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För offert, ring: 0247-138 00 eller mejla oss på bokning@leksandresort.se

Vi erbjuder konferens och kick off!
Höghöjdsbana
Äventyrsgolf
Zipline 300 m
DiskGolfPark
Skarpskytte
God mat mm

Hockey match!Boka prisvärt
boende hos

oss på 
Leksand 
Strand 

VÄLKOMMEN TILL 
TOURIST CENTER

För bokning av hotell, stugor och evenemang  
ring 0248–79 72 00 eller gå in på siljan.se

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

Leksand   Norsgatan 27 E

Här hittar du information om utflyktsmål, 
evenemang och aktiviteter i Siljansbygden. 

Dessutom säljer vi biljetter, souvenirer, presentkort  
och kartor samt är biljettombud till Dalatrafik.
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Äntligen!
ÄNTLIGEN HAR VI STARTAT upp säsongen 15/16 
och efter en regntung sommar kan vi konstatera att vi är 
bra förberedda på många plan.
 
VI STÅR INFÖR EN STOR UTMANING inte bara inom 
den sportsliga delen utan hela organisationen inom Lek-
sands IF och vår fantastiska arena. I framtiden kommer 
ordspråket ”många bäckar små” var enormt viktigt. Det 
finns många som är engagerade i Leksands IF och vi 
skall bli bättre på att samordna alla starka krafter som 
finns inte bara i närområdet utan i hela riket. Vad som än 
krävs vi gör det tillsammans!
 
DET KÄNDES VARMT i maggropen vid årets korttag-
ning av Leksands IF, på ena sidan kapten Frögren och 
på isen framför laget, barnen från förskolan omgärdat av 
hela personalen.
 
Varmt välkomna till Tegera Arena-nu kör vi!

Med vänlig hälsning
Kjell Kruse, VD/klubbdirektör

Ansvarig utgivare Kjell Kruse
Redaktör Elin Broman   
Skribenter Elin Broman, Lars Ingels, Katharina Dalmalm
Foto Elin Broman, idrottsfoto.com, Ronnie Rönnkvist, Fovea,
Lars Sjörs, Pic-Agency 
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 10 000 ex.
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Spela
rtrupp

en

Ny från BIK Karlskoga

Ålder 24 | 1991-07-01

Längd 182 cm

Vikt 84 kg

Skjuter Höger

Kuriosa från den 

hemliga spelarjuryn 

Matintresserad, men hår- 

produktkontot är förmodligen 

ändå större än matkontot. 
Gör sin tredje säsong i LIF 

(A-lag)

Ålder 21 | 1994-09-04

Längd 185 cm

Vikt 91 kg

Skjuter Vänster

Kuriosa från den 

hemliga spelarjuryn 

Storfiskaren som älskar att 

lämna däckspår på parkeringar.

Simon 

ERLANDSSON 

Alexander

YTTERELL

17

19

Ny från Oklahoma City 

Barons/Bakersfield Condors

Ålder 24 | 1991-08-19

Längd 184 cm

Vikt 87 kg

Plockar Vänster

Kuriosa från den 

hemliga spelarjuryn 

Att döma av hans Instagram 

så är han en rastlös multitalang. 

Frans 

TUOHIMAA

35

Ny från Stjernen

Ålder 20 | 1994-12-06

Längd 186 cm

Vikt 83 kg

Plockar Vänster

Kuriosa från den 

hemliga spelarjuryn 

Om man kan ha FÖR nära till 

skratt så har Hauke det. 

Henrik 

HAUKELAND

30

Ny från Malmö

Ålder 28 | 1987-07-29

Längd 188 cm

Vikt 86 kg

Skjuter Vänster

Kuriosa från den 

hemliga spelarjuryn 

Hur länge ska fasaden som lugn 

familjefar hålla? Känns som att 

det lurar en räv bakom örat…
Assisterande lagkapten

Tillbaka efter utlåning till 

Västerås

Ålder 29 | 1986-08-10

Längd 187 cm

Vikt 100 kg

Skjuter Vänster

Kuriosa från den 

hemliga spelarjuryn 

Kan nicka en fotboll 

onödigt många gånger.

Robin 

JACOBSSON

Tobias 

ERICSSON

5

7

M

M

B

B

B

B
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Hemma hos 
Robin Jacobsson

16

Nostalgi: 
Mysteriet med den 
röda Leksandströjan

35

89 frågor till 
#33 Lars Bryggman

28

”Vore ju kul att 
avsluta med guld”

24

Marknadskrönika28

Gästkrönikören33

Panelen33

Sommar i Leksand för 
blåvit NHL-trio

34

Gävle/Dala-duellen19

Succéspelare och 
pendlarproffs

20

Maskotnytt18

Damtruppen20

Fansens 
sommarbilder

29

Så avgörs 
Hockeyallsvenskan

12

Frans Tuohimaa – Här 
för att stoppa puckar

14

23 ”Ett ungt och 
hungrigt lag”

Innehåll
Ledare

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

Papperet som Leksingen är tryckt på kommer från Artic 
Paper Grycksbo AB. Detta nummer är presslagt 24/8 2015.

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

www.leksandsif.se 
info@leksandsif.se  

Leksands IF Ishockey AB   
Box 118, 793 23 Leksand

Tel 0247-644 00   Fax 0247-346 40    
Bankgiro 467-2523
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Plockat 
Lycka IF – ett lag bestående av Leksandsspelare från klubbens U14- och J18-lag, tog guld på 
Inline-SM som avgjordes i Köping i början av sommaren.
Lycka IF startades av ett gäng U14-killar, som döpte klubben efter byn Lycka i Leksand. De har 
startat upp och driver föreningen helt själva, och i stadgarna står bland annat ”alla alltid” och ”inget 
tjafs”.
Föreningen ställde på SM upp med både ett U14 och ett J18-lag. För U14-killarna blev det en 
femteplats, och för J18 - GULD!
Guldlaget utgjordes av: Carl Skärström, Rickard Hugg, Rasmus Hedin, Emil Zetterguist, Philip Nor-
berg, Kalle Eriksson, Markus Karlberg, Jack Karlsson (U14), Ludvig Nilsson (U14).
(Samtliga utom Emil Zetterquist spelar till vardags ishockey i Leksands IF)

SM-guld till leksingar

19/9 14.00
Då, i samband med matchen mellan 
Leksand och Oskarshamn, anordnar 

Örebroleksingar ännu ett av sina 
populära supporterevent. 

För mer information kontakta: 
olak1@tele2.se eller 
bitte45@msn.com

På årsstämmorna den 29 juni valdes 
följande personer in i styrelsen för Leksands IF 
Ishockey AB samt Leksands IF Ishockey: 

LEKSANDS IF ISHOCKEY AB

Ordförande
Åke Norström 

Ledamöter
Tommy Larsson
Anders Ahlgren 
Mats Jansson 
Thomas Olofsson 
Johan Hedberg 
Per-Ragnar Bergkvist 
Christer Plars 

Suppleanter:
Sven von Holst 
Mats Årjes 
Andreas Hedbom 
 
LEKSANDS IF ISHOCKEY

Ordförande
Andreas Hedbom 

Ledamöter
Kajsa Rosén 
Ulrika Gärdsback 
Christer Plars 
Anders Lindell 
Mats Nygårds 
Emil Nilsén 

Suppleanter
Peter Berg 
Per-Ragnar Bergkvist 

Läs mer om Leksands IF:s styrelser 
på leksandsif.se

Nya styrelser

Här kommer några viktiga datum att skriva in i 
höstkalendern:

19/9 Leksand-Oskarshamn – Familjedag!
3/10 Leksand-Sundsvall – Tjejkväll!
9/10 Leksand-Asplöven – Grabbkväll!

Information om eventen kommer att uppdateras 
löpande på leksandsif.se

Viktiga höstdatum

Leksands damlag svarade för en riktigt bra 
träningsmatchpremiär då man besegrade 
det kanadensiska universitetslaget Uni-
versity of Regina Cougars Womens team 
med 4-3 efter förlängning. 
Nyförvärvet från MODO, Liga Miljone, 
svarade för tre (!) mål i debuten.

Blåvit seger mot 
Kanadalag

Under en vecka i juli samlade Dalarnas 
Ishockeyförbund ett gäng lovande talanger 
som alla är aktuella för TV-pucken. 
Inte mindre än 17 (!) leksingar fanns med 
på lägret, av totalt 46 spelare.

Målvakt
Milton Rosén 

Backar
Anders Liljegren 
Oskar Skymning
Axel Bergkvist
Filip Johansson 
Oscar Lundin 
Markus Daniels 

LIF-tätt på 
TV-puckläger

Forwards
Isak Lundh
Rasmus Gudmunds 
Dennis Finn Olsson 
Marcus Karlberg 
Rasmus Mårslätt
Eric Eljas 
Gustav Sillanpää
Emil Heineman 
Wille Danielsen 
Mikael West

Tremålskytten Miljone.
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Lars ”Nubben” Andersson hann med 7 säsonger i Leksands- 
tröjan. Debuten gjorde han 1960 mot Wifsta/Östrands IF 
(nuvarande Timrå IK). Under åren i Leksand hann han med 
att vinna målskytteligan 1962. Tolv mål blev det på tjugo 
matcher.

Vilket är ditt bästa hockeyminne? 
  – Året 1968 har jag fina minnen ifrån. Jag spelade med Vikingarna (B-landsla-
get) och var påtänkt för OS i Grenoble. Men tyvärr blev jag sjuk när vi spelade i 
Ryssland så det blev inget mer landslagspel. 
Lars berättar att 1968 var en av hans bästa säsonger och det märks att han 
fortfarande är besviken på att sjukdomen satte käppar i hjulet.

PÅ 60-TALET VAR SPELARNA tvungna att ha ett arbete vid sidan av hockeyn.
  – Jag utbildade mig till idrottslärare på GIH i Örebro, och spelade samtidigt i 
Örebro IK från 1970. Tidigare var jag lärare i Leksand medan jag spelade där, 
men var obehörig så det behövdes en riktig utbildning.
Lars förklarar att det var lite andra ersättningsnivåer för en hockeyspelare på den 
tiden.
  – Vi fick 25 kronor vid förlust, 50 vid oavgjort och så 75 kronor för vinst. Och så 
fick vi 1 öre per åskådare. 
Bäst var att spela bortamatch på Johanneshovs isstadion i Stockholm. En arena 
som på den tiden tog in 14 000 åskådare.
  – Det var ofta fullsatt mot AIK och Djurgården och då fick vi 140 kronor. Vann vi 
också blev det totalt 215 kronor.

LARS HAR VARIT MED och startat upp både Leksands hockeygymnasium på 
1970-talet och Hockeyskolan. Nu för tiden är han en, enligt honom själv, en glad 
pensionär. Men det hindrar inte det fortsatta hockeyengagemanget. 
I år gör Lars sin tjugoförsta säsong som pressvärd hos Leksands IF. Och förra 
året blev han utsedd till SHL:s bästa av hockeysjournalisterna. 
  – Jag fick det priset även 1994, berättar han stolt.

Vad är roligast med att vara just pressvärd? 
  – Att få fortsätta ha kontakt med spelare, tränare, journalister, funktionärer med 
flera. Det enda är att jag inte spelar själv längre, säger Lars med ett skratt. 
Till alla som avslutar sina idrottskarriärer kommer här en hälsning från Lars. 
  – Ta kontakt med din förening. Det finns alltid uppgifter att göra!

Vad hände sedan...

”Jag har en jättestark tro på 
föreningen och på de krafter 
som arbetar i och för den-
samma, det finns en enorm 
arbetslust och framtidstro. 
Tillsammans är jag är säker 
på att vi kommer att göra 
något riktigt bra av det här.”
Per-Ragnar Bergkvist, tidigare Leksandsmålvakt och numera styrelseledamot 

i Leksands IF Ishockey AB, samt suppleant i Leksands IF Ishockey.

500
Sifferhälsning från fystränaren Tommy Fredriksson: 
– Ishockey är en komplex idrott som ställer stora krav på 

en allsidig vältränad kropp. Vi har ett testbatteri bestående 
av bland annat STYRKA (knäböj – frivänd – bänkpress), 

POWER (snabbhet – spänst), ANAEROB EFFEKT, 
ANAEROB KAPACITET, AEROB UTHÅLLIGHET, 

MUSKELUTHÅLLIGHET, RÖRLIGHET och ISTESTER.
Jag redovisar inte några enskilda testvärden, 
men här är några siffror som är intressanta: 

I de tre styrketesterna lyfter Robin Jacobsson 
totalt ett halvt ton (500 kg). Räknar man i 
förhållande till kroppsvikten är det istället 

Martin Grönberg som på de tre lyften har den 
högsta siffran = Kroppsvikten x 5.25.

Text Katharina Dalmalm
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Varmt välkommen till det hemtrevliga  
hotellet som sätter kunden i centrum!

Med det centrala läget på hotellet har  
du nära till allt vad Leksand har att  

erbjuda och endast 8 minuters promenad till 
Tegera Arena.

För bokning kontakta Hotell Leksand
på telefon: 0247-145 70

via mail: boka@hotelleksand.se
eller boka via hemsidan: 

http://www.hotelleksand.se/boka-rum-2/

Välkomna önskar Ann-Charlotte  
med personal.

Att det finns leksingar runt om i hela landet är 
ingen nyhet, men att det finns mer organiserade 
supportergrupper kanske inte alla vet. 
Här följer en lista på några av de många grupper 
som har egna sidor som ni kan söka efter på 
Facebook. Många av dem organiserar resor 
och anordnar träffar för att gemensamt kolla på 
Leksandsmatcher. Kanske finns någon av dem i 
närheten där du bor?

leksandsif.se

Blåvita 
supportergrupper

Enköpingsleksingar • Leksand Superstars
Leksingar från Älvdalen • Mälarmasarna
Superstars Gävleborg • Superstars Sthlm
Tokiga Masar Götaland • Uppsalaleksingar
Wermlandslexingar • Örebroleksingar • Östgötaleksingar
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Spelartruppen

Ny från BIK Karlskoga
Ålder 24 | 1991-07-01
Längd 182 cm
Vikt 84 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Matintresserad, men hår- 
produktkontot är förmodligen 
ändå större än matkontot. 

Gör sin tredje säsong i LIF 
(A-lag)
Ålder 21 | 1994-09-04
Längd 185 cm
Vikt 91 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Storfiskaren som älskar att 
lämna däckspår på parkeringar.

Simon 
ERLANDSSON 

Alexander
YTTERELL

17 19

Ny från Oklahoma City 
Barons/Bakersfield Condors
Ålder 24 | 1991-08-19
Längd 184 cm
Vikt 87 kg
Plockar Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Att döma av hans Instagram 
så är han en rastlös multitalang. 

Frans 
TUOHIMAA

35
Ny från Stjernen
Ålder 20 | 1994-12-06
Längd 186 cm
Vikt 83 kg
Plockar Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Om man kan ha FÖR nära till 
skratt så har Hauke det. 

Henrik 
HAUKELAND

30

Ny från Malmö
Ålder 28 | 1987-07-29
Längd 188 cm
Vikt 86 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Hur länge ska fasaden som lugn 
familjefar hålla? Känns som att 
det lurar en räv bakom örat…

Assisterande lagkapten
Tillbaka efter utlåning till 
Västerås
Ålder 29 | 1986-08-10
Längd 187 cm
Vikt 100 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Kan nicka en fotboll 
onödigt många gånger.

Robin 
JACOBSSON

Tobias 
ERICSSON

5 7

M M

BB

B B
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Gör sin tredje säsong i LIF 
(A-lag).
Ålder 18 | 1996-12-12 
Längd 182 cm
Vikt 79 kg
Skjuter Höger
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Väljer att ta det lugnt med 
alkoholen, och det kanske är 
bäst för alla att det förblir så. 

Ny från Almtuna
Ålder 24 | 1991-01-05
Längd 183 cm
Vikt 80 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Alltid misstänkt när det har gjorts 
ett practical joke, och har för 
svårt för att hålla masken för att 
komma undan med det. 

Martin 

KARLSSON
Fredrik 

FORSBERG

11 12

Lagkapten
Gör sin andra säsong i LIF
Ålder 35 | 1980-08-28
Längd 187 cm
Vikt 100 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Samlar på dödskallar och har 
köpt ett nytt hus med två garage.

Jonas
FRÖGREN 

24
Ny från Vita Hästen
Ålder 26 | 1989-02-01
Längd 178 cm
Vikt 78 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Älskar att jaga både det ena  
och det andra…

Viktor 

AMNÉR

23

Ny från Oskarshamn
Ålder 26 | 1988-10-18
Längd 191 cm
Vikt 91 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Smal-Mats är en svårstressad 
lågtempo-person som utnyttjar 
sin smartphone till max. 

Ny från Rødovre
Ålder 19 | 1996-03-15
Längd 182 cm
Vikt 82 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Vilsen grabb som lämnat mors 
trygga famn för första gången. 
Riskerar att ligga i toppen av 
bötesligan.

Matias 

LASSEN
Lukas 

ERICSSON 

25 9

B B

FB

F F
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Medelålder 
23.54 år

Medellängd 
183.42 cm

Medelvikt 
84.46 kg
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Ny från Fort Wayne Komets
Ålder 27 | 1988-01-17
Längd 179 cm
Vikt 84 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Pedant svärmorsdröm som 
Hári har lurat till sig som sambo.

Gör sin fjärde säsong i LIF 
(A-lag).
Ålder 21 | 1994-05-11
Längd 181 cm
Vikt 83 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Lär blir golfspelare efter 
hockeykarriären. 

Martin 
GRÖNBERG

Mike 

EMBACH

22 26

Ny från MODO
Ålder 23 | 1992-05-03
Längd 175 cm
Vikt 77 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn
Har lovat att han ska vara tyst 
en hel dag, men det kommer 
tyvärr aldrig att hända. 

János 
HÁRI

16
Gör sin sjätte säsong i LIF 
(A-lag)
Ålder 24 | 1991-02-04
Längd 185 cm
Vikt 88 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Ryktet säger att han hoppar  
jämfota till och från ishallen. 

Jon 

KNUTS

13

Ny från Västerås
Ålder 25 | 1990-04-03
Längd 180 cm
Vikt 88 kg
Skjuter Höger 
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Nygift och äger en stor 
camping hemma i USA.

Assisterande lagkapten
Ny från Pelicans/Lugano
Ålder 32 | 1983-03-01
Längd 189 cm
Vikt 85 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Säger att han är grymt 
svårslagen i frisbeegolf.

Tommi 
PAAKKOLANVAARA

Brock 
MONTPETIT

20 21

F F

FF

F F

Leksingen | 9

Totalt antal 
Leksandsmatcher 

614

Totalt antal 
allsvenska matcher 

2 085
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Ny från Luleå/Asplöven
Ålder 22 | 1993-01-09 
Längd 193 cm
Vikt 92 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Har provat alla cykelhjälmar 
som finns på marknaden. 

Huvudtränare
Gör sin första säsong som 
huvudtränare i Leksands IF.
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Satsade hårt på bröstkorgen 
inför årets beachsäsong och 
går nu runt och är ”sjurig” på 
den svenska sommaren.

Sportchef/vice vd
Gör sin första säsong som 
sportchef i Leksands IF.
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Skyller sitt dåliga golfspel på 
att han jobbar för mycket. 

Assisterande tränare
Gör sin tredje säsong som 
assisterande tränare i Leksands IF 
(A-lag). 
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Av någon anledning är det alltid 
ett leende på Johans läppar när 
vi spelare har det som tyngst i 
gymmet.

Lagledare/assisterande 
sportchef
Gör sin andra säsong som 
lagledare/assisterande sportchef 
i Leksands IF.
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
”The go to guy”. Mästare på att 
få fram sin åsikt genom humoris-
tiska pikar. 

Lars 
BRYGGMAN

Sjur Robert 
NILSEN

Tore 
JOBS

Johan 
ROSÉN

Christer 
SIIK

33
Gör sin andra säsong i LIF
Ålder 26 | 1989-01-20
Längd 182 cm
Vikt 94 kg
Skjuter Vänster
Kuriosa från den 
hemliga spelarjuryn 
Familjefarsan som skulle behöva 
48 timmar per dygn för att hinna 
med alla sina fritidsintressen. 

Viktor 
MÅRTENSSON

27 F F
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JUNIORER Marcus Björk (b), Filip Hedberg (b), Simon Norberg (fw), Oskar Lang (fw)
Kuriosa från den hemliga spelarjuryn

Samtliga är ambitiösa grabbar som får stå ut med 
många skämt på deras egen bekostnad. Uppfostran…
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JUNIORER Marcus Björk (b), Filip Hedberg (b), Simon Norberg (fw), Oskar Lang (fw)
Kuriosa från den hemliga spelarjuryn

Samtliga är ambitiösa grabbar som får stå ut med 
många skämt på deras egen bekostnad. Uppfostran…

ANNO 1913

VÄLKOMMEN IN PÅ 

HOCKEYFIKA 
HOS OSS PÅ SILJAN!

50 kr

KAFFE &
HOCKEYBAKELSE

65 kr

KAFFE &
HOCKEYSMÖRGÅS

ÖPPETTIDER
Mån – Fre 08.30 – 18.00  Lör 09.00 – 17.00  Sön 10.00 – 17.00

www.siljanskonditori.se

STOLT 
TRADITION 
SEDAN 1913

ÖPPETTIDER

MORGONFIKA
Mån – Fre 

08.30 – 10.00

LUNCHBUFFÉ
Mån – Fre 

11.30 – 14.00

BRUNCHBUFFÉ
Söndagar 

10.00 – 14.00

Nytt för i år är att samtliga matcher, 
från första träningsmatchen till och 
med ett eventuellt kvalspel, ingår i 
säsongskortet. Du behåller din plats i 
arenan – oavsett hur många matcher 
det blir!

OBSERVERA OCKSÅ att du genom att vara 
”aktiv medlem” även kan få ner det redan förmån-
liga priset ytterligare. Aktiv medlem innebär att du 
som är medlem i Leksands IF får 15% rabatt på 
säsongskortet på sektion A1 och A13, samt halva 
priset på ståplats!
 
ALLT DU BEHÖVER göra för att aktivera erbju-
dandet är att kontakta Pernilla Allvin (biljettansvarig) 
pernilla.allvin@leksandsif.se 0247-644 04 
Superstars medlemmar kontaktar Superstars.

SÄSONGSKORT TILL ETT 

extra bra pris får du även om 
du skaffar ett på den nya 
familjeläktaren (A7 Höger) eller 
på rad 1 och 2 (grön sektion). 
Här betalar du 2 000:-, och 
då ingår alltså säsongens 
samtliga matcher!

PÅ DEN GRÖNA sektionen 
följer du matcherna från 
första parkett, och från 
familjeläktaren finns närhet 
till toaletter, kiosker och 
tacobar. 
För att sitta på familjeläk-
taren krävs det att man 
är minst en vuxen och ett 
barn. Observera att priset 
är 2 000:- per stol.

Säsongskort från 
2 000 kronor
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Så avgörs 
Hockeyallsvenskan
HockeyAllsvenskan 2015/16 spelas med 14 lag 

som möter varandra hemma och borta två gånger, 

totalt 52 omgångar. 

Därefter börjar kvalet som spelas  

enligt följande:

Från säsongen 2015/2016 spelas ett play off där 

HockeyAllsvenskan spelar fram två lag som spelar 

mot lag 13 och 14 i SHL i en matchserie bäst av 7 

där de två vinnande lagen spelar i SHL.

De två lagen från HockeyAllsvenskan  

kvalas fram så här:

Final ”HockeyAllsvensk Mästare” – vinnaren till 

Direktkval till SHL.

Seriesegraren i grundserien HockeyAllsvenskan 

mot tvåan i grundserien HockeyAllsvenskan. Fina-

len spelas bäst av 5. Vinnaren till Direktkval till SHL 

mot 14:e lag i SHL. Förloraren till PlayOff.

Slutspelsserien

Slutspelsserien spelas som en enkelserie med 

lag 3 till 8 från grundserien HockeyAllsvenskan. 

Segraren till PlayOff.

PlayOff

Förloraren från HockeyAllsvenska Finalen och 

segraren från Slutspelsserien möts i PlayOff i en 

matchserie bäst av tre. Segraren till Direktkval till 

SHL. Förloraren spelar i HockeyAllsvenskan kom-

mande säsong.

Direktkval till SHL

HockeyAllsvenska mästaren möter lag 14 från SHL 

i en serie om bäst av 7. Segraren i PlayOff möter 

lag 13 från SHL i en matchserie bäst av 7. Seg-

rarna i Direktkval till SHL spelar i SHL kommande 

säsong och förlorarna spelar i HockeyAllsvenskan.

Text: hockeyallsvenskan.se

OMGÅNG 1

Fredag 11 september 

AIK-Oskarshamn

Leksand-Timrå kl. 19.00

Björklöven-Västerås

Lördag 12 september

Asplöven-Almtuna

Mora-Karlskoga

Sundsvall-Pantern

Vita Hästen-Tingsryd

OMGÅNG 2

Söndag 13 september

Timrå-Björklöven

Tisdag 15 september

Almtuna-Leksand kl. 19.00

Karlskoga-Asplöven

Pantern-Mora

Tingsryd-AIK

Västerås-Vita Hästen 

Oskarshamn-Sundsvall

OMGÅNG 3

Torsdag 17 september

Björklöven-Almtuna

Timrå-Västerås

Asplöven-Pantern

Mora-Oskarshamn

Sundsvall-Tingsryd

AIK-Vita Hästen 

Leksand-Karlskoga, kl. 19.00

Med reservation för eventuella ändringar.

Hela spelprogrammet hittar du på leksandsif.se

Inledningen av HockeyAllsvenskan 2015/2016

12 | Leksingen 
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Välkommen in till McDonald’s® i Dalarna!   
Borlänge – Falun – Hedemora – Lindvallen – Ludvika

Har du tips och idéer om reportage? 
Eller vill du medverka med en annons?
Tag då kontakt med tidningens 
medarbetare Lars »Nubben« Andersson 
för mer information. Tidningen är inte 
vinstdrivande. Överskottet går till 
stipendier till idrottsutövare, föreningar 
eller behövande.

Intressanta reportage om idrotten i Dalarna.  
En härlig blandning av stort och smått, gammalt 
och nytt. Överskottet går tillbaka till idrotten eller 
behövande i form av stipendier. 

Lars »Nubben« Andersson
070 - 591 50 81

www.sportmagasinetdalarna.se

sportmagasinet 

dalarna.se

Läs alla  

artiklar på nätet
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Frans Tuohimaa
– HÄR FÖR ATT STOPPA PUCKAR

14 | Leksingen 
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För första gången i sitt 24-åriga liv 
ska Frans Tuohimaa bo och spela 
hockey i Sverige. 
Målet är att ta revansch på sig 
själv från den gångna säsongen, 
lära sig svenska och spela upp 
Leksands IF i SHL. 
  – Jag är hittagen för att stoppa 
puckar och det är precis vad jag 
ska göra också, säger den finske 
målvaktsfantomen från Helsingfors. 

HOCKEYKARRIÄREN INLEDDES hemma 

i Finland vid sex års ålder, men det var först 

fyra år senare som han bestämde sig för att 

bli målvakt. 

  – Huvudorsaken till detta är ganska enkel 

– jag tyckte att målvakter såg coola ut helt 

enkelt, och det gör jag väl fortfarande, 

haha, menar Frans, som under den gångna 

säsongen för första gången provade på spel 

utomlands. 

  – Jag spelade i Oklaholma City Barons i AHL 

och Bakersfiels Condors i ECHL. Det var en 

nyttig säsong för mig. Jag lärde mig mycket 

engelska, utvecklade mitt spel och utveckla-

des också som människa i och med flytten. 

Sen var det såklart härligt att få bo i Kalifor-

nien, men på isen hade jag nog hoppats på 

att det skulle gå lite bättre… Flytten var en 

ganska stor omställning för mig, och jag tror 

att det påverkade mig mer än vad jag kunde 

tro. Framförallt var det jobbigt mentalt det 

här med att aldrig riktigt veta var man skulle 

spela från vecka till vecka. Här i Leksand är 

jag ju liksom säker (eller ganska säker i alla 

fall, haha) på att jag kommer att få stanna 

hela säsongen, men där avgjordes verkligen 

framtiden från vecka till vecka. Man vet ju att 

det är en del av spelets regler, men det var 

ändå ganska påfrestande som sagt. 

När togs den första kontakten mellan dig och 
Leksands IF?
  – I början av sommaren var det några 

klubbar som hörde av sig, och en dag ringde 

min agent och sa att Leksand hade hört av 

sig. Han sa direkt att han tyckte att det var 

ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej 

till, och jag förstod ganska snart vad han 

menade. Leksands IF är ju en väldigt anrik 

klubb som i princip har funnits för alltid. 

Många finska spelare har varit här genom 

åren och klubben har ett väldigt bra rykte 

även i Finland. 

FRANS TUOHIMAA ANSLÖT till laget i 

slutet av juli och trivdes från första stund. 

  – Direkt när jag kom hit tog jag några 

bilder på omgivningen och skickade hem till 

familjen. Min bror svarade och frågade om 

jag hade flyttat till vår sommarstuga, haha. 

Naturen påminner verkligen väldigt mycket 

om stället där den ligger, så jag känner mig 

som hemma här.

Hur går det med svenskan?
  – Lite segt än så länge, men jag vill verkligen 

lära mig. Mitt mål får bli att göra den här inter-

vjun på svenska om några månader, haha. 

Pratar du någon svenska nu?
  – Några ord bara… Men på morgonen när 

jag kommer till träningen brukar jag prata lite 

med Martin Karlsson. Det är alltid vi som är 

först på plats, så han försöker väl lära mig så 

gott han kan, förklarar Frans och tillägger att 

han vid närmare eftertanke faktiskt har gjort 

några framsteg redan nu. 

  – Nu när jag tänker efter låter det inte lika 

konstigt när de andra grabbarna pratar med 

varandra i omklädningsrummet längre, så jag 

antar att det är ett första steg mot att förstå 

mer och mer. 

Men du pratar inte norska med din målvaktskol-
lega Henrik Haukeland antar jag?
  – Haha, nejdu, inte direkt. Men Henrik pratar 

riktigt bra engelska så än så länge är det 

väl så vi kommunicerar, berättar Frans och 

tillägger att de båda målvakterna bor grannar 

på Leksands Strand. 

  – Henke är verkligen en ”good guy”. Vi trivs 

väldigt bra ihop, även om vi givetvis tävlar mot 

varandra hela tiden på isen, på ett bra sätt. 

Vi tävlar på lika villkor och är båda på jobbet 

varje dag för att rädda puckar. Både jag och 

Henke är här för lagets skull och den av oss 

som räddar flest puckar ska stå helt enkelt, 

inget snack om den saken. 

Och om det blir du som vaktar kassen i premiä-
ren – hur många puckar släpper du förbi dig?
  – Ingen!

Frans Tuohimaa om:
Sina styrkor på isen Jag försöker att använ-

da min storlek. Jag är kanske inte den största 

målvakten, men inte den minsta heller. Jag 

har en förmåga att se stor ut i målet. 

Sina mest karaktäristiska egenskaper 

Jag är lugn, glad och snäll, men även jag kan 

tappa humöret ibland. Jag har heller inga 

problem med att säga vad jag tycker. Man 

tjänar alltid på att vara rak och ärlig. 

Sin hockeyfamilj Jag har två yngre bröder 

som båda har spelat hockey, den yngre 

spelar fortfarande hemma i Finland. Pappa 

har faktiskt också varit proffs och spelade sex 

år i finska ligan, och min farbror har spelat 

OS-hockey. Mamma har i sin tur gjort allt 

för mig när det gäller livet utanför hockeyn. 

Jag har verkligen mina föräldrar att tacka för 

mycket. 

Fans Jag tycker verkligen bara att det roligt 

med alla fans här, och all uppmärksamhet 

man får. Min flickvän tog bilen (med Lek-

sandsloggan på) till affären häromdagen och 

när hon kom ut stod det fans runt bilen och 

väntade. Fantastiskt att det finns ett så stort 

intresse. 

Sitt löfte inför säsongen Jag ska försöka 

sluta att spela data/tv-spel och göra nåt 

smartare istället. Läsa kanske. 

Vilket land som är bäst på hockey, Sve-

rige eller Finland Finland. Det måste jag ju 

svara. 

Sveriges bästa hockeyspelare Henrik 

Lundqvist. 
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Stockholm. Johan och flickvännen Maria tillbringar somrarna på Stora Essingen.

”Robin tar ju så lång-
samma beslut så han 
skulle inte ha hunnit 
fått något gjort”

16 | Leksingen 
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Hemma hos Robin Jacobsson
  – Jag och Stina har väl inte exakt 
samma inredningsstil egentligen, 
men… man kan väl säga att jag viker 
mig lite där. Happy wife, happy life!
Det konstaterar den comebackande 
LIF-backen Robin Jacobsson när Lek-
singen hälsar på hemma i stugan på 
Leksand Strand. 

FÖRRA GÅNGEN ROBIN JACOBSSON flyttade 

till Leksand, flyttade han och sambon Stina in i en 

central lägenhet på Norsgatan. Denna gång blev 

det en 72 kvadratmeter stor tvåplansstuga på 

Leksand Strand.

  – Det är synd att klaga, speciellt den här årstiden, 

menar Robin och blickar ut över en spegelblank 

Siljan. 

Stugan de bor i, tillsammans med den i skrivande 

stund fyra månader gamla dottern Ella, var möble-

rad när de flyttade in. 

  – Det är fint möblerat faktiskt. Genomtänkt 

planlösning och fina, fräscha grejer. Men samtidigt 

är det väl klart att man helst vill ha sina egna grejer. 

Som det är nu har vi ju ett helt möblemang på 

magasin, menar Robin, och Stina fyller i:

  – Och Annika på Carl Ohlsons här i Leksand har 

verkligen varit en ängel som har lånat ut ett lager 

där vi har våra 45 flyttkartonger. Förhoppningsvis 

hittar vi en egen lägenhet här i Leksand snart. Även 

om vi har det jättebra här vore det såklart skönt att 

få sitt eget också.  

Robin, vad gillar du mest med den här stugan?
  – Dels är det väldigt bra att de finns för oss 

spelare. Det underlättar verkligen för såväl oss som 

våra familjer att snabbt kunna komma på plats 

och komma in i vardagen. Dessutom har vi ju flera 

av killarna i laget som våra grannar, så självklart 

är det positivt, speciellt för de som kommer som 

nyförvärv.  

  – Sen när det gäller grejer/ställen i själva stugan 

är det svårt att inte lyfta fram terrassen – den är 

magisk.  

Vad gillar du minst?
  – Det kunde ju gärna ha varit en lite större soffa, 

säger Robin och tittar menande på tvåsitssoffan 

framför teven. Men å andra sidan finns det en 

större soffa på övervåningen, så jag kan egentligen 

inte klaga på det heller. 

Hur väl stämmer din och Stinas inredningsstil 
överens med varandra?
  – Våra stilar är väl inte jättelika egentligen. Jag 

gillar mer stilrent och modernt, svart krom eller 

vad man ska säga, medan Stina är mer åt vitt och 

svarvat. Man kan väl säga att jag viker mig lite där. 

Happy wife, happy life, haha. Men en liten mix 

blir det väl ändå, även om man inte vill blanda för 

mycket heller. Vi är väl båda lite pedanta på det 

sättet. Man kan ju inte blanda stilar hur som helst, 

det ska ändå finnas en viss enhetlighet tycker jag. 

Stina, om Robin skulle inreda er lägenhet på 
egen hand, hur mycket skulle du få justera i 
efterhand?
- Vet du, jag tror faktiskt inte att jag skulle behöva 

göra om någonting. Robin tar ju så långsamma 

beslut så han skulle inte ha hunnit fått något gjort, 

haha. 

  – Fast jag vet inte om det är jag som är överdrivet 

långsam, eller du som är överdrivet snabb, inflikar 

Robin, som på samma tema kommer in på det här 

med städningen. 

  – Stina är fantastiskt bra på det och hinner nästan 

alltid före mig när det gäller den biten. Jag vill inte 

heller ha det skitigt omkring mig, men jag hinner 

inte riktigt med i hennes tempo där. Heller… 

Har ni någon möbel/pryl som betyder extra 
mycket för er?
  – … en jättestor ljuskandelaber som Stina köpte 

i Gävle och som vi har släpat med oss överallt se-

dan dess… Jag älskar den, skriv det, säger Robin, 

men låter inte alltför övertygande.  

Vad bidrar den till i ert hem?
  – Den bidrar till en glad Stina. 

Hur ser ert drömboende ut?
  – Förmodligen skulle det bli någonstans hemma 

i Tyresö där båda våra familjer bor. Någon typ av 

radhusvariant kanske, så att inte våra pappor får 

jobba ihjäl sig, menar Robin och tillägger att både 

hans och Stinas pappa är snickare. 

  – Jag själv är väl typ så mycket tummen mitt i 

handen som det går att bli. Stinas pappa har gjort 

några tappra försök att ändra på det… Det har 

varit lite trädgårdsskola, bryggbygge och sånt, 

men… jag vet inte om jag har gjort så många 

framsteg egentligen. 

Så du är inte den som kommer att bygga ett eget 
hus någon gång i framtiden?
  – Haha, nej du, det skulle nog sluta med att vi fick 

sätta upp tältet till slut.  

Vem i laget har bäst inredningsstil?
  – Viktor Mårtensson och hans Elin tror jag nog.  

Innebär det Viktor och Elin eller bara Elin?
  – Elin, säger Stina. 

  – Hon är väldigt fiffig och händig av sig, och jag 

ser verkligen upp till henne. Hon kan köpa något 

gammalt som inte alls ser så bra ut och sen, ett 

sandpapper senare, har hon förvandlat det till 

något jättefint.   

Vem av spelarna i laget skulle få inreda ert hem?
  – Det skulle vara intressant att se hur Jonas 

Frögren skulle göra, säger Robin. 

  – Det känns som att han kan en del om sånt 

där faktiskt, han har ju byggt ett hus och allt. Men 

det är klart… det kanske bara skulle bli en massa 

HD-planscher på väggarna. ’

Vem skulle absolut inte få inreda ert hem?
  – Jag tror nog att vår granne János Hári åker på 

den faktiskt. Jag vet inte om hans inredning skulle 

bestå av så mycket mer än en tv. 
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 Säg hej till 
vår nya 

maskot!

Läs mer om honom på sidan 28.
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Gävle/Dala-duellen Säg hej till 
vår nya 

maskot!

21-22 augusti avgjordes Gävle/Dala-duellen i Gävle och Leksand, 
en duell som slutade med en 5-4-seger för Leksands IF.

Herrlagens möte i Tegera Arena  blev avgörande, och den matchen vann 
Leksand med solklara 5-2! Tidigare under dagen hade också damerna vunnit 

sin match (3-1) och därmed sett till att bädda för en blåvit totalseger. 
Här kommer några bildbevis från en mycket lyckad dag och kväll i, 

och omkring, Tegera arena!
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Damlaget

Succéspelare och pendlarproffs
Förra säsongen debuterade en då 
13-årig (!) Maja Nyhlén-Persson i Lek-
sands IF och Riksserien. 
Nu ser hon fram emot sin andra sä-
song i Leksandströjan. 
  – Förra säsongen gick verkligen över 
förväntan. Nu hoppas jag på en ännu 
bättre, säger den 14-åriga backtalang-
en från Skogsbo. 

HOCKEYKARRIÄREN INLEDDES FÖR ungefär 
tio år sedan, hemma i Skogsbo, Avesta. 
  – Från början var det väl skridskoskolan man 
gick på, men efter ett tag började man träna med 
klubba och puck också. Jag kommer inte riktigt 
ihåg varför jag började, men jag vet att jag tyckte 
att det var väldigt roligt på en gång, berättar Maja, 
som under större delen av karriären har spelat i 
olika pojklag. 
  – Jag har alltid spelat med killar, och jag tror verk-
ligen att jag har haft en fördel av det. Jag har följt 
med min årskull hela tiden, och det har fungerat 
jättebra. Många av killarna jag spelat med har jag 
ju känt hela livet. 

NÄR MAJA NÅDDE U14-ålder fick hon byta 
Skogsbo mot Avesta, där hon hann spela en sä-
song innan andra klubbar började höra av sig. 
  – Jag testade att spela lite i Sandviken, och sen 
fick jag provspela i Linköping också. Självklart 
kändes det stort att få erbjudande om att komma 
till Linköping, men eftersom jag skulle bo kvar i 

Avesta var det inte direkt optimalt, förklarar Maja, 
som snart skulle få ett ännu lämpligare erbjudande. 
  – När Leksand hörde av sig föll liksom allt på 
plats. Jag vet att Jens (Nielsen, dåvarande tränare) 
sa att jag skulle kunna gå rakt in i truppen på 
en gång, men det kunde jag liksom inte tro på. 
Jag trodde ju att jag i första hand skulle få spela 
division 1-hockey med juniorlaget, men… det blev 
verkligen pang på, haha. 
Riksseriespel som 13-åring… Det kan inte vara 
jättevanligt?
  – Haha, nej, jag tror inte det, men det gick bra 
faktiskt. Jag försökte att inte tänka för mycket på 
det och bara gå in och göra mitt bästa. De gör jag 
alltid, och det brukar funka bra.  
Men var du inte nervös?
  – Jo, gud jo, det var jag verkligen. Men jag vet 
inte, direkt efter första träningspasset när jag hade 
träffat alla så kändes det bara ganska naturligt. Jag 
trivdes verkligen direkt, säger Maja, som under sin 
debutsäsong i Leksands IF bara var en seger ifrån 
att spela SM-final!
  – Det var verkligen en jättebra säsong. Vi växte 
liksom in i det och blev bättre och bättre hela tiden. 
Vad jag har förstått gick vi längre än Leksands 
damlag någonsin har gjort tidigare, men ändå 
känns det lite tråkigt att vi inte nådde ända fram. 
Men… det är väl bara att sätta upp nya mål! 
Precis, och hur ser de målen ut?
  – För egen del siktar jag såklart på att ta en plats 
i Riksserielaget, och sen skulle jag gärna vilja kom-
ma med till Ungdoms-OS och i U18-landslaget. 

För lagets del vill vi självklart gå hela vägen, men vi 
kommer säkert att sätta upp en del delmål också. 
Som att ta oss till slutspel, komma etta eller tvåa i 
serien och så. 

MAJA NYHLÉN-PERSSON KOMMER att bo 
kvar hemma i Avesta även denna säsong, för att 
gå ut nian innan hon söker in till Hockeygymnasiet 
i Leksand. 
Detta innebär att hon alltså har ännu en säsong 
med pendling att… se fram emot. 
  – Precis, men det har faktiskt funkat jättebra 
den här säsongen, mycket bättre än jag kunde 
tro, menar Maja, som alltså har åkt från Avesta till 
Leksand i princip varje dag efter skolan. 
  – Det beror lite på trafiken, men det brukar ta 
mellan en timme och en kvart till en och en halv 
timme. Hem går det oftast lite snabbare, det är inte 
så mycket trafik då.  
Vilket är ditt bästa pendlingstips?
  – Oj, jag vet inte, men jag brukar väl försöka 
plugga lite om vi har nåt prov eller så, men annars 
försöker jag mest sitta och ta det lugnt. Det är 
avslappnande på något sätt. 
När kommer du hem till Avesta som senast efter 
en träning?
  – Som senast har det nog varit kring 23.30, men 
oftast är jag hemma kring 22. Sen går jag väl upp 
7 dagen efter och åker till skolan, så det är ganska 
lugnt ändå. Jag förstår om det kan verka jobbigt, 
men det är faktiskt inte det. När man åker till något 
som är såhär roligt går nog det mesta bra! 

MÅLVAKTER
DENISE REUTERSTRÖM 
Djävulskt envis målvakt. När man tror att man bara 
kan lägga in pucken så dyker hon givetvis upp där 
och är i vägen på något vis.

LINA ERIKSSON 
Krigar i det tysta, klagar aldrig, bara kör.

BACKAR
ELIN LUNDBERG 
Lyckas alltid ha någon liten skavank som hon allt 
som oftast plåstrar om eller lindar. 

MAJA NYHLÉN-PERSSON 
Nya Erik Karlsson på damsidan, ung och talangfull.

SOFIA ENGSTRÖM 
En underhållare. Dagen efter herrlagets Elitse-
rieavancemang var hon omöjlig att få tag på. Vid 
besök utanför hennes sovrumsfönster (klockan 18 

på kvällen), öppnar hon (halvt sovande) fönstret 
och frågar ”Är det fest eller?”

WILMA EKSTRÖM 
Håller alltid hockeyklubban i två händer, inte ens 
när hon ramlar så släpper hon sitt järngrepp.

EBBA ANDERSSON 
Läste i en intervju att någon klok (Fia) sagt att hon 
är lagets största toffel, det stämmer.

EMMA LIND 
Skjuter som en häst sparkar - hårt.

AMANDA BÄCKEBO 
Har kanske den mest exemplariska kroppshåll-
ningen genom tiderna.

JOSEFINE BERLIN 
Lika nära till skratt som syrran sin. Säkerligen en 
riktig killtjusare hon med.

PRELIMINÄR TRUPP

LIF Dam 
2015/2016
En hemlig spion avslöjar 
det du inte visste om 
årets damtrupp…. 
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Maja Nyhlén-Persson om:
Första matchen i Leksandströjan  
AIK borta och jag spelade bredvid Elin Lund-
berg. Det var nervöst innan, men gick faktiskt 
bra. 
Första målet i Leksandströjan
Det var i andra kvartsfinalen mot Brynäs. Vi 
hade PP och jag fick en pass av Cissi. Jag för-
sökte skjuta i bortre och jag tror att det var där 
den gick också. Kul att äntligen få sätta den!
Att vara back
Jag har faktiskt spelat en säsong som for-
ward, men annars har jag alltid varit back. Jag 
trivs väldigt bra med det. 
Sina styrkor och svagheter 
Största styrkan är nog min blick för spelet, 
men jag skulle behöva jobba på försvarsspelet 
och mitt skott. 
Sina intressen
Utöver hockey gillar jag att spela fotboll, vara 
med kompisar och ta det lugnt. Jag älskar att 
träna och får nästan ångest när jag inte tränar, 
haha. 
Släktbanden med Nicklas Lidström  
Vi är släkt, men på väldigt långt håll. Jag bara 
träffat honom någon gång, men han är verkli-
gen en förebild. 
Övriga förebilder 
Oliver Ekman-Larsson och Erik Karlsson gillar 
jag. De är offensiva backar med bra skott, så 
som jag själv vill spela. 

ANNA GOULDING 
Glad och positiv nykomling från Nya Zeeland som 
söker jobb här. Tips tas tacksamt emot.

FORWARDS
IDA NIKULA 
Junior som med all säkerhet tagit död på allas 
öronhår med hennes ljudnivå. Lika högljudd som 
en megafon.

HANNA LINDQVIST 
Partypinglan som inte för intet går under namnet 
”champagnedrottningen”. Lider av svår besluts-
ångest.

LIGA MILJONE 
Även om hon har toppluva och skridskor på sig så 
är hon kortare än Snobben.

HANNA SKÖLD 
Grovjobbare som kan liknas med en ångvält. Stark 
som en oxe.

EMMA MURÉN 
Har handledsskott som många bara kan drömma 
om.

WILMA JOHANSSON 
Ser ibland ut att behöva balsamspray. Tur hon 
flyttade till Leksand och började kamma frillan.

KAJSA ARMBORG 
Har spenderat all sin tid i sommar på muskelbyg-
get, men hävdar att hon mest sprungit…

ILZE BICEVSKA 
En av få som fått idén att springa ett coopertest 
(3km på tid)  mitt i natten och dessutom barfota.

EMELIE BERLIN 
Brister ofta ut i gapskratt. Värsta killtjusaren är hon 
också!

ANNI HIDÉN 
Hälleforstjej som kan vara ganska tystlåten, men 
när hon blommar ut är hon en riktig skojare.

SAGA THYNELL-NISSAS 
Lite snål på att låna ut pucken till sina lagkamrater 
då och då.

MADDE HALL 
Dagdrömmer om Zlatan. En riktig stalker.

FELICIA KARLSSON 
Kort stubin och kan bli arg som ett bi. Skulle 
konkurrera ut Ernst gällande hem & inredning alla 
dagar i veckan.
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VAR INTE PUCKAD – TA BUSSEN!
VAR INTE PUCKAD – TA BUSSEN!  
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Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten), LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00Gåvan

   Present- & inredningsbutik 
                - där överskottet går till ett gott ändamål!

Gilla oss på 
 Facebook: 
SDR Gåvan

Följ oss på 
Instagram: 
sdr_gavan



Leksingen | 23

J20

”Ett ungt och hungrigt lag”
Jacob Thor kom till Leksand från 
Grums inför säsongen 2012/2013. För-
ra säsongen gjorde han sin första hela 
J20-säsong i klubben och ser nu fram 
emot en säsong där han och laget ska 
ta nästa steg. 
  – Vi siktar alltid på guld, och det är 
absolut ingen omöjlighet att vi når 
ända fram, säger den 19-årige forwar-
den från Värmland. 

DEN GÅNGNA SÄSONGEN tog slut i åttondelsfi-
nalen mot Färjestad.
  – Visst var man väldigt besviken då, men samti-
digt fick man väl någonstans acceptera att vi inte 
var bättre än så just då. Vi hade en alldeles för 
ojämn säsong bakom oss, menar Jacob. 
  – Säsongen började jäkligt bra, men efter jul blev 
vi mer ojämna i vårt spel. Vissa matcher spelade 
vi hur bra som helst, och vissa matcher var vi 
verkligen värdelösa… 
Någon teori om vad ojämnheten kan ha berott 
på?
  – Nja, jag vet inte, men efter jul var det fler och 
fler juniorer som fick chansen med A-laget, vilket 
i sin tur gjorde att det blev lite obalans på våra 
träningar, eller vad man ska säga. Det var samma 
sak i åttondelen mot Färjestad när vi saknade flera 
spelare som var med A-laget istället.  Det blev lite 
obalans som sagt. 

FÖR EGEN DEL HAR Jacob Thor en riktigt lyck-
ad säsong bakom sig, där han stegvis axlade en 
allt större roll i laget. 
  – Jag började lite halvdåligt och är inte alls nöjd 
med säsongen fram till jul. Men sen hade vi en kille 
som lämnade laget och i samband med det fick 
jag mer förtroende och då kom självförtroendet 
också, menar Jacob, som stora delar av säsongen 
bildade kedja med Hampus Sirugo och Sebastian 
Fakt.  
Vilken var din roll i den kedjan?
  – Jadu, vi hade typ inga roller i vår kedja, haha. Vi 
bara körde och det gick riktigt bra det med. Men 
eftersom de båda är lite större spelare blev det 
väl att de smällde på ganska bra, medan jag som 
är ganska liten och snabb fungerade mer som en 
energispelare, eller vad man ska säga. Vi komplet-
terade varandra bra helt enkelt. 

ÅRETS FÖRSÄSONG INLEDDES dock lite otur-
ligt för Jacob Thors del. 
  – Jag stukade foten ganska tidigt och ett ledband 

gick av i foten, så det blev väl att jag fick sitta på 
cykeln en ganska stor del av försäsongen. Men jag 
har faktiskt aldrig varit skadad tidigare, så jag antar 
att en stukad fot är sånt man kan ta. Jag känner 
ändå att jag har en bra försäsong bakom mig, och 
jag känner mig starkare och starkare för varje dag.  
Har du satt upp några personliga mål för den här 
säsongen?
  – Jag ska försöka göra några matcher i A-laget 
och tror nog att jag har en ganska bra chans att 
lyckas med det också. 
För lagets del gäller det att förbättra fjolårets 
placering. 
  – Självklart vill vi nå längre än förra säsongen. 
Målet är ju alltid att ta det där guldet.  
Vad tror du om era chanser?
  – Jag tror faktiskt att de är riktigt bra, men vi 
måste få till en helt annan jämnhet i spelet i år. 
Vi är en väldigt bra grupp där nästan alla känner 
varandra bra sedan tidigare och har kul ihop. Det 

är liksom inga konstigheter. Vi har ett ungt och 
hungrigt lag, mycket yngre än förra årets, och jag 
tror att det kan vara en fördel. Vi är lite mindre än 
förra säsongen också, så förmodligen kommer vi 
att ha ett kvickare och snabbare spel.   
Kommer din roll i laget att förändras tror du?
  – Visst, i och med att jag tillhör de spelare som 
har varit med tidigare blir det väl att man kommer 
att få vara lite extrapappa kanske. Visa vägen 
liksom. Men egentligen blir det nog inte något spe-
ciellt, de yngre sköter sig riktigt bra ändå, haha. 
Vem tror du får sitt stora genombrott denna 
säsong?
  – Jag tippar på Erik Johansson. Jag vet att han 
har det i sig, eller vad man ska säga. Han har bra 
kvaliteter och är en jäkla målskytt, han kan bli vass. 
Avslutningsvis, vad betyder det för dig att repre-
sentera Leksands IF?
  – För mig betyder Leksands IF hjärta för klubben, 
och att ge allt i alla situationer!
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J18

”Vore ju kul att avsluta med guld”
Med ett SM-silver i bagaget ser Lek-
sands J18-lag nu fram emot att uppre-
pa bedriften. Minst. 
  – Självklart är målet att komma till final 
igen, men den här gången ska vi vinna 
den, konstaterar den 17-åriga duon 
Rasmus Hedin och William Reimer.

RASMUS HEDIN SPELAR CENTER och gör nu 
sin andra säsong i Leksands IF.
  – Jag kom hit och testade lite inför förra säsong-
en och kände ganska direkt att jag skulle trivas. 
Det känns som att det finns alla förutsättningar 
för att lyckas här. Förra säsongen var riktigt bra 
faktiskt. Tyvärr var jag nog lite nervös i början och 
tog inte för mig riktigt så mycket som jag borde ha 
gjort, men när det väl släppte så lossnade allt. Ef-
ter jul gjorde jag en bra säsong, förklarar Rasmus, 
som liksom William tog flera steg framåt under 
förra säsongen. 
  – Jo, men det tycker jag nog faktiskt, det var en 
bra säsong, menar William, som spelat i Leksand 
nästan hela karriären. 
  – Jag kommer ju från Leksand, så det är väl näs-
tan bara här jag har spelat. Jag trivs bra här, och 
dessutom har jag lite släktband till klubben, eller 
vad man ska säga, fortsätter William, vars morbror 

är den tidigare Leksandsprofilen Niklas Persson.  
Hur beskriver ni er själva som spelare?
  – Jag är en hårt jobbande tvåvägscenter som 
gillar att åka mycket skridskor, säger Rasmus, och 
William fyller i:
  – Och sen är han väldigt bra på att teka också. 
  – Och William är en riktigt bra defensiv back 
med ett bra skott. Han är jobbig att möta, menar 
Rasmus. 
  – Jo, det stämmer nog ganska bra. Och sen 
försöker jag att alltid ligga rätt i banan också. Det 
är något som jag utvecklade under förra säsongen, 
jag har blivit bättre på att läsa av spelet.  
Hur är ni vid sidan av isen?
  – Reimer är väldigt smart i skolan och så. Han 
har en ledarroll i omklädningsrummet och tar tag 
i saker. 
  – Och det är samma med Rasmus. Plus att han 
är grym i spåret och på gymmet. 

LEKSANDS J18-LAG HAR som sagt en riktigt 
bra säsong bakom sig. En säsong som resulterade 
i ett SM-silver. 
En sak som flera av spelarna har lyft fram som en 
bidragande orsak till framgången är sammanhåll-
ningen i laget. 
  – Den var riktigt bra redan från start egentligen, 

och det kändes som att Gereon (Dahlgren, tränare) 
lade ganska mycket fokus på det också, vilket var 
väldigt bra. Alla hängde verkligen med alla och 
det fanns inga grupperingar, förklarar William, och 
Rasmus fortsätter:
  – Sen hade vi ett väldigt jämnt lag också, utan 
några egentliga stjärnor, det var verkligen en 
styrka. 
Hur nöjda är ni med SM-silvret?
  – Precis efter finalen var man jävligt besviken, 
men nu i efterhand, när man tänker på den långa 
resa vi gjorde, är man ganska stolt faktiskt. Även 
om det fortfarande känns lite jobbigt att det var just 
mot Brynäs vi förlorade.  
Liknar fjolårets trupp årets?
  – 97:orna har ju försvunnit till J20 så vi har fått 
upp fler yngre spelare, från U16 till exempel. Vi blir 
ett yngre lag i år, men det tror jag bara kan vara 
positivt. De yngre spelarna är riktigt bra, menar 
Rasmus, som liksom William kommer att tillhöra de 
äldre i truppen nu. 
  – Det blir väl kanske att vi får ta en lite större roll 
i omklädningsrummet och så, men egentligen blir 
det nog inte någon större skillnad. Vi är båda två 
vana att ta ganska mycket plats när det behövs, 
menar duon som alltså gör sin sista J18-säsong.
  – Det vore ju kul att avsluta med ett guld, och vi 
har stora chanser att klara av det också. Egent-
ligen gäller det bara att fortsätta bygga på det vi 
hade förra året, för det var egentligen bara i slutet 
av finalen som det gick lite fel, menar Rasmus. 
  – Och så ska vi fortsätta att skjuta mycket. Förra 
säsongen hade vi några matcher när vi kom upp 
i över 100 skott, och det är klart att det var en 
av anledningarna till att vi gjorde så många mål, 
tillägger William. 
Och om ni ställs mot Brynäs i finalen i år igen 
finns det ingen chans att det slutar med silver 
för er del va?
  – Absolut inte, då vinner vi!

William och Rasmus om 
vem som får sitt stora 
genombrott denna säsong: 
  – Filip Johansson kan bli riktigt bra. Han är 
en 00:a som redan har sett väldigt bra ut. Sen 
kan nog Carl Skärström få sitt stora genom-
brott också… Och William Nielsen från HSS 
som har varit med oss denna sommar och 
gjort det riktigt bra. Det finns många som kan 
ta ett stort steg i år, det är svårt att välja ut 
bara någon eller några. 
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Tel. 0243-21 53 00 • www.dpt.se

Ett vinnande koncept 
inom plåtförädling

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.




Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

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

med uthus och ängar – mycket att välja bland.

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2015 •  Nr  1

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, 42 år i branschen
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Över 650 elever deltog i årets hockeyskola, där tjejer och killar i olika åldrar 
sysselsattes med ispass, fyspass, teoripass, gladiatortävlingar, baseboll, 
besök på Leksands Sommarland, m.m.
Leksandsmålvakterna Victor Danielsson och Oskar Grop summerade det 
hela såhär: 
  – Full fart, bra träning och många nya kompisar. Vi hade gärna sovit lite 
längre på mornarna, men man får väl offra sig lite. 
Klubbens damspelare Josefine Berlin och Lina Eriksson var två av ledarna 
på årets hockeyskola. 
  – Vår uppgift var väl att se till att gruppen var på rätt på plats vid rätt 
tillfälle, att vara med på isen och hålla lite koll, och att i princip vara med 
eleverna dygnet runt, berättar Lina.
Josefine delar i sin tur med sig av några bilder från årets hockeyskola:
(Några av bilderna är insända)

Vill du ha information om kommande hockeyskolor?
Kontakta oss på hockeyskolan@leksandsif.se

Leksands 
Hockeyskola
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Marknadskrönika
Försiktiga men bestämda kliv in i framtiden
Det känns som vi har någonting bra på gång 
i Leksands IF. Känslan är att fler och fler 
sluter upp bakom föreningen och att man inte 
längre bara hoppas, man har börjat tro igen. 
Det är min känsla i alla fall. Självklart kommer 
kommande säsong i Allsvenskan bli en tuff 
nöt att knäcka, både sportsligt och ekono-
miskt, det ska man ha klart för sig. Mitt syn-
sätt är dock att vi inte ska förivra oss om det 
inte går exakt så som vi önskar att det ska gå. 
Vi ska i stället ta försiktiga kliv i rätt riktning. 
Hela tiden. Steg för steg. Men ändå våga sat-
sa på det vi tror är rätt. Jag är övertygad om 
att det är rätt sätt att driva vår förening på.

Tillsammans är vi starka
Det är verkligen ingen katastrof om vi inte når 
SHL kommande säsong, det ska inte få stå 
och falla på just det där lilla och ibland mini-
mala (det har känts så ibland) halmstrået som 
man suktat efter så många gånger tidigare.  
Och missförstå mig inte – jag önskar inget an-
nat än att vi lyckas ta oss upp till SHL den här 
säsongen. Men, det ska inte få bli avgörande 
för om vi som förening anses ha lyckats eller 
misslyckats. Misslyckats har vi gjort om de 
stegen som jag pratar om inte går åt rätt håll, 
om det blir för många snubbelsteg på vägen 
och att vi där framme inte når målet. Lyckas 
gör vi om vi har ett långsiktigt fokus och ett 
mål som vi via en handlingsplan ska nå fram 
till. Tar vi de rätta stegen är vi tillbaka i SHL 
inom en snar framtid och det med en stabil 
ekonomisk plattform och en sportsligt stark 
organisation. Det går liksom hand i hand det 
där. Ju fler som sluter upp kring det här tan-
kesättet och ju fler som vågar stå bakom en 
sådan här typ av satsning, desto större chans 
har vi att lyckas som förening. 

Maskot
Ni kommer under säsongen att få stifta be-
kantskap med, och krama, vår nya maskot. 
Han är otroligt snäll och bryr sig verkligen om 
sina vänner. Han är som en bra kompis ska 
vara, omtänksam och ärlig och gillar verkli-
gen inte orättvisa och mobbning. Han älskar 
att umgås med barnen och i framtiden har 

han en dröm om att starta en barnklubb i 
Leksands IF. Till stora delar kommer han 
att hålla till vid familjeläktaren och i foajén. 
Han vill också poängtera att han är barnens 
kompis och kommer inte att ta över showen 
i arenan. Den sköter Superstars alldeles 
utmärkt, tycker han. Däremot vill han givetvis 
ha stödet från alla supportrar.  
Har du något bra namnförslag på honom? 
Kom med förslag och vinn honom hem till dig. 
Kanske på ett barnkalas eller vid något annat 
passande tillfälle. Skicka ditt förslag till 
info@leksandsif.se  

Nya produkter
I övrigt har vi på marknadssidan satsat på 
en del nya produkter. Lilla logepaketet en 
av dem. Har du inte bokat din plats i arenan 
ännu så har du ett ypperligt läge nu. Lilla 
logepaketet är till för dig som inte har möjlig-
het eller vill betala en hel loge. Du kan i stället 
boka din stol i en blandloge och därmed 
kunna följa hockeyn från arenans finrum 
och även knyta nya affärskontakter. Fler nya 
produkter har vi i vår digitala satsning som 
bara är i uppstartsfas än så länge. Vi har 
hittills lanserat både LIF live-tv och LIF-pod-
cast. Dessa produkter är under uppbyggnad 
och du kommer att både se och höra mer 
under kommande säsong. Även här har du 
som företagare en bra chans att synas, det 
mesta går åt det digitala hållet och tittningen 
och lyssningen har varit väldigt god och det 
kommer bara att öka. 

Patric Skogslund, 
Marknadschef
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Fansens  
sommar-
bilder
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Han skickar 40 sms om dagen, älskar 
godiset Ferraribilar, avskyr ormar, och 
tror att Martin Karlsson skulle göra 
succé i Melodifestivalen. 
Möt nyförvärvet från Norrland – 
#33 Lars Bryggman. 

1. Hur mycket är klockan?
  – 13.45 

2. Var befinner du dig?
  – På ett fik i Luleå.  

3. Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
  – Jag köpte en solstol.  

4. Vad var det första du tänkte på när du vakna-
de i morse?
  – Att det regnade… 

5. Hur ser en vanlig frukost ut för dig?
  – Gröt, macka och lite mjölk. 

6. Familj?
  – Flickvän.  

7. Hur många par skor äger du? 
  – Nio kanske… färre än min flickvän i alla fall. 

8. Hur fördriver du tiden i spelarbussen?
  – Jag kollar oftast på någon serie. Suits är en 

favorit.   

9. Kommer du ihåg din första hockeymatch?
  – Nej, gör jag faktiskt inte, men det måste väl ha 

varit någon match med Storfors hemma i Piteå. 

Jag var väl en sex, sju år eller något.  

10. Vad är det mest pinsamma du har gjort på en 
hockeyplan?
  – Oj, den var svår… Får man passa på den? Jag 

har alldeles säkert gjort något pinsamt, men jag 

kommer inte på något nu.   

11. Vem är den största talang som du har spelat 
med?
  – Den var svår den också, men … Men Lucas 

Wallmark kanske, han är duktig.  

12. Har du haft några hål i tänderna?
  – Det har jag haft. Fyra kanske.  

13. Favoritmat?
  – Jag gillar plättar med sylt och grädde.  

14. Tycker du om att bli intervjuad?
  – Det är lite olika, men ibland så. Det är nog 

50/50 skulle jag säga.   

15. Har du ljugit för en journalist någon gång?
  – Nej, det tror jag inte. Inte ljugit direkt, men jag 

har kanske inte sagt allt alla gånger.  

16. Vilket var ditt första sommarjobb?

  – Jag var ledare på hockeyskolan hemma i Piteå.  

17. Hur många sms skickar du på en dag?
  – 40 kanske.   

18. Vilket ord beskriver Leksands IF bäst?
  – Tradition.   

19. Beskriv din första dag i Leksand?
  – Jag blev mottagen av Christer Siik och sen 

visade han runt mig genom byn och ut på cam-

pingen där jag skulle bo. Jag kom ganska sent, så 

vi hann inte med så mycket mer.  

20. Vilka tre ord beskriver stämningen i årets 
trupp bäst?
  – Positivt, bra fokus, högt till tak.  

21. Favoritgodis?
  – Ferraribilar!  Solklart!  

22. Har du något favorituttryck?
 – Nej, inget speciellt. Jag varierar mig nog lite.  

23. Din bästa julkalender?
  – Det måste vara Mysteriet på Greveholm. Det är 

klassiskt på något sätt.  

24. Har du rökt någon gång?
  – Nej.  

25. Hur gammal var du när du tog körkort?
  – 18.  

26. Hur lång tid tar det för dig att byta däck på 
bilen?
  – Hm, det tar 23 minuter, för att vara exakt, haha.  

27. Vad är du rädd för?
  – Spindlar och ormar är bland det värsta jag vet. 

Jag såg några ormar när vi var på Skansen för 

något år sedan, och även om de ligger i bur får jag 

verkligen rysningar. Jag tycker att de är vidriga!  

28. Hur ser din snyggaste tröja ut?
  – En röd med Liverpools logga på.  

29. Vilket är det fulaste ord du har sagt till en 
domare någon gång?
  – Oj… det är nästan censur på den. Jag håller 

mig oftast ganska lugn, men visst har det hänt att 

domaren har fått höra ett och annat… 

30. Är du bra på att städa?
  – Hyfsat. Jag tycker att jag håller efter ganska 

bra.   

31. Vem i laget skulle göra bäst ifrån sig i Let´s 
Dance?
  – Oj... Jag säger nog János Hári. Jag skulle kun-

na tänka mig att han skulle gilla det där.  

32. I melodifestivalen?
  – Jag tror att Martin Karlsson skulle göra riktigt 

bra ifrån sig där faktiskt. Det är möjligt att han 

skulle köra någon typ av housevariant som skulle 

gå hem.   

33. Spelar du något instrument?
  – Nej. 

34. Hur gammal är du?
  – 22. 

35. Hur gammal känner du dig?
  – 22. 

36. Vad är det mest vuxna du har gjort?
  – Det var nog när jag köpte bil, då kände jag mig 

lite vuxen faktiskt.   

37. Är du teknisk?
  – Lite mittemellan. Jag har inte tummen mitt i 

handen i alla fall.   

38. Vilket var ditt favoritämne i skolan?
  – Idrott, utan tvekan.  

39. Ditt sämsta ämne?
  – Det måste har varit kemi. Dels var jag dålig i 

det och dels var det jättetråkigt. Lite meningslöst 

nästan. 

40. Har du fuskat på något prov någon gång?
  – Ja, jag körde en del olika varianter faktiskt. En 

klassiker var att skriva svaren på stolsryggen fram-

för. Men då gällde det att man satt ganska långt 

bak i klassrummet.   

41. Gymmet eller löpning?
  – Gymmet.  

89 frågor till 

”Jag är inte så bra på att grilla, 
så jag har inga tips att dela 
med mig av tyvärr.”

Lars Bryggman33
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42. Vilka tre lag kommer att göra bäst ifrån sig i 
årets allsvenska?
  – Leksand, Västerås och sen tror jag lite på Vita 

Hästen faktiskt.  

43. Vilket lag blir årets flopp?
  – Den passar jag på…  

44. När grät du senast?
  – Oj, det minns jag inte, men det var väldigt 

längesen.  

45. Hur många böcker läser du på ett år?
  – Två kanske. Det händer att jag läser, men det är 

inte så ofta…  

46. Varför nummer 33?
  – Inget speciell anledning egentligen. Jag hade 

38 innan och nu ville de att alla i laget skulle ha 

under 35, så då fick det bli 33.   

47. Hur många fingrar använder du när du skriver 
på en dator?
  – Sex kanske.  

48. Har du någon tatuering?
  – Nej, men jag hade nog gjort en om det hade 

varit enklare att ta bort den sen när man blir 

gammal.   

49. Vem i laget skulle du välja som din bestman?
  – Jag hade nog ha tagit Martin Karlsson.   

50. Vem i laget skulle du anlita som tomte?
  – Hári, utan tvekan. Han hade varit en riktigt rolig 

tomte.   

51. Vem i laget skulle du absolut inte anlita som 
tomte?
  – Jag tror att alla hade gjort ett bra jobb faktiskt.   

52. Vad är det mest romantiska du har gjort?
  – Svår fråga, jag är nog inte så jätteromantisk 

faktiskt.  

53. Vad skulle du jobba med om du inte spelade 
ishockey?
  – Jag hade nog fortsatt att vara elektriker som jag 

var innan jag började i Luleå.  

54. Är du punktlig?
  – Ja, hyfsat skulle jag säga.   

55. Har du kommit för sent till något riktigt 
viktigt någon gång?
  – Det har jag säkert, men inget som jag minns.   

56. Tänker du mycket på vad du äter?
  – Jag försöker så gott det går, men vissa gånger 

tänker jag inte alls.  

57. Hur många mål kommer du att göra i LIF 
denna säsong?
  – Så många som möjligt.  

58. Är du händig?
  – Ja, hyfsat ändå. Jag tycker om att fixa lite 

småsaker i alla fall.   

59. Har du byggt någon av möblerna i ditt hem?
  – Nej, men jag byggde en tv-bänk när jag var 

yngre. Tyvärr visade det sig att den inte passade 

när jag väl var klar, så jag fick slänga bort den. Jag 

skyller på att jag var ung då… 13-14 år kanske.   

60. Vad skulle filmen om dig heta?
  – En Pitebo. 

61. Har du något smek-
namn?
  – Lasse.  

62. Hur långt har du 
sprungit som längst?
  – En och en halv mil 

kanske.   

63. Vem är världens bästa 
hockeyspelare?
  – Jaromir Jagr.   

64. Beskriv din roll i om-
klädningsrummet?
  – Jag försöker väl att vara 

glad och positiv. Det blir 

mycket skratt, men jag är 

nog ändå ganska tystlåten 

av mig.   

65. Är du snål?
  – Nej, det skulle jag inte 

säga.  

66. Vem är den roligaste 
person du känner?
  – Det är nog Johan Ris-

berg, en kompis hemifrån. 

Han är väldigt rolig som 

person, och har alltid något på gång.   

67. Vad brukar du tänka på när du inte kan 
somna?
  – Jag brukar aldrig har några problem med att 

somna.   

68. Vilken är den mest avancerade maträtt som 
du har lagat?
  – Nån typ av kycklingwook kanske. Något mer 

avancerat än så har jag aldrig lagat, haha.   

69. Vilket är ditt bästa partytrick?
  – … Pass.    

70. Vad kör du för bil?
  – En Seat Leon.  

71. Vem skulle spela huvudrollen i filmen om dig 
själv?
  – Johan Risberg.  

72. Har du någon dold talang?
  – Ingen som är direkt dold, men jag skulle nog 

säga att jag är ganska bra på fotboll.  

73. Vilket är ditt bästa grilltips?
  – Jag är inte så bra på att grilla, så jag har inga 

tips att dela med mig av tyvärr.   

74. Vad gör du om 20 år?
  – Inte den blekaste aning.  Jag planerar inte så 

mycket, så vi får väl se hur det blir.  

75. Hur stor del har fansen i en seger?
  – Stor del!  

76. Var du en sån som frågade chans eller var det 
andra som frågade på dig?
  – Det var lite både och faktiskt.   

77. I vilken omgång gör Lars Bryggman sitt första 
mål i Leksandströjan?
  – Så tidigt som möjligt. 

78. Snackar du mycket på isen?

  – Nej, inte så värst, jag är nog ganska tyst och 

fokuserad på spelet.  

79. Leksandsknäcke eller Norrlands Guld?
  – Får man säga båda? Svårt val det där…   

80. Hur kommer man bäst över en tung förlust?
  – Man gör något som inte har med hockey att 

göra.   

81. Vilken är din främsta styrka som hockeyspe-
lare?
  – Jag är nog ganska stark och allround.   

82. Med vilka tre ord skulle dina föräldrar beskri-
va dig som person?
  – Snäll, rolig och glad.  

83. Vilken var den senaste vita lögn du drog?
  – Pass på den. Visst använder man vita lögner 

ibland, men jag kommer inte på någon just nu.   

84. Känns det skönt att den här intervjun snart 
är slut?
  – … hur många frågor är det kvar?  

85. Vilken fråga har varit svårast att svara på?
  – Den där om det mest vuxna jag har gjort. Men 

annars har det inte varit så svårt. Det har gått 

bättre än väntat faktiskt.   

86. Vad ska du göra när den här intervjun är klar?
  – Gå in och kolla lite i några butiker.   

87. Har du någon hälsning till Leksandsfansen?
  – Jag hoppas att få se så  många som möjligt av 

er i arenan! 

88. Något att tillägga?
  – Hm, nej… inget mer än att jag verkligen längtar 

efter att serien ska dra igång.  

89. Hur mycket är klockan nu?
  – 14.10. Du ser, det gick ju ganska snabbt ändå. 
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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 2015/2016. 
Gäller ej Maxbox eller Minimål och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. 

Välkomna!

10 kr
rabatt
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Den 27:e februari i år är ett datum som jag kom-

mer att minnas för alltid. För resten av mitt liv. Det 

var då, mitt i min absoluta formtoppningsfas och 

en dryg vecka före Vasaloppet – årets stora mål 

för säsongen. Känslan av det där härliga och mål-

medvetna fokuset hade verkligen börjat infinna sig 

på allvar, så som det brukar göra den här tiden på 

året. Allt är enligt plan. Strategin som skall resultera 

i en fjärde vinst är upplagd.

Det är just där och då, som det helt osannolika 

och obeskrivliga händer. Helt plötsligt och som en 

”blixt från klar himmel” drabbas jag av en bristning 

i ett kranskärl i hjärtat. På några ögonblick kastas 

min tillvaro som idrottsman och som människa 

omkull och förändrar allt. Rekommendationen ett 

par dagar senare som ett resultat av bristningen är 

tydlig – ta inte upp tävlingskarriären som skidåkare 

något mer. 

En brutal omställning, en svårsmält chock och 

som en rejäl käftsmäll. En obeskrivlig tomhet av 

svårhanterliga intryck. Som att åka ur SHL…

Men också – perspektiv! Perspektiv på vad som 

verkligen är viktigt i livet och att just livet alltid 

måste vara viktigare än idrotten. Dessutom – tack-

samhet! För allt det som idrotten gett mig under 

så många år som skidåkare och för att det som 

jag nu drabbats av inte kommer att hindra mig från 

att leva ett fullt normalt liv i framtiden, med både 

träning och motion som en viktig ingrediens. 

Med andra ord tog det inte så lång tid innan tan-

karna snarare började handla om framtidsplaner, 

nya utmaningar och möjligheter. Det är förmodli-

gen så i vardagen för en idrottare. Du måste vara 

professionell i ditt sätt att hantera förändringar och 

nya förutsättningar. Någonting som jag vet att jag 

har tränat mig under många års tid. Jag är också 

övertygad om att jag aldrig skulle kunnat hantera 

denna omställning så pass bra utan alla min ”boll-

plank”. Alla de viktiga människor som funnits där 

runt mig i min skidsatsning. Mitt team, mitt lag – ett 

unikt och oslagbart lag!

Därför känner jag just nu en stor samhörighet med 

Leksands IF. För att jag verkligen har en förstå-

else för att det har varit en omtumlande vår. Jag 

känner också samhörighet för att jag vet att det 

nu är blickarna framåt. Mot nya utmaningar, mot 

nya möjligheter och mot nya framgångar. Nu finns 

chansen att bygga nytt. Att bygga unikt!

För jag har varit och sett er många gånger nu och 

upplevt många magiska stunder i arenan. Jag vet 

att Leksand aldrig ger sig. Leksand reser sig alltid 

igen. För jag vet att tillsammans med alla fans, 

supportrar, spelare och ledare är Leksand just ett 

– unikt och oslagbart lag!

Jag ser fram emot att följa er på den resan!

Gästkrönikören

Panelen
Tre frågor 
– tre profiler 
svarar

Mikael Karlberg, J20-tränare

Ilze Bicevska
Forward i damlaget

Martin Grönberg
Forward i A-laget Vaktmästare, Tegera arena

Nisse Näsman

Det bästa i somras? – Midsommar i Leksand är alltid en 
unik och fantastisk upplevelse. Det 
är en härlig atmosfär här då och det 
är roligt att uppleva den tillsammans 
med vänner från hela Sverige. 

  – En resa jag gjorde till 
Köpenhamn.

Daniel Tynell
Trefaldig Vasaloppsvinnare
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– Tre veckor i Kalifornien 
tillsammans med familjen. 

Vad ser du mest 
fram emot denna 
säsong?

 – Derbyt mot Mora i Globen!   – Att följa det nya laget! Det 
känns som ett gäng bra spelare 
och personer som sätter laget 
i första hand. De i kombination 
med den ledarduo vi har nu ska 
bli riktigt intressant att följa.  

  – Att se oss utvecklas ännu mer 
som ett lag för att se hur långt vi kan 
gå. Och att äta hotellfrukostar när vi 
är ute på roadtrips.

Vem sätter Leksands 
första mål (dam och 
herr) denna säsong?

 – Mike Embach och Hanna 
Lindqvist.

  – Fredrik Forsberg och Sofia 
Engström. Fredrik sätter den i tredje 
bytet och Sofia sätter två i den 
första perioden. 

Robin Jacobsson och Hanna 
Lindqvist.

...och så här svarade han på frågan: Vem sätter Leksands första mål denna säsong, och hur går det till?

  – Jag tror att Fredrik Forsberg dammar in ett direktskott i PP. 
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Sommar i Leksand för blåvit NHL-trio
Tre unga leksandsfostrade spelare 
i världens bästa hockeyliga. Det är 
säkert många som är stolta över att 
Filip Forsberg, Jacob de la Rose och 
Victor Rask lyckas bra i sina NHL-lag. 
I sommar har de alla tre varit hemma 
i Sverige och Leksand för att träna, 
träffa kompisar och familj.
  – Jag har sommartränat med Lek-
sand hela juni och juli, berättar Filip 
Forsberg.

LEKSANDS FYSTRÄNARE Tommy Fredriksson 

har som vanligt hjälpt Filip med träningen

  – Det är inte alltid jättekul, men jag vet ju vilken 

nytta det ger under en lång säsong.

Förutom träning har det också blivit en vecka i 

Turkiet för Nashvilles stjärna. 

  – Vi var där hela familjen. Det var riktigt varmt och 

skönt. Jag och brorsan (Fredrik) tränade varje mor-

gon. Så sen hade jag samvete att inte göra något 

alls resten av dagen, berättar Filip glatt. 

Tjugoåringen har haft en riktigt fin säsong i Nashvil-

le. Laget gick till slutspel och Filip hann även med 

att spela VM. 

  – Den största utmaningen är att hitta rätt, jämn 

nivå för hela året. Att bli en stabil NHL-spelare som 

producerar varje dag. 

Vad var roligast med säsongen?
  – Stanley Cup. Det var en helt annan atmosfär i 

slutspelet och det var sjukt kul.

FÖR VICTOR RASKS Carolina Hurricanes blev 

det inget slutspel. Men inte heller något AHL-spel 

för den duktige spelaren. 33 poäng på 80 matcher 

hann han med i NHL. Både Filip och Jacob är 

överens om vad som gör Victor till en bra hock-

eyspelare. 

  – Han är en otroligt duktig tvåvägscenter. Han 

har alltid varit en stor talang. Victor är väl lite bättre 

offensivt än defensivt, berättar Jacob och Filip fyller 

på. 

  – Victor har ett bra skott och är bra på att skydda 

pucken.

JACOB DE LA ROSE VAR TVUNGEN att ope-

rera en handled i början av sommaren. Något som 

påverkat träningen. 

  – Sommaren har varit bra ändå. Trots att vädret 

varit så där har jag gjort det bästa av det. Jag har 

varit hemma i Värmland och så i Grebbestad på 

Västkusten. 

Vad gör du när du är i Leksand? 
  – Hänger med polarna. Vi spelar ofta Tv-spel.

Jacob berättar att han nyss spelat mot kompisen 

Filip. 

  – Han är en bra vän. Vi ha känt varandra länge 

och har samma intressen och samma dåliga 

humor, berättar Jacob med ett leende.

Han menar att Filip har en otrolig talang och trä-

ningsvilja som tagit honom till NHL och Tre kronor.

  – Han är en vinnarskalle. Om han förlorar när vi 

spelar FIFA är det fullt krig. Om jag också vill vinna 

till varje pris? Självklart, annars hade jag inte hållit 

på med hockeyn.

Hur var din säsong, Jacob?  
  – Över förväntan! Jag var beredd på att spela i 

AHL hela året och istället blev det 33 matcher i 

Montréal. Det är något jag drömt om sen jag var 

grabb.

Jacob berättar att det snart är dags för försä-

songsläger. Ett tillfälle att visa vad han går för, så 

att det inte blir AHL-spel. 

  – Jag vill dit och ta en plats från början. Det är 

inte optimalt att vara inne i rehabträning men jag 

blir bättre hela tiden.

Leksingen har utan framgång sökt Victor Rask, 

men hoppas kunna återkomma med en intervju 

med honom i ett senare nummer.

Text Katharina Dalmalm Foto Ronnie Rönnkvist

FILIP FORSBERG
Ålder 21 år
NHL-klubb Nashville Predators
I Leksands IF 2008-2013 (Från U16)

JACOB DE LA ROSE
Ålder 20 år
NHL-klubb Montréal Canadiens
I Leksands IF 2010-2014 (Från U16)

VICTOR RASK
Ålder 22 år
NHL-klubb Carolina Hurricanes
I Leksands IF 2007-2011 (Från U16)
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Jodå, vi visste att den fanns, men 
hade Leksands IF:s A-lag verkligen 
använt en röd matchtröja??? Det var 
Leif Boork som i början av mars i år 
ringde och frågade. Leif är intresserad 
av hockeyhistoria och hockeymemora-
bilia och var mäkta nyfiken. Så vi gick, 
om inte till botten, så i alla fall rejält på 
djupet när det gällde den röda tröjan.  

HUR KOM DET SIG ATT det fanns en röd borta-

tröja? Hade någon beställt tröjorna på postorder 

och kryssat i fel färg? Hur man resonerade tycks 

ingen veta. 

Att röda tröjor hade använts som juniorlagströja 

och träningströja var inte så konstigt. Men våra 

efterforskningar visade att LIF faktiskt hade använt 

röda tröjor i A-lagsmatcher. Till och med i högsta 

serien! Men här återkommer vi till problemet med 

avsaknaden av färgfotografier, som vi skrev om i 

förra numret av Leksingen. Några tröjor finns kvar 

än i dag, men bildbevis i färg från den aktuella 

tiden saknas!

Vissa före detta spelare som vi pratade med 

mindes den röda tröjan, medan andra inte alls gjor-

de det. Så det var verkligen ett mysterium. Men 

Leksands tidigare materialförvaltare, den numera 

pensionerade Harry Persson, kunde ge besked 

om att den röda tröjan var i bruk när han kom 

med som materialare i slutet av 1950-talet. Vilket 

stämde bra, för under dessa år fanns nämligen en 

klubb i division I norra som Leksand spelade mot 

som också hade vita tröjor och blå byxor: Gävle 

Godtemplares IK, som vann SM 1957. 

GGIK spelade i vit tröja och blå byxor från och med 

säsongen 1953–54. I det första mötet i Gävle 1954 

spelade Leksand i Dalarnas landskapslags blå tröja 

med gula dalpilar på magen. 

Några samtal till Gävle bekräftade att det sedan 

verkligen var så att LIF spelade borta mot Gävle 

i röda tröjor och vice versa; när Gävle kom till 

Leksand så spelade Gävle i röda tröjor! Detta 

skedde från mitten av 1950-talet till början av 

1960-talet. Till att börja med hade Leksand en 

stickad röd tröja utan klubbmärke, men snart togs 

en röd variant av den vitblå tröjan fram. (Ytterligare 

en Gävleaspekt är att när det från och med 1959 

tilläts reklam på matchtröjorna kom det att stå 

”Läkerol” på Gävles medan det på Leksands tröjor 

stod ”Gevalia”…) 

Säsongen 1963–64 var Gävles sista i högsta se-

rien. Samma säsong mötte LIF Skellefteåklubben 

Clemensnäs som var nykomlingar i högsta serien. 

De spelade i vita tröjor och svarta byxor, och i 

deras allra första match mötte de Leksand hemma 

och Leksandsspelarna spelade i mörka tröjor… 

Men var tröjorna röda eller blå? Det mesta tyder 

på att de var blå och att Leksand i fortsättningen 

hade blå ”bortatröjor”. De röda tröjorna användes 

dock senare av Leksands junior- och B-lag ibland, 

när motståndarna hade vita hemmatröjor. Dessa 

klargöranden fick vi från förre Leksandstränaren 

Rune Mases och hans son Kjell. Åren 1969–71 

spelade LIF dessutom i blå tröjor på hemmaplan, 

precis som i dag.

Så långt har LIF:s detektivavdelning kommit i nulä-

get. Vet du mer eller har färgbilder, kontakta oss!

Mysteriet med den 
röda Leksandströjan

Text Lars Ingels
Efterforskningar Lars Ingels 
och Christer Svedu, LIF

Spelarenkät - Tema jul
Detta och mycket mer i nästa nummer! 

Hemma hos   kapten Frögren På besök hos 
Vaktmästarna

NOSTALGI

En röd Leksandströja från 1950-talet.
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LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

Nyheter! 
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649:-

Ziphood, blå 
649:-

Ziphood, grå 
649:-


