Sebastian, som berättar att 

paradrätten är pasta Carbonara. 

 – Och så gör jag en riktigt god korvgryta med 

chorizo också. Den borde ni testa!

UTÖVER KÖKET är vardagsrummet en favo-

rit. Där spenderas många lediga timmar framför 

någon serie eller något spel. 

 – Just nu är jag inne i Game of Thrones, och 

när det gäller spel gillar jag ett UFC-spel. Ett slags 

fighting-spel som är riktigt kul faktiskt. 

FREDRIK FORSBERG lyfte fram Sebastian 

Björnstad som en person som skulle göra sig fan-

tastiskt bra i ett hemma hos-reportage, men själv 

vill Sebastian tona ner förväntningarna något. 

 – Fredde snackar mycket skit han. Han smyger 

omkring och startar upp grejer, men sen smyger 

han bara under radarn, det är aldrig han som får 

skit för någonting även om det är han som har satt 

igång det. Han är en riktig luring. 

Så det ligger ingen sanning i påståendet?
 – Verkligen inte, det här med inredning är inte rik-

tigt min grej. Jag lämnar den biten till min flickvän 

Moa. Om vi har lika stil? Jag vet inte, jag tror inte 

att jag har nån stil, haha. Men vi gillar väl båda lite 

svart, grått, vitt och blått. Jag skulle inte klara av 

någon färgbomb här inne i alla fall. 

Har du byggt någon av dina möbler själv?
 – Jag är inte den händiga typen, men jag är väl 

ganska kreativ. När jag får en idé ser jag till att 

genomföra den, berättar Sebastian och visar bland 

annat upp en egengjord balkongsäng bestående 

av lastpallar och en madrass. 

Vad tycker Moa om dina uppfinningar? 
 – Jo då, jag tror nog hon gillar dem hyfsat, 

men… hon tycker nog att jag är lite för spontan 

ibland, haha. 

Din äldsta möbel?
 – Sängbordet. Det fick jag när jag var 10 eller 

nåt sånt, och det har hängt med sedan dess. Bra 

kvalitet!

Nyaste möbeln?
 – Soffan. Den köptes ny till den här flytten.

NÄR DET GÄLLER ORDNING och reda berättar 

Sebastian att han är något av en diskexpert, men 

att tvättning är en ”alldeles för lång procedur”. Att 

städa i lägenheten hör heller inte till favoritsysslan. 

 – Skriv att jag dammsuger var tredje vecka i 

alla fall. 

Hur nära sanningen ligger det?
 – Ganska nära i alla fall…

SEBASTIAN BJÖRNSTAD BODDE sina första 

år i Långshyttan och flyttade sedan via Hedemora 

till Leksand. Genom åren har han blivit lite av en 

flyttexpert. 

 – Jag och min syster räknade på det där, och jag 

tror vi kom fram till att vi har flyttat minst 12 gånger 

i alla fall. Jag tycker inte att det har varit jobbigt, 

men visst har man burit några flyttkartonger i sina 

dar. 

Vilka tre i laget skulle utgöra den bästa flyttfirman?
 – Langen skulle ju kunna bära många kartonger 

åt gången och Martin Grönberg får också vara 

med, han känns ordentlig på något sätt. Sen skulle 

väl Mattias Nilsson passa bra också, han skulle ju 

kunna bygga lite grejer.

Vilka två personer i laget skulle få fria händer att 
inreda ditt hem?
 – Oj… jag tror nog inte att jag skulle våga ge det 

uppdraget till någon i vårt lag, haha. Men kanske 

någon av de lite mer vuxna… Ollas, han har ålder 

och rutin. Sen skulle jag mixa det med nån ung. 

Grönberg kanske, han har koll, eller i alla fall hans 

tjej. 

Vilka två skulle stå sist på listan?
 – William Wikman i alla fall. Han är väldigt noga 

med att allt ska se bra ut, men han har ju ingen 

smak, så resultatet blir sällan bra. Och sen… Fred-

rik Forsberg, absolut! Han har nog inte möblerat 

ett rum i hela sitt liv. 

”Skriv att jag dammsuger 
var tredje vecka i alla fall.”

16 | Leksingen 



18 | Leksingen Leksingen | 19

rattvikscamping.se enabadet.se, 0248-561 00

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

Mer info på www.rattvikscamping.se

25-meterspool, 

barnpool med lekhörna, 

bubbelpool, bastu,

relax och café

För priser och öppettider: www.enabadet.se

PROFFSBUTIKEN

FÖR EN AKTIV

FRITID.

www.utesport.nu

Cyklar och skidor för hela familjen

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

– en plats för upplevelser och njutning!

Varmt välkomna önskar Linda & Anders med personal!

Boende på hotellet med helpension eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h.
Välrenomerad restaurang och vinkällare

Skidspåren utanför entrén samt närhet till fjället
Relax med badtunna och bastu

Läs mer på www.lovasgarden.se 
eller sök oss på 0253-290 29, 
info@lovasgarden.se

Välkomna till Grövelsjön och Lövåsgården

Grövelsjöfjällen

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

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

Välkomna!

10 kr
rabatt

S
venskt

nö
tkö

tt

ERBJUDANDE TILL ALLA LEKSINGAR
Köp 4 tuttul eller tunnbröd få en 

kasse hårt tunnbröd 

PÅ KÖPET!
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Ny från Johnson 
& Wales University
Ålder 21 | 1996-07-12
Plockar Vänster
Säsonger i LIF 5
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Där kopplar det inte riktigt alla 
gånger…. Roligt trög! Prio ett 
för henne är att utrustningen ser 
snygg ut, allt ska vara perfekt! 

Julia
ÅBERG

31 M
Ålder 16 | 2000-11-20
Skjuter Höger
Säsonger i LIF 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets Erik Karlsson. Extremt 
talangfull och lugnet själv. Har 
dock gått och blivit lite småkaxig 
på gamla dar. I alla fall mot vissa...

Maja
NYHLÉN-
PERSSON

22 B

Ålder 24 | 1993-05-15
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 11
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Har en patenterad svordomsvisa 
som hon drar varje gång hon klan-
tar sig. Vilka ord den innehåller går 
inte att avslöja här! Somnar otroligt 
lätt, och när hon vaknar händer 
det att hon snarkar till så mycket 
så att hon får en kallsup. Hatar när 
folk petar henne i ansiktet.

Elin
LUNDBERG3

B

Ålder 19 | 1998-05-06
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Jätterolig person och en fan-
tastisk hockeyspelare när hon 
väl vill. Är dock lite smålat och 
behöver lite övertalning innan 
hon tar i det där lilla extra.

Wilma 

JOHANSSON

4 F

Ålder 30 | 1987-05-10
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Hörs och syns mest. Har även 
en tendens att fjäska bland 
ledare och materialare.

Ålder 29 | 1988-07-03
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 11
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets allround-spelare  
nummer 1. Har spelat både 
back och forward på match, 
men är även imponerande bra 
som målvakt.

Lina
HOLM

Sofia
ENGSTRÖM

14

B

B

Ny från Djurgården
Ålder 18 | 1999-07-23
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 11
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Talangfull back som äntligen 
har kommit till rätt lag, och en 
storstadstjej som har kommit 
till landsbygden. Behöver dock 
jobba lite på lokalsinnet…

Ida
PRESS

15 B

Ålder 25 | 1992-04-29
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 12
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Ett omelett-älskande tränings-
freak med en fantastisk mor-
gonfrilla, helt i en klass för sig. 
Lagets chef

Emma 
LIND

7 B

Ålder 22 | 1995-07-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 7
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Riktig trixare med fantastisk 
teknik. Men det kanske blir så 
om man har Zlatan som största 
förebild.

Madeleine 

HALL 

9 F

Ålder 20 | 1996-11-30
Plockar Vänster
Säsonger i LIF 7
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lite småklantig. Ett under att hon 
håller koll på allt när hon står i 
mål. Hon är inte den som hörs 
mest, men när hon väl öppnar 
käften är hon fantastiskt rolig!

Denise
REUTERSTRÖM

35 M Ålder 19 | 1998-07-02
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 2
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
One of a kind. Underhållande 
blåst. Dessutom har hon Dan-
marks grövsta danska, så ingen 
förstår ett ord av vad hon säger. 
Har en förmåga att alltid dyka 
upp i sista sekunden.

Ny från Björklöven
Ålder 16 | 2001-02-19
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Typisk norrlänning. Säger inte 
mer än vad hon behöver.

Caroline 
SØNDERGAARD

Linnéa
SJÖLUND

29 B

B

Spelartruppen
DAM

Saknades vid 
fotograferingen

Saknades vid 
fotograferingen
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Ålder 20 | 1997-03-20
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 3
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets myglare. Har inte kunnat 
springa på hela försäsongen 
eftersom hon har ont i ett knä. 
Spela innebandy går dock bra…

Liga 

MILJONE

19 F

Ålder 19 | 1998-06-29
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets mest mediaskygga 
spelare.  Skicklig hockey- 
spelare, men även mycket 
talangfull fotbollsspelare.  

Kajsa 
ARMBORG

16 F

Ny från SDE
Ålder 18 | 1999-02-25
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 5
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Orädd spelare och otroligt snäll 
person. Extremt vältränad och 
den enda i laget med magrutor 
just nu (mitt i sommaren).  

 Alva 

JOHNSON 

26 F

Ålder 19 | 1998-01-30
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Ett levande frågetecken. Det 
finns ingen fråga som hon inte 
har ställt, och det finns ingen 
övning som hon har förstått utan 
att ha fråga minst 10 gånger.  

Ida
NIKULA

27 F

Ålder 35 | 1982-03-09
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Såväl dam- som herrspelare har 
något att lära av henne. Kan 
otroligt mycket om ishockey 
och tränar jämt. Sen är det känt 
sedan gammalt att hon alltid 
somnar innan bussen har glidit 
ut från Leksand. 

Iveta 

KOKA

28 F

Ålder 21 | 1996-05-07
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 6
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets och kanske landets 
högsta snarkare. Hennes snark-
ningar på bussen hörs genom 
vilket headset som helst. 

Josefin 

SÖDERBERG

21 F

Ålder 25 | 1992-01-18
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 10
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Måste gå på toa i varje period-
paus, annars går det inte bra. 
Hennes största passion i livet 
är mat. 

Hanna 
LINDQVIST

17 F

Assisterande tränare
Gör sin andra säsong i LIF
Kuriosa från den hemliga spelarjuryn 
Kanske inte riktigt lika mycket hälsofreak… 
Men en energispridare som alltid har ett gott humör.

CHRISTER SJÖBERG

Huvudtränaren svarar:
Din främsta lärdom av första säsongen som tränare för LIF Dam?
 – Främsta lärdomen har varit att hitta rätt nivå i mitt tränarskap, och att anpas-

sa mig så mycket som möjligt efter laget, men inte så mycket så att jag ändrar 

vem jag är och vad jag vill.  

Vad gör årets lag bättre än fjolårets?
 – Jag tycker att vi har fått komplettera laget med bra spelare! 

Låter klyschigt, men några av de yngre tjejerna har ett år till på nacken och kom-

mer förhoppningsvis att kunna ta några steg till i sin utveckling den här säsong-

en. Jag och övriga i laget vet också vilka krav vi kan, och bör, ställa på varandra. 

Vad kommer att känneteckna ert spel denna säsong?
 – Pressen, skridskoåkningen och viljan! 

Vilka möter LIF i finalen? 
 – Linköping!

Huvudtränare
Gör sin andra säsong i LIF
Kuriosa från den hemliga spelarjuryn 
Hälsofreak nummer 1, det börjar nästan gå till överdrift. 
När andra äter godis, smaskar han på kokosflingor. 
En tidsoptimist med stora problem att bli färdig i tid.

ALEXANDER BRÖMS 
(fd Eriksson)
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Ålder 22 | 1995-02-14
Skjuter Höger
Säsonger i LIF 4
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets killtjusare och killarnas 
favorit. Charmar de flesta med 
sitt karaktäristiska skratt.   

Emelie 

BERLIN

12 F

Ålder 29 | 1988-09-27
Skjuter Vänster
Säsonger i LIF 5
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lagets mest ödmjuka person. 
Genomsnäll människa som 
fejkar ett fiskeintresse för att 
pojkvännen ska vara glad.

Ilze 
BICEVSKA

10 F

Karolin
MALMQUIST
Ålder 16  | 2000-10-24
Skjuter Vänster
A-lagsdebut förra säsongen
Kuriosa från den hemliga spelarjuryn 
Blyg värmlänning med skrattet
nära till hands.

Ellinore
HERMANSSON
Ålder 17 | 2000-03-09
Skjuter Vänster
A-lagdebut förra säsongen
Kuriosa från den hemliga spelarjuryn
Lagets mest blåsta spelare. Betygen i 
skolan kanske visar något annat?

FORWARDS – TRY OUT
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 Inför juniorsäsongenHösthandling?

leksandsif.se/shop

Halsduk
199:-

Karaff
899:-

Snickarbyxor 
999:-

Snickarshorts
699:-

Handgjord fågelholk
Flera olika modeller

399:-

Golfkit
Golfhandske, golfhandduk, 

3-pack golfbollar, 25-pack peggar
399:-

1.  Att vi klarade av att spela Allsvenskan med ett hyfsat 
  resultat, trots att vi på grund av sjukdomar och skador 
  aldrig hade fullt lag. Att vi kunde spela många yngre   
  spelare i dessa matcher hoppas jag är något som vi får  
  nytta av denna säsong.

2.  Modo var det bättre laget för stunden.

3.  Inför den här säsongen har vi fått många nya spelare   
  som kommer från orter utanför Dalarna, så det blir 
  intressant att se vilket utfall det ger. Vi kommer 
  dessutom troligtvis att bli ett lite yngre lag från början, 
  eftersom många 00:or har lyfts till J20-truppen. 

4.  Bra!

5.  Bra träningsvilja och en bra mix av olika kvaliteter. 

6.  I skrivande stund har ingen målsättning satts, men   
  Allsvenskan borde vara en del av målsättningen. 

7.  Tidigt att svara på, men jag säger Leksand och 
  Brynäs…

8.  Jag hoppas att det bli många. Jag hoppas att alla 
  tar kliv i utvecklingen och gör sin bästa säsong hittills. 

9.  Gabriel Olsson. 

Junior

Huvudtränarna för Leksands J20, respektive 
J18-lag, delar med sig av sina tankar kring 
det som varit och det som väntar.

1.  Vad är du mest nöjd med när det gäller  
 förra säsongen?
2.  Vad gjorde att ni åkte ur när ni 
 gjorde det?
3.  Största skillnaden mellan fjolårets 
 och årets trupp?
4.  Hur har försäsongen varit?
5.  Vad kännetecknar årets grupp?
6.  Målsättning säsongen 2017/2018? 
7.  Vilka lag möts i SM-finalen?
8.  Vem i ert lag får sitt stora genombrott 
 denna säsong?
9.  Vem inleder målskyttet på hemmais? 

LIF J20
Huvudtränare Jens Nielsen
Assisterande tränare Elias Granath (ny)
Placering föregående säsong Åkte ut i kvartsfinalen mot AIK

LIF J18
Huvudtränare Patrik Andersson 
Assisterande tränare Fredrik Näslund
Placering föregående säsong Åkte ut i kvartsfinalen mot Modo

1.  Jag är nöjd med både spelet och placeringarna i de   
  serier vi var med i.

2.  Vi åkte dit på det fysiska spelet mot AIK. Vi var inte   
  riktigt förberedda på deras sätt att spela.

3. Vi hade nog fler toppar i laget förra året, men har en   
  jämnare trupp i år.

4. Vi har tränat på väldigt bra i sommar, och det har   
  märkts på våra isträningar.

5.  Att alla vill bli bättre och ger allt varje dag, på såväl 
  fys- som isträning. 

6.  Till att börja med ska vi vara med i Topp 10 efter jul.

7. Leksand och Frölunda.

8.  Det känns som att det kommer att bli många som  
  kliver fram i år.

9.  … en leftare eller rightare, haha.

(Besvarat i början av augusti)
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Leksands 
Hockeyskola 
2017
Närmare 620 elever deltog i Leksands 
Hockeyskola 2017, ett deltagarantal på 
över 100 fler än föregående år. 
 – Vi har fått väldigt mycket positiv 
respons, och flera elever och anhöriga 
har sagt till oss att det har varit bästa 
veckan någonsin. Det var en väldigt 
lyckad sommar, summerar ansvarige 
Robert Kock. 
 
Nedan ser ni några bildbevis:
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VÄLKOMMEN TILL KORSTÄPPANS HERRGÅRD I LEKSAND

Boka på 
www.korstappan.se

   
HERRGÅRDSIDYLL

I HJÄRTAT AV DALARNA

HOTELL KONFERENS RESTAURANG

WEEKEND
Logi 2 nätter 
inkl. middag 

& frukostbuffé

FR 2430;-

SKÄM BORT
NÅGON DU
TYCKER OM

Är du nyfiken på Leksands Hockeyskola 2018? 
Läs mer på www.hockeyskolan.se

Marknads- & säljkrönika
Idag är det stor skillnad i förutsättningar mellan 

elithockey för herrar och damer. Hockeyn för 

damer är relativt ung i Sverige jämfört med 

herrarnas som startade för ca 100 år sedan. 

Dessvärre saknas möjlighet för damer att spela 

hockey hos hälften av Sveriges elitklubbar idag. 

För Leksands IF är utvecklingen av dam-

hockey viktig och förutsättningarna förbättras 

successivt. I Leksands IF är det många som 

delar på arbetsuppgifter. Herrspelarna städar 

gymmet, besöker barnsjukhus och sponsorer 

m.m. Hockeyföräldrar jobbar ideellt i kiosker, 

ideella funktionärer tar emot hockeybesökare, i 

styrelsen lägger ledamöterna massor av arbets-

timmar utan ersättning, under parollen ”Vad 

som än krävs, vi gör det tillsammans”. Utan 

alla dessa insatser skulle inte verksamheten 

kunna drivas vidare. Juniorer/Damernas bidrag 

är bland annat att sopa av läktaren efter några 

matcher under säsongen. Det känns bra att vi 

alla hjälps åt. 

Leksands IF satsar på damerna 

En av de viktigaste punkterna i Vision 2019 är 

att vara ett etablerat topplag i SDHL – högsta 

serien för damishockey i Sverige. För att nå dit 

görs många aktiviteter, som till exempel:

- Utbildning vid nationellt ishockeygymnasium för 

tjejer, ett av fyra gymnasier i hela Sverige

- Utvecklingslag i serien under SDHL – division 1

- Utvecklat matcharrangemanget, exempel vid 

slutspelet med LIF-TV livesändning samt intro

inför match

- Byggt eget omklädningsrum och ökar materi-

alförsörjningen i samarbete med CCM till

kommande säsonger

- Ökat budgeten till damverksamheten de 

senaste två åren trots tuff ekonomi med

neddragningar inom de flesta andra områdena 

i klubben

Listan kan göras mycket lång, men det är bra 

att man får en helhetsbild av hur föreningen

jobbar i dessa frågor.

 
Weda Skog arena
På marknads- och säljavdelningen ser det 

positivt ut tycker jag. Många är våra partners 

som valt att förlänga sitt samarbete med oss, 

och företagen känner att vi tillsammans med 

dem gör varandra starkare. Två nyheter av lite 

större dignitet är naturligtvis att Weda Skog har 

fördjupat sitt samarbete med oss och numera 

heter gamla LRF-hallen i stället Weda Skog 

arena. Kista Logistik Center, eller KLC, som 

de ofta väljer att kalla sig är ny medlem i vårt 

Guldlag. Ni kommer dessutom hitta KLC:s

logga på isen men även på vår matchtröja på 

A-laget herrar.

Jag passar också på att tacka ALLA andra 

partners till oss som är med oss in i kommande 

säsong. Jag är övertygad om att vi tillsammans 

har något riktigt häftigt på gång. 

Och du – glöm inte att boka en matchloge för 

ditt företag eller kompisgäng. Hör av er till oss 

på marknads och säljavdelningen.

Vi ses i Tegera och i Weda i vinter.

Med vänlig hälsning
Patric Skoglund
Marknadschef 
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Efterlysning av 
gamla fotografier! NOSTALGI

Text Lars Ingels

Leksands IF har faktiskt inte alls  
speciellt många bilder från ishockeyns 
barndom på 1940-talet. Det är några 
lagbilder och ett lätträknat antal andra 
bilder, men sedan är det ganska tomt. 
Den här tidigare okända bilden med 
texten ”Träning” fanns i ett privat album 
i Leksand. 

BILDEN BERÄTTAR OM en annan tid, när is-
hockeyspelarna för att få åkbar is på försäsongen 
fick leta runt Leksand efter småsjöar som hade 
frusit till tidigt på hösten. Ingemar Lysén, som själv 
var med i laget, kunde berätta att bilden är tagen 
på Åkerötjärn i Leksand. De vita matchtröjorna 
som ett par spelare bär köptes in till säsongen 
1946–47. Dessa tröjor hade LIF därför när laget 
tog steget upp i högsta serien för första gången 
i februari 1948. Så en avancerad gissning är att 
bilden är tagen en höstdag 1948 när leksingarna 
förbereder sig för sin första historiska säsong i 
division I som det hette på den tiden. Se också 
röken i bakgrunden där man eldade för att få 
lite värme och kanske kaffe… Det är inte alla på 
bilden som var A-lagsspelare, men de hade andra 
funktioner i föreningen eller var med som intresse-
rade supportrar.

MEN MAN BEGAV SIG också av till andra vat-
tendrag, såväl i Leksands omgivningar som längre 
bort. Fiskeintresserade Arne ”Puppu” Hellberg, 
som 1948 hade lagt skridskorna på hyllan och nu 
var med som ledare i hockeysektionen, kunde ha 
med sig angeldon för att förena nytta med nöje… 

1956 FICK LEKSANDS ISSTADION konstfru-
set men innan dess åkte man till exempel upp 
till Älvdalen och letade is. Ingemar Lysén lånade 
med sig brandkårens stora strålkastare så man 
kunde spela när det blev mörkt. En annan gång 
åkte man till Koppången (norr om Orsa) och tog 
då även med sig målburar. LIF tränade på en tjärn 
och Mora IK på en annan i närheten! 

SPELARNA BRUKADE även alltid ta med sig 
en fotboll, så om isen var dålig kunde man ändå 
få lite fotbollsträning. Ungefär hälften av spelarna 
spelade dessutom fotboll under sommarhalvåret. 
Då som nu sprang man även upp och ned för 
Sammilsdal och Barkdalstrappan för att få effektiv 
barmarksträning.

EN LOKALTIDNING skrev 1948: ”Hemmapoj-
karna har sedan några veckor tillbaka kunnat 
träna skridskoåkning på tjärnar och småsjöar i 
samhällets närhet, och detta har givetvis gjort 

sitt till att laget nu ställer upp relativt vältränat. Till 
och med under middagsrasterna har man tagit på 
skridskorna och kört igenom ett program.”

ATT DET INTE FINNS så många foton från 
hockeyns tidiga år i Leksand kan ha flera orsaker: 
Lagen spelade inte så många matcher och dess-
utom var ishockey i första hand en kvällssport 
och belysningen på Siljansvallen var kanske inte 
den allra bästa för fotografering. Att fotografera 
med blixt var väldigt omständligt. Men vi tror ändå 
att det ska finnas fler bilder ”därute”.

Bakre raden fr v: Tore Rosendal, Åke Lassas, Björn ”Lollo” Lassas, Arne 

”Puppu” Hellberg, Einar Jonsson, Folke ”Klimpen” Hellberg, Gunnar Hedbys, 

Rune Sterner. Främre raden fr v: Skräddar Per Persson (sedermera Ejendal), 

Lars-Erik ”Levis” Gezelius, Sten Ejendal, Olle Holfve, Nils Holfve, Knut Östberg, 

Ingemar Lysén, Palle Ingels, Anders Brisell, Pelle Jacobson. Fotograf: Okänd

Efterlysning 
Har du eller dina släktingar också gamla 
fotografier från Leksands IF från 20-tal, 30-
tal, 40-tal eller 50-tal. Titta i albumen och hör 
av dig till oss! Vi vill väldigt gärna låna och i 
samarbete med Leksands lokalhistoriska ar-
kiv i Leksands Kulturhus skanna bilderna, så 
att de kan bevaras till eftervärlden! Givetvis 
får du tillbaka bilden/bilderna efter skan-
ningen. Kontakta Elin Broman eller Christer 
Svedu på LIF:s kansli 0247-644 00 eller Lars 
Ingels 0247-146 16.

AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

VI HÅLLER PÅ LEKSAND!

MAGASIN

Rörfirma

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

valins@valinsfast.se • www.valinsfast.se

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

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling med 70 år i branchen!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Välkommen till
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67 frågor till 

Calle Själin
Han är allätare när det gäller musik, har 
aldrig läst en bok och beskriver sin kläd-
stil som ”standard men fräsch.”  
Möt den NHL-draftade LIF-backen – 
Calle Själin.

1. Hur mycket är klockan?
 – 14.34. 

2. Var befinner du dig?
 – På Christer Siiks kontor. 

3. Hur länge har du varit vaken?
 – Sedan klockan 07.55, för att vara exakt. Olle 

Alsing tyckte att jag skulle ställa klockan på det i 

går, så då gjorde jag det.   

4. Din första tanke när du vaknade?
 – Inte morgon redan!? Jag var lite trött i morse… 

5. Hur många timmar sover du helst per natt?
 – Jag försöker att alltid få en 7-8 timmar i alla fall.   

6. Hur många timmar per dag ägnar du åt sociala 
medier?
 – Oj, det vet jag faktiskt inte, men det blir ju någ-

ra timmar i alla fall. Mest kollar jag nog Instagram.  

7. Tre konton man måste följa på Instagram?
 – Mitt eget, Selena Gomez och ÖFK, fotbolls- 

laget hemma i Östersund.  

8. Beskriv Markus Åkerblom med tre ord?
 – Ja… jag känner ju honom ganska bra, men 

man får ju passa sig lite här, haha. Men jag skulle 

väl säga: vass på mat.  

9. Hur skulle du själv passa som tränare?
 – Jag tror nog att jag skulle vara en ganska 

bra tränare. Jag har varit ledare på hockeyskolor 

tidigare, och det har funkat bra tycker jag.   

10. Hur gammal känner du dig?
 – Det beror nog lite på vilka jag är med. Oftast 

känner jag mig ganska mogen för min ålder, men 

det finns ju undantag…  

11.  Vad är det mest vuxna du har gjort?
 – Flyttat. 

12. Är du romantisk?
 – Ja då, vid rätt tillfälle. 

13. Beskriv din klädstil?
 – Min klädstil? Den är väl ganska standard, men 

ändå fräsch. I dag har jag en vit tröja och svarta 

jeans.  

14. Vilket är ditt dyraste klädesplagg?
 – Jag gillar ju ganska mycket märkeskläder, 

men det dyraste vet jag inte. Jag har nån jacka för 

kanske 4000, så det är nog den.  

15. Hur ofta städar du?
 – När det behövs. 

16. Hur nära ett körkort är du?
 – Oj, det är långt borta. Jag har övningskört lite, 

men inte riktigt tagit tag i det där. 

17. Vad är viktigast för dig när det gäller uppladdning-
en inför en match?
 – Att behålla lugnet.  

18. Hur gammal var du när du åkte skridskor första 
gången?
 – Det minns jag inte, men jag var ruggigt liten i 

alla fall.  

19. Vems skott i laget önskar du att du hade?
 – Porsbergers kanske. 

20. Vems kondition?
 – Martin Grönbergs. 

21. Vems teknik?
 – Ritolas, absolut.  

22. Vems styrka?
 – Jag får nog ta Grönberg där också.  

23. När grät du senast?
 – Jag grät för två år sedan när jag blev skadad, 

men annars vet jag inte. Jag borde ju ha gråtit se-

dan dess… Nu när jag flyttade blev jag lite känslo- 

sam, men jag grät inte direkt. 

24. Favoritämne i skolan?
 – Farsan är ju gammal mattelärare, så jag får väl 

säga det då. 

25. Din bästa egenskap?
 – Att jag är ödmjuk. 

26. Vem är bäst hockeyspelare, du eller storebror 
Pontus?
 – Oj, vad ska jag svara här? Han är ju faktiskt tre 

år äldre än mig, så än så länge kanske han är lite 

bättre, men jag är snart ikapp.  

27. Vad tycker du om att göra intervjuer?
 – Det är helt okej, för det mesta i alla fall. Men 

efter draften när jag fick komma till USA och bli 

intervjuad på engelska, då var man väl lite nervös. 

Det blev ganska många korta svar där, men det 

gick faktiskt oväntat bra.  

28. När ljög du senast?
 –  … Nu när jag sa att intervjun på engelska gick 

bra, haha.  

29.  Pratar du mycket på isen?
 – Ganska mycket i alla fall.  

30. Sveriges bästa hockeyspelare?
 – Erik Karlsson. 

31. Världens bästa?
 – Erik Karlsson. 

32. Senast lästa bok?
 – Jag har nog aldrig läst en hel bok, men den 

jag har kommit längst i är nog Zlatan-boken. 

33. Vem i laget tror du skulle skriva den mest intres-
santa boken?
 – Vilka jäkla frågor, haha. Men… Mattias Nilsson 

kanske, han skulle nog formulera sig fint. 

34. Vem skulle inte ens kunna skriva en sida?
 – William Wikman. 

35. Hur musikalisk är du?
 – Inte alls.  

36. Vad består en perfekt 3-rätters middag av?
 – Till förrätt skulle jag nog ha dragit på med en 

toast Skagen, och till varmrätt oxfilé med pota-

tisgratäng. Till efterrätt har jag en specialare där 

man lägger krossade digestivekex i botten och sen 

har på grädde med Daim i innan man toppar med 

jordgubbar. Väldigt gott! 

37. Favoritmusik?
 – Jag är en allätare.  

38. Spara eller slösa?
 – Det har blivit ganska mycket slösa genom 

åren, men jag har börjat spara lite nu.  

39. Har du någon fobi?
 – Är höjdrädd.  

40. Vem träffade du först när du kom till Leksand?
 – Emil Bemström, för jag skulle bo hos honom.   

41. Största skillnaden mellan Östersund och  
Leksand? 

 – Storleken.  

42. Topp 3, Hockeyallsvenskan 2017/2018?
 – Vi blir ju etta och sen… Modo och AIK. 

43. Vem i laget får sitt stora genombrott i år?
 – Emil Bemström.  

44. I vilken omgång sätter Calle Själin sitt första mål 
i LIF-tröjan?
 – 10.  

45. Kommer du ihåg karriärens första match?
 – Nej, inte den första, men jag minns en match 

när vi lirade på halvplan och jag fick på ett skott 

från långt håll som gick över. Jag tyckte att det var 

skithäftigt. 

46. Favorityrke som liten?
 – Jag tyckte att snickare verkade skitcoolt. 

47. Dold talang?
 – Ingen, vad jag vet. 

48. Favoritsport utöver hockey?
 – Fotboll.  

49. Hur långt hår har du haft som längst?
 – Till axlarna.  

50. Vad gör du helst i bussen efter en match?
 – Skickar på lurarna och lyssnar på musik. 

Kollar om det har hänt nåt nytt i mobilen.  

51. Har du någon gång varit nära att lägga av med 
hockey?
 – När jag var en 9-10 år gick det bättre för mig 

i fotboll än hockey, så då var jag väl lite sugen på 

att bara satsa på fotboll, men som tur var ångrade 

jag mig.  

52. Vad tror du att du jobbar med om 30 år?
 – Någonting inom hockey. 

53. Samlar du på något?
 – Nej. 

54. Första tanken när du fick veta att du blivit 
draftad?
 – Sjukt!  

55. Summera campen med tre ord?
 – Intensiv, spännande och… många nya intryck. 

56. Favoritlag i NHL?
 – Rangers! Så det var ju faktiskt helt otroligt att 

jag draftades av dem.  

57. Vad ska du göra resten av dagen?
 – Jag ska på något samtal här och sedan trä-

ning. Efter det blir det väl middag och sen inte så 

mycket mer. 

58. Är du bra på att planera?
 – Jag är inte dålig, men jag kan bli bättre.  

59. Talare eller lyssnare?
 – Lyssnare. Är inte så mycket för att stå och 

snacka. 

60. Vad får dig att skratta?
 – Det första jag kom att tänka på är Dag-Otto 

och Bröllop och Jäkelskap.  

61. Vem ringde du senast?
 – Zebbe, en kompis hemma i Östersund. 

62. Senast tagna bilden i din mobil?
 – En bild från när Laleh spelade på Storsjöyran. 

63. Vad står det i ditt senast skickade sms?
 – Nu ska vi se… ”aldrig”, haha. 

64. Har du mest tur eller otur?
 – Otur. 

65. Vilken fråga har jag glömt att ställa?
 – Det känns som att vi har täckt av alla områ-

den.  

66. Din hälsning till fansen?
 –  Vi har en ruggigt häftig säsong framför oss!  

67. Hur mycket är klockan nu?
 – 15.15. Usch, det här var jag inte bra på. Det 

var ju svårt!
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”Vi blir ju etta och 
sen… Modo och AIK.”
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Med reservation för ändringar. 
Fullständigt spelschema finns på www.leksandsif.se

20/9 Onsdag 19.00 Leksands IF - Södertälje SK

27/9 Onsdag 19.00 Leksands IF - IF Troja-Ljungby

3/10 Tisdag 19.00 Leksands IF - HC Vita Hästen

11/10 Onsdag 19.00 Leksands IF - Almtuna IS

15/10 Söndag 16.00 Leksands IF - AIK

20/10 Fredag 19.00 Leksands IF - BIK Karlskoga

22/10 Söndag 16.00 Leksands IF - IK Oskarshamn

4/11 Lördag 15.15 Leksands IF - IF Björklöven

11/11 Lördag 15.15 Leksands IF - MODO Hockey

17/11 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Pantern

29/11 Onsdag 19.00 Leksands IF - Timrå IK

6/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - Tingsryds AIF

13/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - Västerviks IK

15/12 Fredag 19.00 Leksands IF - Södertälje SK

21/12 Torsdag 19.00 Leksands IF - IF Troja-Ljungby

29/12 Fredag 19.00 Leksands IF - HC Vita Hästen

5/1 Fredag 19.00 Leksands IF - Almtuna IS

12/1 Fredag 19.00 Leksands IF - AIK

20/1 Lördag 15.15 Leksands IF - BIK Karlskoga

24/1 Onsdag 19.00 Leksands IF - IK Oskarshamn

28/1 Söndag 18.30 Leksands IF - Västerviks IK

2/2 Fredag 19.00 Leksands IF - IF Björklöven

9/2 Fredag 19.00 Leksands IF - MODO Hockey

16/2 Fredag 19.00 Leksands IF - IK Pantern

24/2 Lördag 15.15 Leksands IF - Tingsryds AIF

2/3 Fredag 19.00 Leksands IF - Timrå IK

16/9 Lördag 12.00 Leksands IF - HV71

17/9 Söndag 12.00 Leksands IF - Göteborg HC

30/9 Lördag 15.30 Leksands IF - Luleå HF

1/10 Söndag 11.00 Leksands IF - MODO Hockey

14/10 Lördag 15.30 Leksands IF - Djurgårdens IF

15/10 Söndag 13.00 Leksands IF - Linköping HC

24/10 Tisdag 19.00 Leksands IF - Djurgårdens IF

22/11 Onsdag 19.00 Leksands IF - Linköping HC

20/12 Onsdag 19.00 Leksands IF - AIK

10/1 Onsdag 19.00 Leksands IF - SDE HF

20/1 Lördag 13.00 Leksands IF - Göteborg HC

21/1 Söndag 12.00 Leksands IF - HV71

27/1 Lördag 14.00 Leksands IF - AIK

28/1 Söndag 12.00 Leksands IF - SDE HF

3/3 Lördag 14.00 Leksands IF - Luleå HF

4/3 Söndag 13.00 Leksands IF - MODO Hockey

7/3 Onsdag 19.00 Leksands IF - Brynäs IF

11/3 Söndag 13.00 Leksands IF - Brynäs IF


