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Hos oss kan du försäkra:

Våra priser tål
att jämföras.

Villa, Fritidshus, fordon, företag, lantbruk, djur och din familj.

På ett litet försäkringsbolag 
är kunden stor!

Från rinken till backen 

på en timme
Du har väl inte missat Dalarnas pärla 
bland skid anläggningar? I Orsa Grönklitt 
finns allt du behöver för en komplett 
vinter semester, bara 8 mil från Leksand. 
Utöka hockey upplevelsen med luftig snö, 
äkta Dalasmaker och en helt ny fyrstolslift. 

Boka på orsagronklitt.se
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Tillsammans mot 2016
VI HAR KOMMIT en bra bit in i säsongen, och vi har en säsongsinledning med såväl med- 
som motgångar bakom oss. 

VÅRT DAMLAG HAR, trots bortfallet av tre mycket viktiga och rutinerade spelare inför säsong-
en, svarat för en riktigt vass inledning, och hör i skrivande stund till topplagen i Riksserien. Flera 
av tjejerna fortsätter även att imponera i såväl Damkronorna som U18-landslaget, och fortsätter 
vi så här har vi ett väldigt spännande slutspel att se fram emot framåt vårkanten. 

PÅ JUNIORSIDAN fortsätter vi att producera duktiga hockeyspelare som tillhör toppskiktet i 
landet. Flera av spelarna från vårt J20-lag har provat på A-lagsspel, vissa har även tagit en ordi-
narie plats, och vårt J18-lag har inledningsvis dominerat J18 Elit Västra. Flera av våra U16-spe-
lare fanns med i det TV-pucklag som för några veckor sedan spelade hem bronset till Dalarna, 
och våra lag fylls hela tiden på med unga talanger från vår fantastiska ungdomsverksamhet. 

DET FINNS EN lovande framtid i föreningen, vilket även gäller A-laget, trots en något tung in-
ledning på säsongen. Fortsätter vi, hela föreningen och alla krafter runt omkring denna, att jobba 
så hårt som vi gör, är jag säker på att vi har den roligaste delen av säsongen framför oss. 
Det stöd som ni supportrar fortsätter att visa är ovärderligt för oss, och med er i ryggen reser vi 
oss tillsammans och går stärkta ur det här. 

NÄR DEN HÄR tidningen kommer hem till er har vi många härliga matcher framför oss. Inte 
minst annandagshockey mot AIK i Globen, samt det stora daladerbyt den 9 januari i samma 
arena. Vi ses där!

Men först – ha nu en riktigt god jul och ett blått (och vitt) nytt år!
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,
Jessica Ström, Pic-Agency, Daniel Eriksson, Maria Hjort, Martin Armborg 
Layout Lina Rörvall Form & Design
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Plockat 

10 år!
I samband med hemmamatchen 

mot Sundsvall, 3 oktober, uppmärk-
sammades Tegera (Ejendals) arenas 
10-årsjubileum. Leksands IF firade 
bland annat genom att bjuda på en 

10 meter lång tårta!

Leksandsforwarden Kajsa Armborg tilldelades under säsongen ett stipendium på 20 000 kronor från 
Sören Gunnarssons fond. Fonden har sedan 2009 delat ut pengar till idrottare, förening eller ledare 
som varit till stort gagn för idrott för kvinnor och flickor. 
Delar av motiveringen löd: ”Hon har redan trots sin ungdom varit en stark profil och betydelsefull för 
utvecklingen av idrotten i länet och nu sista året även nationellt. Taggad, modig, viljestark och med 
båda fötterna på jorden kännetecknar stipendiaten”

I samband med matchen mellan Leksand och Asplöven, 
9 oktober, hade Emil Persson från Ornäs sitt 11-årskalas i 
Tegera arena. Kompisgänget laddade upp med tacobuffé och 
avslutade kvällen med att heja fram LIF till en seger med 6-2. 
Grattis Emil, och bra jobbat!

Stipendium till Kajsa Armborg

Födelsedagskalas i arenan

Under matchen mot Almtuna den 20 oktober hade Leksands IF och Tegera arena fint 
besök av barn och föräldrar från Lekterapin på Falu Lasarett. 
  – En fantastisk kväll och upplevelse för barnen. De är urleksingar allihop och har 
längtat efter det här jättelänge, sade Mats Hildén, lekterapeut. 
Barnen laddade upp inför match genom att äta tacos och ta en lagbild tillsammans 
med lagkapten Jonas Frögren. 

Finbesök från Lekterapin

”- Nja, han var väldigt lat 
när han spelade tycker 
jag. Det var mycket fisk- 
ande på bortre från hans 
del, sånt håller inte jag 
på med. 

J18-forwarden William Nielsen svarar på frågan om han 
tycker att hans spelstil påminner om pappa Jens.
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Tolv år gammal tyckte Sara Engstad 
att det var dags att börja spela hock-
ey. Då hade hon, från läktaren, sett 
brorsan spela i många år. Mycket av 
inspirationen kom också från några 
välkända hockeyfilmer. 
  – Jag köpte Mighty Ducks-filmerna 
och såg dem hur många gånger som 
helst . 
Sara och pappa Lennart ”Pärtan” 
Persson kontaktade Bengt ”Fisken” 
Ohlson. Och tillsammans startade de 
ett damlag i Leksand 1997. 
 
  – DET VAR STORT intresse första träningen, 

men sen var vi runt 15 tjejer som tränade och 

körde matcher, berättar Sara som då hette 

Persson i efternamn.

Det fanns inte så många lag för damerna att 

möta vid den tiden så det blev mest matcher 

mot Stockholmslagen och så Brynäs förstås. 

  – Det var otroligt olika kvalitet på lagen. Vi käm-

pade stenhårt men det var mycket förluster. 

Sara berättar att Leksand började i division 2 

och arbetade sig uppåt. Till sin hjälp hade de 

tränaren Evert Axelsson. 

  – Han var en riktig eldsjäl. Evert jobbade hårt 

med fyspassen och fick oss att utvecklas. Så vi 

gjorde stora framsteg. 

Hur länge spelade du hockey?
  – Det blev bara fyra år. Jag satsade stenhårt 

och det var en stor passion för mig. Men sen 

blev jag sjuk och där grusades alla drömmar. Det 

var jättetufft.

I flera år kunde Sara knappt gå in i en ishall. Det 

väckte för många minnen, men nu tycker hon att 

det är bättre. 

  – Min son har börjat i Tre kronors hockeyskola 

och han vill att jag ska följa med och åka med 

honom på allmänhetens åkning, berättar Sara 

med ett leende.

Nu är Sara gift och har två barn. En son som är 

sex år och en dotter på fem år. Dotterns stora 

intressen är dans och hästar. 

  – Hon är en tuffing så hon skulle passa i hock-

eyn, men hon får välja själv, säger Sara stolt.

Vad gjorde dig till en bra hockeyspelare? 
  – Jag hade en tränare i hockeyskolan som 

sa ”om du bara vill kan du springa om din 

motståndare på lädret”. Det var mitt motto. Jag 

kunde ta i till jag storknade och jag slutade aldrig 

kämpa.

IDAG ÄGER SARA en egen affär, Valley Life-

style, i Leksand.

  – Jag skulle aldrig starta eget. För jag såg hur 

tufft det var för mina föräldrar, men nu är jag här, 

säger Sara och skrattar.

 I framtiden hoppas hon kunna ägna ännu mer 

tid åt sin stora dröm, design. Och så hockey 

förstås. 

  – Jag älskar känslan av att åka skridskor och 

titta på hockey! 

Vad hände sedan...

Dalarnas Tv-pucklag, med Leksands Oskar 
Skymning, Axel Bergkvist, Anders Liljegren, 
William Danielsen, Marcus Karlberg, Filip 
Johansson, Dennis Finn-Olsson och Milton 
Rosén i truppen, tog även i år hem bronset 
i TV-pucken. 
Dalarna vann bronsmatchen mot Norrbotten 
med 5-4 (3-4, 2-0) efter mål av David Knuts 
2, William Danielsen, Philip Andersson och 
Filip Johansson.

Inför hemmamatchen mot Almtuna den 20 oktober bjöd Västanviks 
Folkhögskola på en imponerande underhållning i Sparbanksfoajén. 
Det mest uppskattade numret var deras teckentolkade version av 
Stiko Per Larssons ”Bröder”

TV-puckbrons 
till Dalarna

Annorlunda tolkning av Bröder

”Det är nog Frögga… Han 
sitter där längst bak och 
säger inte så mycket. Ibland 
hör man att det mullrar lite 
och då brukar det vara han 
som vill ha kaffe eller nåt.”

Viktor Mårtensson på frågan om vem som hörs minst i spelarbussen. 

Text Katharina Dalmalm
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Hösten har bjudit på en del föränd-
ringar i och kring spelartruppen. Här 
kommer en sammanfattning:

OKTOBER 2015

  – Den evigt kämpande forwarden Tobias Fors-

berg återvände till Leksands IF. 

”Just då, efter förra säsongen, kände jag väl att 

jag var redo för nästa steg i min karriär. Jag ville 

testa på spel utomlands, men de klubbar jag hade 

kontakt med gav mig inte rätt magkänsla. Sen när 

Tore (Jobs) ringde var det inget att fundera på. Jag 

är riktigt stolt över att få bära Leksandströjan igen”, 

sade Tobias Forsberg inför återkomsten.

  – Den amerikanske forwarden Mike Embach fick 

efter nio allsvenska matcher lämna Leksands IF.

  – Publikfavoriten Alen Bibic lånades av Rögle. Ett 

lån som senare förlängdes, och som det i skrivan-

de stund jobbas på en permanent lösning med.

”Jag är väl fortfarande samma spelare, fast star-

kare och kvickare. Jag har en väldigt bra sommar 

bakom mig, där jag bland annat har gått ner tio 

kilo. Även om jag fortfarande har samma upp-

gifter på isen, har jag blivit betydligt kvickare på 

skridskorna”, svarade Alen själv på frågan hur han 

utvecklats under säsongerna utanför LIF.

  – Den amerikanske forwarden Patrick White 

värvades. ”En väldigt duktig hockeyspelare med 

bra skridskoåkning och bra teknik”, beskrev den 

dåvarande sportchefen Tore Jobs. 

  – Leksands IF meddelade att man i fortsättningen 

kommer att arbeta med ett sportråd istället för en 

sportchef. Tore Jobs övergick till att fokusera till 

hundra procent på sitt uppdrag som vice vd, och 

samtidigt bildade Mikael Karlberg, Fredrik Jax och 

Christer Siik det nya sportrådet.

Ur pressmeddelandet: Idag är Fredrik Jax scout 

åt St Louis Blues och Mikael Karlberg jobbar i 

Leksands IF juniorverksamhet. Fredrik kommer 

nu att ansvara för att skapa och implementera ett 

scoutingnätverk och scoutingprogram för att ha 

mer information om fler spelare och kunna sam-

ordna rekrytering av spelare utifrån den hockey 

som Leksands IF ska spela. Mikael kommer att 

jobba mycket med utveckling av spelare, samt 

vara ansvarig för att det finns en tydlig koppling 

mellan spelare på Leksands Hockeygymnasium, 

junior- och A-lag. Målsättningen är att ha en bety-

dande andel spelare utbildade och fostrade i den 

egna verksamheten. Christer Siik ansvarar för den 

dagliga verksamheten i och kring laget, och är den 

som sköter kontakten med media.

NOVEMBER 2015

Forwarden Lars Bryggman lämnar truppen. For-

warden Johan Porsberger förstärker Leksands IF.

Uppdaterad: 2015-11-11

En händelserik höst
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Viktor Amnér 
JULSNACK MED 

Han inleder varje julafton med en 
hockeymatch, tror att Jonas Frögren 
skulle vara en häftig jultomte, och 
har en farbror som skjuter julgran 
med hagelbössa. 
Dags för julspecial med den prick-
säkre LIF-backen Viktor Amnér!

VIKTOR AMNÉR gillar julen. 

  – Ja, jag gillar de här större traditionerna som 

jul och midsommar. Det blir liksom lite extra 

viktigt när man bor borta, som jag har gjort 

sedan jag var 16 år. Högtiderna blir en chans 

att komma hem och träffa familj och släkt, det 

gillar jag. 

Hur ser julafton ut i familjen Amnér?
  – Den brukar faktiskt börja med att jag, mina 

yngre bröder (Oskar och Martin) och ett gäng 

polare träffas i ishallen och spelar hockey. En 

riktigt fin tradition som har hållit i sig i sedan 

jag var tio år eller något sånt. Det är väl inte 

på blodigt allvar, men det är klart… alla vill ju 

vinna…

EFTER JULHOCKEYN är det dags att fixa 

julgran. 

  – Vi går alltid ut och hugger den efter match-

en, och det är alltid mellanbror Oskar som 

både hugger och klär den. 

Varför?
  – Jag vet faktiskt inte, det har bara blivit så. 

Han har alltid varit lite pillig av sig, så han pas-

sar bra till det där. Skulle någon av oss andra 

försöka skulle han nog ändå bara göra om 

det, förklarar Viktor, och berättar att en annan 

familjemedlem fixar gran på ett lite eget sätt:

- Min farbror, som är jaktintresserad precis 

som jag, har som jultradition att skjuta julgra-

nen med hagelbössa. Jag har aldrig testat det 

själv, men jag borde nog prova. (Viktor Amnér 

provar även på att ta en gran med hjälp av en 

hockeyklubba... se framsidan)

NÄR GRANEN är klar är det dags att fixa 

lite med mat och paket innan alla bänkar sig 

framför Kalle Anka.  

Favoriten där?
  – Ferdinand kanske, det är en klassiker, säger 

Viktor, vars familj efter Kalle-tittandet hugger in 

på julmaten. 

  – Jag är väl inte den som gillar jättemycket att 

laga mat kanske, men visst brukar jag hjälpa till 

att fixa lite till julen. Men det är roligare att äta 

än att laga.

Vad finns på julbordet?
  – Väldigt mycket! Mest det vanliga skulle jag 

tro, och så brukar vi ha älgtunga och älghjärta 

också. Helst från någon älg som jag har skjutit, 

men inte i år tyvärr. 

Favoriten på julbordet?
  – Jansson kanske, men jag gillar det mesta. 

Utom lever!

Favoriten i Aladdinasken?
  – Vet inte vad den heter, men någon med 

nougat i alla fall. 

EFTER JULMATEN är det dags för julklap-

parna. 

  – Nu på senare år har vi kört ett julklappsspel 

där alla köper två paket för ungefär 150 kronor 

styck. Sen slår vi tärning om paketen, och 

när alla har fått två paket har man tio minuter 

på sig att byta. Man vet fortfarande inte vad 

som är i dem, så det blir att man byter lite på 

chansning, men jag brukar gå på utsidan. Fina, 

stora och hårda paket brukar oftast vara bra. 

Vad är det bästa du har fått i spelet?
  – Ett fiskedrag tror jag.

Det sämsta?
  – Strumpor kanske. Även om det är bra att 

ha är det ju ganska tråkigt att få. 

Bästa julklapp genom tiderna?
   –  När jag var sju fick jag en hund av farmor. 

Det glömmer jag aldrig, berättar Viktor, och till-

lägger att han själv inte är den bäste julklapps-

köparen. 

- Eller jag kanske är ganska bra på att köpa 

julklappar när jag väl gör det, men det är mer 

det här med planeringen, att göra det i tid. Jag 

är verkligen alltid ute i sista sekund, varje år. 

Helt sjukt egentligen, jag vet ju hur jobbigt det 

är att gå runt där bland allt folk som också är 

ute i lika dålig tid som jag. 

Har du någon gång varit ute i så dålig tid att du 
har fått ta till en ”nödlösning” av något slag?
  – Ja, faktiskt. En gång fick det bli ett kuvert 

med pengar istället. Riktigt dåligt. 

Vad önskar du dig i julklapp i år?
  – En ny jaktkniv skulle vara bra. 

Vad skulle Jon Knuts vilja ha i julklapp?
  – Han jagar ju han med, så något jaktrelaterat. 

Vad skulle Janos Hari vilja ha?
  – Där skulle det nog bli lite skämtgrejer, han 

gillar ju att hålla på att busa…

Vem i laget skulle passa bäst som tomte?
  – Jonas Frögren skulle nog vara en häftig 

tomte. Han skulle väl glida in på en Harley eller 

nåt. 

På vilken tabellplats firar Leksands IF jul?
  – Tredje. 

Hur många mål har du gjort då?
  – Åtta kanske. 

Din julhälsning till Leksandsfansen?
  – Hoppas att ni alla får en bra jul! Sen ses 

vi i Globen på Annandagen och firar med tre 

poäng mot AIK!

8 | Leksingen 
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”Jag är 
verkligen 
alltid ute  
i sista 
sekund” 
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”Det har alltid stört 
mig lite att jag som 
dalmas inte har 
bott och spelat i 
Leksand tidigare”

10 | Leksingen 
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Hemma hos 

Han flyttade hemifrån Gonäs och 
Ludvika när han var 15 år, och har 
därefter gått via Karlstad, Toronto, 
Minsk, Moskva och Skellefteå till huset 
i Leksand där han nu bor. 
Han lyfter fram garaget som den bästa 
delen av huset, tycker om ”snygga 
grejer” och avslöjar att han har ”ett 
jäkla intresse för inredning”. 
Leksingen har hälsat på hemma hos 
#24 – Lagkapten Jonas Frögren. 

JONAS FRÖGREN FLYTTADE till Leksand inför 

den gångna säsongen, och enligt honom själv (och 

många andra) var det verkligen på tiden. 

  – Det har alltid stört mig lite att jag som dalmas 

inte har bott och spelat i Leksand tidigare, det har 

alltid varit ett mål och en önskan med min karriär. 

Jag är verkligen jätteglad över att äntligen vara här, 

och det är en stor ära för mig att få representera 

något så genuint och äkta som Leksands IF, berät-

tar ”Frögga”, när han tar emot hemma i det röda 

och hemtrevliga hus som han hyr i Leksand. 

  – Jag fastnade för det här direkt när jag var här 

och tittade första gången. För det första var det 

precis så som jag hade tänkt mig att jag ville ha 

det, ett hus i klassisk dalastil, och dessutom var 

det fullt möblerat, vilket passade mig perfekt.  

Vad är det bästa med huset?
  – Att jag har allt jag behöver, och att jag bara har 

tre meter till garaget. Sen är det trevliga grannar 

här och störtsköna hyresvärdar, berättar Frögga 

och utvecklar:

  – Ragnar och Inger heter de, och de är helt 

fantastiska. De fixar och donar hela tiden, och vi 

brukar göra lite saker ihop här på gården, de bor ju 

i huset bredvid. I somras lade vi plattor här utanför 

och gjorde en grillplats till exempel.  

Blir det något hockeysnack med hyresvärdarna?
  – Ja, lite blir det väl, man får väl lite tips ibland… 

Ragnar brukar säga åt mig att tackla hårdare, 

haha.  

Vad är det bästa med att bo i Leksand?
  – Allt man behöver finns här och det är fantastiskt 

fint och fullt med trevliga människor. För mig är 

hela Dalarna magiskt. Jag gillar att bara åka runt 

och kika, det finns så många skitfina platser här, 

plus att man har många minnen från olika ställen 

runt omkring. Ibland kan jag åka förbi nån gammal 

fotbollsplan och tänka att jag spelade där jag var 

liten till exempel, det är fint på något sätt.  

NÄR VI SER OSS omkring i huset ligger fokus på 

garaget.

  – Det är väl här jag gillar att vara mest, det blir lite 

skruvande på cyklarna och så… 

Så du har inget större intresse för inredning och 
sånt när det gäller själva huset?
  – Jo! Jag har ett jäkla intresse för inredning fak-

tiskt, även om jag kanske inte använder mig av det 

så mycket just här när huset redan är möblerat. 

Men jag och Emelie har köpt ett hus i Karlstad 

(Hammarö) och där blir det väl mer att man fixar 

och donar lite.  

Hur skulle du beskriva din inredningsstil?
  – Svårt… jag tycker om snygga grejer helt enkelt, 

sen spelar det ingen roll om det är något urgam-

malt eller något helt nytt. Jag gillar att blanda 

lite, men mest blir det kanske lite … rostigt och 

industriaktigt, det ska se slitet ut liksom.  

Var hittar du inredningsinspirationen?
  – Jag läser en del tidningar, åker på antikloppisar, 

kollar på nätet och sånt. Sen är ett bra tips att gå 

in på hemnet och kolla också, där kan man se lite 

hur folk har det.  

Är du ordningssam?
  – Alltså, såhär risigt som jag har hemma just nu 

brukar jag inte ha det… Jag är nog ganska pedant 

egentligen.  

Vad tycker du om trädgårdsarbete?
  – Jo, men det gillar jag faktiskt, det kan vara 

avkopplande. Sen är jag kanske inte lika duktig 

som många andra, som farsan och mamma till ex-

empel, de borde ta inträde hemma i sin trädgård. 

De har varit med och styrt upp min och Emelies 

trädgård i Karlstad också, rensat och fixat och 

gjort kanonfint, så nu är det väl upp till oss att hålla 

efter…  

Är du händig?
  – Nej, det kan jag inte påstå, men jag tycker att 

det är kul att vara med och lära sig. Det hus som 

jag hade tidigare i Karlstad var jag faktiskt med och 

byggde lite. Eller, byggde och byggde, det var en 

kompis som snickrade och jag var mest med och 

langade grejer, men det var kul och intressant att 

vara med. 

Har du något i ditt nuvarande hem som du har 
byggt själv?
  – Det här är ju pinsamt, men nej jag tror inte 

det…. Jag ska bygga om motorcykeln lite om det 

räknas?

Avslutningsvis, vem i laget skulle få förtroendet 
att inreda ditt hem?
  – Mårtensson kanske. Han hade det jättefint 

hemma, men jag förstår ju i och för sig att det inte 

är han själv som ligger bakom det… 

Vem skulle absolut inte få inreda ditt hem?
  – Janos Hari. Han har ju inte ett rätt på någonting 

annat, så varför skulle han ha det när det gäller det 

här?

Jonas Frögren

”Grabbarna säger att jag är så jävla gubbig eftersom jag inte har några kanaler på teven, men jag  
brukar säga att jag lyssnar på radio istället. P3 Dokumentär till exempel, riktigt bra grejer.”
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Damlaget

”Svenskar är trevligare
… men skitblyga!”
Hon flyttade till Sverige från Lettland 
när hon var 16. Två år senare pratar 
hon en felfri svenska och har på isen 
blivit lite av en profil i Riksserien. Hon 
kom till Leksand inför den här säsong-
en, och hoppas nu på att få vara med 
och ta laget till SM-final. 
  – Oavsett vad man vill göra i livet kan 
man oftast nå dit med hjälp av vilja och 
motivation. Jag skulle väldigt gärna få 
en guldmedalj runt halsen, säger den 
snabbskrinnande Leksandsforwarden 
Liga Miljone.  

HOCKEYKARRIÄREN INLEDDES hemma i 
Lettland, när Liga var tre år gammal. 
  – Det var första gången jag var på is med klubba 
och puck i alla fall, men man kan väl säga att jag 
började spela på riktigt när jag var sju. Jag hade 
åkt konståkning först, men kände efter ett tag att 
jag ville testa hockey på riktigt. När jag testade 
kände jag direkt att jag kunde skjuta, passa och 
dribbla, så det kändes ganska självklart att fortsät-
ta, menar Liga, som vid 16 års ålder bestämde sig 
för att satsa på hockeyn på allvar. 
  – Att flytta till Sverige kändes som en bra väg 
att gå för att utvecklas som spelare. Ligan här är 
väldigt bra, och det finns många duktiga spelare. 

Du tvekade aldrig inför att flytta ensam till ett 
nytt land vid 16 års ålder?
  – Nja, jag är inte riktigt en sån typ av person tror 
jag, jag har alltid varit väldigt självständig. Jag 
tänkte mer att det skulle bli väldigt spännande 
och utvecklande för mig, som både spelare och 
person. Sen är det klart att det var lite tufft i början, 
menar Liga, som inledde Sverigeäventyret i Modo. 
  – Hälften av tjejerna vågade inte prata engelska 
och jag förstod verkligen ingenting av svenskan. 

Men nu pratar du ju felfri svenska, hur gjorde du?
  – Jag bestämde mig ganska snabbt för att lära 
mig svenska. Dels för att jag skulle kunna gå i en 
svensk skola, men också för att det såklart skulle 
bli lättare att komma in i laget och samhället på 
det sättet. I början pratade jag bara engelska, men 
lyssnade när de andra pratade svenska, och sen 
efter ett tag började jag försöka prata svenska. 
I början var jag väldigt osäker, men när jag väl 
bestämde mig för att inte vara rädd för att säga fel 

gick det ganska snabbt. Två veckor efter att jag 
börjat försöka pratade jag bara svenska. Samman-
lagt tog det kanske ett och ett halvt år att lära sig. 
Ett tag trodde jag aldrig att det skulle gå, men med 
lite vilja och envishet löste det sig. 

Största skillnaden mellan Lettland och Sverige?
  – Svenskar är trevligare, men skitblyga! Det är 
verkligen stor skillnad om man jämför med hur 
folket är i Lettland. 

Vad saknar du mest från Lettland?
  – Mycket av det som finns i Lettland finns ju här 
också, men en del mat som bara finns i Lettland 
brukar jag sakna ibland. Och familjen såklart. 

I LEKSAND HAR LIGA sällskap av två landsma-
ninnor: Iveta Koka och Ilze Bicevska. Liga berättar 
att trion har känt varandra länge. 
  – Det är nog säkert i 10 år i alla fall. Lettland är 
ett litet land, och det blir liksom att vi hockeytjejer 
känner varandra. Självklart är det en skön känsla 
att veta att man har kompisar i laget som man kan 
prata med på sitt modersmål. Det är en trygghet. 

Beskriv dina styrkor som hockeyspelare?
  – Svårt… Jag skulle nog inte säga att jag är asbra 
på att åka skridskor, men viss teknik har jag väl. 
Ibland gör jag mål också, och jag försöker att alltid 
hålla mig med där framför mål. 

Hur långt kan ni nå denna säsong?
  – Vi har ett väldigt bra lag, och om vi bara gör 
vårt bästa hela tiden är det i finalen vi kommer att 
hamna. Det är mitt mål i alla fall.  Jag har spelat 
en SM-final tidigare, och skulle väldigt gärna göra 
det igen.

Avslutningsvis, hur firar du jul?
  – Jag kommer att åka hem till Lettland och vara 
tillsammans med familjen. Det blir skönt och roligt 
att komma hem, men jag kommer att träna på för 
fullt på egen hand och försöka vara på is en del 
under julen också. Det är en viktig del av säsongen 
som väntar efter jul, och det gäller att vara redo.

LIGA MILJONE OM
Sina intressen Mest hockey såklart, men jag 
gillar nästan alla andra sporter också. Om jag 
ska ta det lugnt gillar jag att bara vara med 
familj och vänner. Fiska lite ibland kanske. 
Sina framtidsplaner Jag går samhällspro-
grammet på gymnasiet nu, och efter det har 
jag en dröm om att spela collegehockey i USA. 
Därefter vill jag bli turistguide och resa runt och 
upptäcka nya länder och kulturer. Jag har en 
ganska tydlig plan framför mig, och det gillar jag. 
Sitt främsta hockeyminne Jag har ju spelat 
ihop med min mamma i både klubblag och 
landslag, och att spela VM tillsammans med 
henne, och dessutom ta guld, var nog det störs-
ta jag har upplevt. Jag bröt visserligen armen, 
men det var det värt för jag täckte ett skott. 
Sina vita skridskor Jag tror faktiskt jag är den 
enda i Riksserien med vita skridskor, så det 
är lite kul faktiskt. Men egentligen spelar inte 
färgen någon roll. Skridskor som skridskor. 
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VAR INTE PUCKAD – TA BUSSEN!
VAR INTE PUCKAD – TA BUSSEN!  
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Lars
Sundström AB
Rävilsvägen 21 • 790 25 Linghed
0246-224 00 • fax 0246-224 40

AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

”DET ÄR VI SOM GÖR ATT 
LEKSINGEN 

KOMMER HEM TILL DIG”
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”Snorben” och ”Pnorben”*
J20

   – Leksands IF har varit favoritlaget 
ända sedan man var liten, och en 
dröm som man alltid har haft är väl att 
få vara med och spela upp laget i SHL. 
Extra kul såklart om vi kunde få göra 
det tillsammans. 
Det säger syskonen Norberg (Simon, 
19, och Philip, 17), två av föreningens 
mycket lovande juniorer. 

DE ÄR BÅDA FOSTRADE i Hedemora SK, 
en klubb som Simon lämnade för Leksand inför 
säsongen 2012/2013, och Philip inför den gångna 
säsongen. 

Simon var den gångna säsongen assisterande 
lagkapten i klubbens J20-lag, och hann även 
debutera i såväl A-laget som SHL. Denna säsong 
har han tillhört de juniorer som på allvar slagit sig in 
i A-truppen, och han har fått mycket beröm för sitt 
hårda jobb i såväl offensiv som defensiv.
  – Jag är en tvåvägsforward som försöker jobba 
hårt och åka mycket skridskor, berättar Simon. 
  – Mitt mål har hela tiden varit att ta en plats i A-la-
get, och jag kände redan i början nu på tränings-
matcherna att jag på allvar kunde vara med och 
konkurrera i år. Jag känner mig starkare och mer 
explosiv än förra säsongen. 

PHILIP TILLBRINGADE den gångna säsongen i 
såväl J18 som J20, och var bland annat med om 
att spela hem ett SM-silver med U18-laget. Denna 
säsong har han spelat sig till en plats i J20, och 

känner själv att han har tagit stora steg i utveck-
lingen. 
  – Framförallt har jag blivit starkare i benen. Jag 
har jobbat mycket med det i sommar och det har 
gett utdelning. Min roll i laget är väl lite lika som Si-
mons, jag jobbar hårt och försöker bidra offensivt. 
Och defensivt… 

Vad fick er att börja spela ishockey?
  – Min storebror spelade och det blev väl att jag 
fick lite gamla klubbor och skridskor av honom, 
berättar Simon. 
 – Och det var samma för mig, jag fick lite gamla 
grejer av Simon, men när jag hängde med Simon 
fick jag alltid vara målvakt, förklarar Philip, som inte 
låter helt nöjd över detta faktum.  
  – Nja, det var väl inte så jättekul direkt, speciellt 
inte när man är puckrädd. 

Vad betyder det för er att representera Leksands 
IF?
  – Leksands IF är Dalarnas stolthet, så det betyder 
såklart jättemycket. Man har ju hållit på Leksand 
ända sedan man var liten, och föräldrarna och 
framförallt mormor och morfar har också alltid varit 
leksingar, säger Simon. 
  – Ja, men mormor och morfar är nog nästan 
värst. De åker ju från Hedemora och hit till Lek-
sand till varje match, och har till och med åkt till 
Ö-vik och kollat när vi har spelat juniorhockey. De 
är verkligen engagerade. 

LIF-idol som ung?
  – Challe, svarar båda, som dessutom har haft just 
Mikael ”Challe” Karlberg som tränare i J20-laget. 
  – Man har fått små tips av honom hela tiden. Han 
är kung. 

Simon, hur är Philip som person?
  – Glad, envis och lurig. 

Och Philip, hur är Simon?
  – Glad, hjälpsam och har bra humor. 

Vem av er är smartast?
  – Ingen är nog särskilt smart, haha. 

Vem är mest ordningssam?
  – Det är nog Philip faktiskt. Han är nog lite bättre 
på att hålla efter... 

Vem är sämst förlorare?
  – Jag skulle nog säga att det är jag, säger Simon. 
  – Och jag att det är jag, säger Philip och skrattar. 
  – Alltså, ingen av oss gillar väl att förlora, och vi 
tävlar väldigt mycket mot varandra när det gäller 
allt egentligen. Det har väl blivit att vi har rykt ihop 
lite när vi har haft nån tävling hemma….

Vem vinner oftast?
  – Eftersom jag är två år äldre blir det oftast jag, 
menar Simon, och Philip håller faktiskt med. 
  – Men gäller det kortspel eller så brukar det vara 
ganska jämnt, tillägger han. 

Philip, avslöja något om Simon som vi inte vet?
  – Han brukar alltid lyssna på dansband!
  – Va!?
  – Ja, men det gör du ju. 
  – Det har typ hänt en gång….

Simon, avslöja något om Philip då?
  – Han har svårt för att tvätta. 
  – Tvätta??
  – Ja, du ser, han vet inte ens vad det är. 
  – Nej, men allvarligt, tvätta kläder och sånt eller?
  – Som sagt, du hör ju… Det brukar bli jag som 
får fixa det där. 

*I samband med intervjun kikade Martin Karlsson 
förbi och påpekade att Simon, till vänster, internt 
går under namnet Snorben. Simon förklarar: 
Äh, det var ett inlogg man fick på skolan. S från 
förnamnet och sen Norb från efternamnet…. Och 
Philip fick ju då Pnorb… Så vi är väl Snorben och 
Pnorben då.
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LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

LIF-Mössor! 

Helblå 
179:-

Vit med blå tofs 
179:-

Sista beställningsdag för leverans innan jul - 18 december! 

Blå med vit tofs 
179:-

Nyhet! 
179:-

Fleece 
179:-

Fleece, barn 
149:-

Stjärnor 
179:-
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 Present- & inredningsbutik 
     där överskottet går till ett gott ändamål

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00

Gåvan
Följ oss på 
 instagram
 sdr_gavan

Gilla oss på 
 facebook
 SDR Gåvan

Skidåkning med hela familjen i natursköna 

Rättviksbacken - en rofylld och 

bekväm vintersamvaro tillsammans!

www.rattviksbacken.se

Skidskola och rolig barnbacke för de små, utmaningar i 
Snowparken för de äldre, familjemys på renskinnen vid 
grillplatsen, god gulaschsoppa & våffl or i Toppstugan, 
cafeteria med mat, braskamin och utsikt över Siljan, 

skiduthyrning med möjlighet att lämna kvar utrustning 
över natten. Dessutom fritt att byta under hyrtiden 

mellan alpint, längd, snowboard, twintips och telemark!

Uppge kod LIF = 20% RABATT 
på liftkort och skidhyra*

*obs! gäller ej säsongskort och inte perioden 27/2-6/3

Starta, 
driva,  
utveckla 
eller  
avyttra?

www.pwc.se/leksand

Kontakta oss i Leksand  
på 010-212 84 00.

 
FASTIGHETSBYRÅN RÄTTVIK 

0248-51690 
RATTVIK@FASTIGHETSBYRAN.SE 
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J18

Radovan Iljic – Sheriffen i J18 
Han lämnade Hedemora SK för Lek-
sands IF inför den gångna säsongen, 
och var under debutsäsongen i LIF 
med och spelade hem ett SM-silver till 
J18-laget. 
Den här säsongen är han utsedd till en 
av lagets assisterande kaptener, men 
också till något så respektingivande 
som… sheriff!
   – Det låter lite coolt faktiskt, men det 
det egentligen innebär är att jag är den 
som har hand om lagkassan, berättar 
den pengasäkre LIF-backen.

RADOVAN BÖRJAR MED att förklara vad som 
egentligen menas med en lagkassa. 
  – Vi har vissa regler i laget, och bryter man mot 
dessa får man böta. Sen samlar vi alla pengar i en 
lagkassa som vi ska göra något kul för i slutet av 
året. Så pengarna går alltså tillbaka till hela laget, 
inte bara till mig, haha. 

Varför är just du sheriff?
  – William Reimer var ansvarig förra säsongen, 
men nu när han spelar med J20 har han lämnat 
över ansvaret till mig. Vi går ekonomi båda två, så 
vi har ganska bra koll på pengar. 

Innebär det att du är snål?
  – Haha, nej då, inte snål, men… ekonomisk. 

EN AV REGLERNA som ger böter om man bryter 
emot den är sen ankomst. 
  – Är man sen får man betala 50 kronor, och sen 
är man även om man ”bara” är en minut sen. Man 
ska vara i tid helt enkelt, förklarar Radovan, och 
ger exempel på fler regler:
  – Man får inte har skor på sig i omklädningsrum-
met, och när tränaren pratar, eller när man äter, får 
man inte ha huvudbonad. 
De flesta överträdelser bestraffas med 50 kronor, 
men vissa ligger på det dubbla beloppet. 
  – Och om man glömmer en sån där back med 
grejer i på golvet när man har städat omklädnings-
rummet får man en extra städvecka. Och gör man 
hattrick i någon match får man bjuda hela laget på 
fika. 

Finns det någon som har bidragit lite mer än 
någon annan till lagkassan?
  – Ja… jag skulle säga att det finns två i alla fall, 
men jag vill inte hänga ut någon här, haha. 

Vem har sämst koll på pengar i laget då?
  – Rasmus Hedin kanske. Han gillar att äta ute 
och köper mycket märkeskläder.

Någon som aldrig bryter mot reglerna?
  – Oliver Kandergård har klarat sig bra hittills, men 
han är ju kapten också, så han måste väl föregå 
med gott exempel. 

Kan du också bli straffad, trots att du är sheriff?
  – Det kan jag, men det har inte skett hittills. Jag 
är nog ganska skötsam. 

Kan tränaren straffas?
  – Jadå, men de har ju vissa förmåner också… 
De får till exempel ha skor på sig i omklädnings-
rummet. 

Är det en regel de har bestämt själva?
  – Förmodligen. 

I SLUTET AV varje månad gör sheriff Iljic en sam-
manställning över hur mycket lagkamraterna har 

gjort sig skyldiga till under månaden, och skickar 
sedan ut ett ”kravbrev” i den interna facebook-
gruppen. 

Händer det att det kommer in några protester?
  – Det händer. Om någon inte håller med om 
att de har gjort sig skyldiga till ett straff blir det 
rättegång. Vi kaptener är domare, och sen får den 
åtalade lägga fram argument till varför han inte ska 
straffas. Därefter röstar hela laget, och det slutar 
oftast med att den åtalade får betala. Men alla 
betalar sen när de väl har fått sitt straff, det är inget 
snack om det, berättar Radovan. 

Hur mycket pengar tror du att ni har i kassan när 
säsongen är över?
  – Några tusen brukar det bli i alla fall, så det ska 
vi nog kunna hitta på något roligt för. 

Vad gjorde ni med pengarna förra säsongen?
  – Ja, just det, då gjorde vi faktiskt ingenting, jag 
vet inte var de pengarna är faktiskt…  Jag får nog 
ta mig ett snack med Reimer!

Radovan Iljic om: 
Sin spelstil Jag är en defensiv back som 
spelar enkelt och tycker om att tacklas. 
Sitt lag Jag tycker faktiskt att vi individuellt 
sett är ett bättre lag i år än förra året. 
Lagmässigt kan man inte klaga heller, med 
tanke på inledningen. Jag tror att vi kan gå 
riktigt långt!
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LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

Julklappstips! 

Vinterjacka 
799:-

Joggingoverall 
899:-

Piké 
399:-

Halsdukar 
179:-/styck

T-shirt (blå, vit, svart) 
199:- (2-pack)

LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

Sista beställningsdag för leverans innan jul - 18 december! Sista beställningsdag för leverans innan jul - 18 december! 

Byxa 
349:-

Ziphood 
649:-

LIF-kepsar 
219:-/styck

Keps, junior 
149:-

Sweatshirt 
499:-

T-shirt, Liffe 
149:-

Mössa, Liffe 
129:-

Bäddset 
349:- (599:- dubbel)

Badlakan 
249:-
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Ungdom

Under vecka 44 genomfördes Leksands IF Höstcamp för 
spelare födda -00 till och med -06.
Campen pågick i två omgångar, och omkring 100 spelare 
deltog totalt.  
Under den tre dagar långa campen ingick exempelvis fyra 
timmars ispass per dag, samt lunch i arenan, teoripass och 
inträde till en av A-lagets matcher. 
De teman som behandlades var bland annat skridskotek-
nik och närkampsspel, och bland coacherna fanns Mikael 
”Challe” Karlberg, Gabriel Karlsson samt OS-meriterade 
Jacki Munzel, som bland annat jobbat med NHL-spelare i 
New York.
  – Jättekul och jättejobbigt, summerade 10-åriga Leksands-
grabbarna Axi Reichel och Melvin Eriksson. 
  – Det har varit riktigt tuff träning, men det är bra, man lär 
sig mycket. 

Lyckad 
Höstcamp
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Ungdom
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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

S
venskt

nö
tkö

tt

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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I Tegera Arena jobbar i dagsläget sex 
vaktmästare som tillsammans sköter 
och håller koll på allt från isspolning till 
läckande toaletter. 
Men vad innebär det egentligen, mer 
exakt, att vara vaktmästare i Tegera 
Arena? Hur ser en arbetsdag ut, och 
vilka olika typer av frågor och uppdrag 
kan man ställas inför?
Leksingen lät två sjättedelar av vakt-
mästarstyrkan - radarparet Nisse 
Näsman och Anders Borg - svara på 
just detta (och lite till). 

NISSE NÄSMAN ÄR DEN av dagens vaktmästa-

re som, bortsett från Pål Rosén, har arbetat längst 

i arenan. 

  – Jag började i mars 2007 och sen kom Anders 

året därpå, berättar Nisse, och Anders fortsätter:

  – Visst har vi varit med om en hel del under de 

här åren… oj, oj, oj. Men det som är lite nytt för 

den här säsongen är att Tore (Jobs) har lagt mer 

ansvar på oss alla som jobbar här. Vi går runt på 

ett schema där den som jobbar dag är förman den 

veckan. Alltså den som styr upp och planerar de 

jobb som ska göras. Jag tycker att det har fung-

erat jättebra. Alla blir delaktiga och får ta samma 

ansvar, och visst blir det så att man växer med 

uppgiften.

VAKTMÄSTARNA I Tegera arena går runt på ett 

femveckorsschema där de inleder med en veckas 

dagjobb (7-16) och därefter en veckas ledigt.

  – Visst låter det bra med en vecka ledigt, men 

samtidigt handlar det ju om tid vi jobbar in. Veckan 

efter jobbar vi sju av sju dagar igen, och ligger 

säkert på en 64 timmar då, menar Nisse. 

  – Vecka fyra har vi sedan en resursvecka där vi 

hjälper till där det behövs, och sen ytterligare en 

fullvecka. Sådär rullar det på. 

Hur känner man sig efter en fullvecka?
  – Visst, jobbet i sig kanske inte är jättekrävande 

rent fysiskt, men blir ändå jävligt intensivt. Man har 

alltid en tid att passa. 

Beskriv en vanlig arbetsdag?
  – Ja du, som idag då, en vanlig måndag, börjar vi 

med att göra i ordning båda hallarna åt hockeygym 

nu på morgonen. Vi kollar av och förbereder isar-

na, tänder upp och låser upp arenan, börjar Nisse. 

  – Och sen drar städningen igång, fortsätter 

Anders.

  – Vi ser över omklädningsrum, korridorer och 

så, och sen brukar det var dags att gå igenom lite 

mejl…

Vad kan det vara för typer av mejl som kommer 
in?
  – Såhär dagen efter en matchdag kan det vara 

alla möjliga saker som ska åtgärdas. Det kan vara 

stolar som är trasiga, toaletter som läcker och så 

vidare. Lite allmänt fix helt enkelt. 

EFTER MEJLKOLLEN fortsätter dagen med att 

gå igenom driftsdatorn, se över inställningar för 

ventilation, kyla och värme, samt bocka av check-

listan med saker som ska kontrolleras. 

Samtidigt gäller det att hela tiden ha stenkoll på 

isschemat. Se bilden till höger.

  – Det är ju det som till stor del styr vår dag, och 

där gäller det att vara väldigt noga med tiderna för 

Vaktmästarkoll!
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att allt ska flyta på. Isen används ju mellan 7.30-

22.30 på vardagar och 8-19 på helgerna, ibland 

längre, i båda hallarna, så det är ju en del att hålla 

koll på. Man brukar säga att man har ungefär 10 

minuter på sig att spola isen.

Spolar ni isen mellan varje ispass?
  – Nej, vi försöker att hålla det så kostnadseffek-

tivt som möjligt. När U9 tränar sliter de ju inte så 

mycket på isen direkt, så mellan deras pass och 

U10-passet behöver man inte spola till exempel. I 

samband med en A-lagsmatch, eller egentligen vil-

ken match som helst från U16 och uppåt, blir det 

fem spolningar, förklarar Nisse, och tillägger att en 

spolning kostar omkring 500 kronor. 

Kan vem som helst köra ismaskin?
  – Ja, egentligen, men… det krävs ju lite känsla 

också… 

(Eller MYCKET känsla, konstaterar undertecknad 

efter ett provåk….)

Vilken är den konstigaste fråga ni har fått?
  – En gång fick vi ett mejl från någon som ville att 

vi skulle kolla om en person hade blivit kvar i are-

nan på fyllan, börjar Nisse, och Anders fortsätter:

  – Ja, och en gång kom en man hit dagen efter en 

match och berättade att han hade supit bort jack-

an med bilnycklarna i någon gång under matchen. 

Jag fick leta igenom hela huset och när jag väl 

hade gått igenom alla sektioner gick det upp ett 

ljus för honom. ”Ah, just ja, jag var ju på Legends 

också…”

  – Sen var det en som ringde och frågade om vi 

hade sandat Gropgatan, för den hade då varit så 

hal sist. Vi har ju ingenting att göra med den gatan, 

men jag svarade att jag hoppades att den var 

sandad och klar, haha. 

Jobbigaste jobbdagen hittills?
  – Jobbigaste perioden måste helt klart ha varit 

när vi skulle starta upp isarna igen efter att be-

tongplattan hade lagts. Vi var tre man, jag, Anders 

och Jens Nielsen, som jobbade 21 dagar på raken 

mellan klockan 06-24. Vi hade två isar att få igång, 

mitt i semestertider och allt, det var nog tuffast 

hittills. 

Avslutningsvis, Anders, vilka är Nisses styrkor?
  – Nisse är bra på allt, det är faktiskt så… Han är 

väldigt bra på drift och teknik, till exempel. Det är 

väldigt lätt att jobba med Nisse, vi tänker liksom så 

lika så det blir jävligt lättjobbat helt enkelt. 

Och Nisse, Anders styrkor?
  – För det första så var han ju världens starkaste 

14-åring…

  – Nej, men sluta, det där får du sudda bort!

  – Men allvarligt, ryktet säger ju så, haha…. Men 

i övrigt: Inget sitter fast när det gäller Anders, och 

han bemöter våra besökare på ett väldigt bra sätt, 

fortsätter Nisse, men blir snabbt avbruten igen:

  – Men sluta nu, du behöver inte säga så mycket, 

det här blir ju pinsamt!

  – Nej, men han är väldigt noga med allt. Ibland 

jobbar man efter normen ”det duger”, men det 

gillar varken jag eller Anders. 

Det sämsta med ert jobb?
  – Vad svårt, jag brukar alltid säga att jag har 

världens bästa jobb, menar Anders. 

  – Men det är väl det att det kan bli lite bökigt om 

andra inte passar tider, just eftersom vi är så tids-

bundna själva. Sen är det ett bekymmer att vi har 

för få omklädningsrum. En helg med 13 matcher är 

det svårt att få rummen att räcka till.  

Det bästa med ert jobb?
  – Leksands IF är så fruktansvärt uppmärksam-

mat, och vi tycker att det är kul att det vi gör syns. 

Sen händer det ju saker hela tiden, och ingen dag 

är den andra lik. Vi har väldigt roligt på jobbet. Det 

är inte direkt slentrian här. 
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GLOBEN STOCKHOLM
9 JANUARI 2016

STOCKHOLM GLOBEN
9 JANUARI 2016

Vid biljett- och evenemangsfrågor ring: 
0771-31 00 00

Vardagar kl 09 00-18 00
Lördag - Söndag 10 00-14 00

VÄLKOMMEN TILL EN OFÖRGLÖMLIG DAG

I GLOBEN!
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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.




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

Ring och boka din plats på 
0226-580 70

Linje 1, Avestalinjen går till alla hemmamatcher
Linje 2, Norbergslinjen går till alla fre-,lör- och söndagsmatcher 

och till matcher där Leksand möter AIK eller Mora.

TURLISTA
Matchstart 16.00 19.00

Linje 1, Avestalinjen

Avesta busstation 13.30 16.30

Hedemora Gussarvsg. hpl 13.50 16.50

Säter busstorget 14.10 17.10

Borlänge busstation 14.30 17.30

Djurås Tåghållplats 14.45 17.45

Insjön Hjultorget hpl 15.00 18.00

Linje 2, Norbergslinjen

Avesta busstation 12.35 15.35

Norberg busstation 12.55 15.55

Fagersta Lidl 13.10 16.10

Söderbärke hpl vid kiosk 13.30 16.30

Smedjebacken OK Q8 13.45 16.45

Ludvika busstation 14.00 17.00

Landforsen
14.05 17.05

Borlänge busstation 14.30 17.30

Djurås Tåghållplats 14.45 17.45

Insjön Hjultorget hpl 15.00 18.00

TA BUSSEN 
TILL HOCKEYN

Retur direkt efter matchen!
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88 frågor till 

Tommi Paakkolanvaara
Han gillar inte att prata i telefon, tycker 
att Robin Jacobsson är mest välklädd 
i laget, skrattar åt Matias Lassen och 
gillar det svenska ordet ”tjena”. 
Lär känna den assisterande kaptenen 
från Finland – Tommi Paakkolanvaara. 

1. Hur mycket är klockan?
  – 9.04 

2. Var befinner du dig?
  – I arenan, omklädningsrummet.  

3. Vad gjorde du innan du kom hit?
  – Åt frukost, sen hann jag inte med så mycket 

mer, haha.  

4. Vad var det första du gjorde när du vaknade i 
morse?
  – Gick in i badrummet.  

5. Är du morgonpigg?
  – Jag har oftast inga problem med att komma 

upp till träningar och sånt, men när jag är ledig 

gillar jag att sova ut.   

6. Hur många timmar har du varit vaken som 
längst?
  – Nästan 24 skulle jag tro, men det var när jag var 

yngre. Jag skulle nog inte klara av det nu, haha.  

7. Är du fåfäng?
  – Nej, det kan jag inte påstå.  

8. Vilket är ditt favoritklädesplagg?
  – Oj, jag har nog inget. Jag brukar ta på mig det 

första jag hittar.  

9. Vem i laget har mest kläder?
  – Det är nog Robin Jacobsson, han är alltid så 

välklädd.  

10. Vem tror att han är bäst klädd?
  – Janos Hari kanske, men han har fel, haha.  

11. Familj?
  – Flickvän och hund. De bor inte här i Leksand 

med mig, men är här och hälsar på ibland.   

12. Hur gammal var du när du började spela 
ishockey?
  – Fem, och jag fastnade direkt.  

13. Kommer du ihåg din första hockeymatch?
  – Nej, det var alldeles för längesen.   

14. Ditt första hockeymål?
  – Nej, inte det heller. Men jag kommer ihåg att jag 

inte alltid har varit en offensiv spelare. Jag spelade 

faktiskt back ett tag i min ungdom.   

15. Du har varit skadad en del här i Leksand, är 
du otursförföljd?
  – Jag vet! Och nej, egentligen inte, det verkar 

bara gälla här i Leksand.  

16. Vad gör du helst på en ledig dag? 
  – Jag brukar börja med ett gympass och sen 

försöker jag att vila så mycket som möjligt.  

17. Är du en bra kock?
  – Nej, jag är faktiskt en fruktansvärt dålig kock.  

18. Vad är det mest avancerade du har lagat?
  – Jag håller mig till väldigt, väldigt enkla maträtter, 

jag har nog aldrig lagat något avancerat.  

19. Vilket var ditt favoritämne i skolan?
  – Idrott och matte.   

20. Ditt sämsta ämne?
  – Jag gillade de flesta faktiskt.  

21. Har du fuskat på ett prov någon gång?
  – Ja, absolut, haha. Jag minns att jag, vid glos-

förhör i svenska eller engelska, brukade skriva ner 

så många svåra ord som möjligt på en lapp, och 

sen var det bara att hoppas att något av dessa 

skulle komma med på provet.  

22. Vilka tre ord beskriver Leksand bäst?
  – Vackert, kompakt och vänligt.   

23. Vilka tre ord beskriver Leksands IF bäst?
  – Tuffa, hårdjobbande och unga. Eftersom jag 

är äldst i laget måste vi ju ha ett väldigt ungt lag, 

haha.  

24. Största skillnaden mellan att bo i Finland 
respektive Sverige?
  – Inte så stor skillnad faktiskt. Men språket och 

pengarna kanske.  

25. Vad i Finland saknar du mest?
  – Mina vänner.   

26. Bästa svenska artisten?
  – Jag gillar ganska tung musik. Sabaton till 

exempel.  

27. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån?
  – 19.   

28. Hur ofta städar du?
  – Haha, inte så ofta, det är inte min favoritsyssla 

direkt.  

29. Bok eller film?
  – Film! Favoritfilmen? Jag gillar faktiskt den första 

Matrix-filmen fortfarande.  

30. Vad skulle filmen om dig heta?
  – Svårt… Matrix 4 kanske.  

31. Vad skulle filmen om Janos Hari heta?
  – The man who can´t stop talking.   

32. Filmen om Frans Tuohimaa?
  – Svårt att säga… han är ju målvakt, så något 

med goalie kanske.   

33. Finland eller Sverige, vilka är bäst på hockey?
  – Sverige. Faktiskt.   

34. Finlands bästa hockeyspelare?

  – Valtteri Filppula, center i Tampa.  

35. Sveriges bästa?
  – Henrik Lundqvist.   

36. Hur bra är HockeyAllsvenskan? 
  – Väldigt bra, mycket bättre är vad jag trodde att 

den skulle vara. Jag tror inte att spelarna i Finland 

förstår hur bra Allsvenskan faktiskt är.   

37. Vad är det värsta du har sagt till en domare?
  – Oj.. alltså, det har nog blivit en hel del, men det 

är inget jag kan avslöja här. Ibland kan man liksom 

inte kontrollera vad man säger. Man är så inne i 

matchen och vill så gärna vinna, och om man tyck-

er att domaren gör fel är det liksom svårt att hålla 

inne med känslorna.   

38. Vad får dig att skratta?
  – Nästan allt.   

39. Vem får dig att skratta?
  – Matias Lassen. Allt han gör är kul, även om han 

inte alltid förstår det själv.   

40. Vad är du rädd för?
  – Inget speciellt faktiskt.  

41. Spelar du något instrument?
  – Nej. Jag har provat gitarr några gånger, men 

det tar alldeles för mycket tid att lära sig. Jag 

önskar att någon bara kunde ge mig gåvan att 

kunna spela.  

42. Tycker du om att bli intervjuad?
  – Inte direkt. Jag har alltid tyckt att har varit den 

jobbigaste delen av mitt jobb.   

43. Har du ljugit för en journalist någon gång?
  – Ingen stor lögn, men ibland måste man ju ta till 

en vit lögn.  

44. Vilket var ditt första sommarjobb?
  – Jag har faktiskt aldrig jobbat med något annat 

än att spela hockey.  

45. Favoritgodis?
  – Äter inte så mycket godis, men nån choklad 

kanske.  

46. Hur många mål kommer du att göra i Lek-
sandströjan denna säsong?
  – Beror på hur många matcher jag spelar, men 

jag hoppas kunna göra runt 15.   

47. Vem blir lagets skyttekung?
  – Fredrik Forsberg. Han har den rätta målinstink-

ten och vill verkligen göra mål, precis som sin 

storebror.   

48. Vad är det mest romantiska du har gjort?
  – Oj, jag vet inte… Kanske när jag lagar middag 

till min flickvän. Det är väl inte så romantiskt kan-

ske, men hon blir glad.  

49. Vad skulle du jobba med om du inte var 



Leksingen | 27Leksingen | 27

hockeyspelare?
  – Jag har tänkt mycket på det där, men har 

faktiskt ingen aning. Kanske jobbar jag som hock-

eytränare, eller kanske sitter jag och blippar varor i 

kassan på Coop, haha.  

50. Hur många sms skickar du på en dag?
  – Ett eller två kanske. Jag gillar inte att prata i 

telefon och inte att sms:a heller.   

51. Vem var den senaste person som du pratade i 
telefon med?
  – Christer Siik, i morse när han ringde och fråga-

de om jag kom ihåg den här intervjun.   

52. Har du någon dold talang?
  – Om jag har någon så har jag gömt den väldigt 

bra.  

53. Känner du någon som har ett längre efter-
namn än vad du har?
  – Faktiskt! Markku Uusipaavalniemi. En finsk 

curlingspelare.   

54. Har du något smeknamn?
  – Du menar utöver Polka? Haha. Jo, men jag har 

några. I Finland kallar de flesta mig för Paakkis, 

men här i Sverige har jag fått många olika namn. 

Enklast är nog att säga Tommi.  

55. Hur varmt ska det vara i bastu enligt dig?

  – Närmare 80 grader.   

56. Favoritdryck?
  – Pepsi.  

57. Beskriv innehållet i din senaste dröm?
  – Jag kommer inte ens ihåg min senaste dröm.   

58. Spara eller slösa?
  – Spara! 

59. Hur bra är du på svenska?
  – (på svenska) Bättre men inte bra.  

60. Vem är bäst på svenska av dig och Frans?
  – Det är nog Frans. Han övar lite mer än jag.  

61. Ditt svenska favoritord?
  – Tjena! Det är ett kul ord.   

62. Favoritord på finska?
  – Har nog inget speciellt.   

63. Favoritlag i NHL?
  – Har alltid gillat Pittsburgh, ända sedan Jaromir 

Jagr spelade där. 

64. Bästa matstället i Leksand?
  – Leksands Folkhögskola.   

65. Vad lyssnar du på för musik?
  – Children of Bodom. Riktigt tung finsk musik. 

Jag brukar lyssna på dem före match. 

66. Vem i laget har bäst musiksmak?
  – Jag.

67. Vem har sämst?
  – Janos kanske, men det är svårt att välja någon. 

Nästan alla gillar techno och pop, och det gör inte 

jag. 

68. Vad gör dig stressad?
  – Inte så många saker, men oväntade utgifter 

kanske.  

69. Vilka tre lag ligger i toppen av Allsvenskan 
när grundserien är färdigspelad?
  – AIK, Västerås och Leksand. 

70. Vilka tre ligger i botten?
  – Sundsvall och Timrå och… något mer, haha. 

71. Vem i laget skulle vara bäst som klackledare?
  – Knuts kanske. Jag vet inte varför, men det var 

hans namn som först kom upp. 

72. Vem skulle vara sämst?
  – Matias Lassen, han skulle bara få alla att 

skratta.

73. Vad har du ätit hittills idag?
  – Gröt och ett ägg. Oftast äter jag två ägg, men 

idag blev det ett. 

74. Vilka sitter du bredvid i omklädningsrum-
met?
  – Just nu är det Alen Bibic och Viktor Amnér. 

75. Vem brukar du dela rum med på  
bortaresorna?
  – Frans. Det finska rummet, haha.  

76. På korta avstånd; bil eller cykel?
  – I Finland cyklade jag mycket, men här har jag 

ingen cykel så här tar jag bilen. 

77. Hur firar du jul?
  – Min flickvän kommer hit till Sverige, så vi ska väl 

äta lite gott och ta det lugnt. 

78. Vad önskar du dig i julklapp?
  – Att jag ska vara skadefri. 

79. Vem i laget tror du får flest julklappar?
  – Fredrik Forsberg kanske. Unga killar får alltid 

mer grejer. Kanske Filip köper något fint åt honom. 

80. Vem förtjänar flest?
  – Knuts, han jobbar hårt. 

81. När spelar Leksands IF i SHL igen?
  – Hoppas att det blir nästa år. 

82. Har du sminkat dig någon gång?
  – Lite någon gång kanske… som en kul grej. 

83. Känns det skönt att frågorna snart är slut?
  – Ja, haha. 

84. Har jag glömt någon fråga?
  – Knappast.  

85. Hur många frågor till skulle du orka med?
  – Det här var ju faktiskt ganska lätta frågor, så jag 

skulle nog klara ett par till i alla fall.  

86. Vad ska du göra när vi är klara här?
  – Ta en kaffe och göra mig klar för träning.  

87. Vill du hälsa något till Leksandsfansen?
  – Fortsätt bara precis som ni gör. Ni är helt fan-

tastiska och betyder väldigt mycket för oss. 

88) Hur mycket är klockan?
  – 9.46, det gjorde vi bra. 
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Känner du någon som älskar hockey och som 
inte skulle kunna tänka sig en bättre present än 
att få fira sin födelsedag tillsammans med sina 
vänner i Tegera arena? Kontakta oss så hjälper vi 
dig att se till så att den drömmen går i uppfyllelse. 

leksandsif.se

Barnkalas 
i Tegera arena!

Självklart finns även möjliga tillval som  
födelsedagstårta, olika LIF-souvenirer m.m.
Kontakta oss gärna för mer information: 
0247 644 04 eller pernilla.allvin@leksandsif.se

Kalas 1
Matchbiljett + LIF-överraskning 
+ LIF-present + tacobuffe med dryck 
= från 170 kronor/barn.

Kalas 2
Matchbiljett + LIF-överraskning + LIF-present 
+ hamburgarmeny (hamburgare, dryck, popcorn) 
= från 140 kronor/barn. 

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 
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Marknadskrönika
Nio månader har gått för min egen del här 
på Leksands IF. Det har rullat på i en hiskelig 
fart och det gäller att inte bli fartblind. Det 
är lätt att hamna i en snöboll som bara rullar 
och växer, men jag tycker att det är otroligt 
viktigt att försöka sätta stopp. Hitta ut. Hämta 
luft och ta in vad ni partners och supportrar 
har för tankar och idéer. Jag säger det igen – 
utan er är inte Leksands IF vad det är. Det är 
också en av anledningarna till att vi har öpp-
nat spjällen här i föreningen. Vi vill informera 
om vad som händer och ta in er där ute. Ni 
ska få veta vad som händer i föreningen. 

I övrigt då? Jag tycker jag att vi har bra snurr 
på säljsidan, aktiviteter och arrangemang. 
Utöver det har vi även startat upp LIF-live 
som rullar på i fin stil. Vi sänder dels kl 11.00 
på förmiddagarna men även 15-fikat med 
nyheter eller med en rapport från huset – och 
mer kommer. Håll utkik på vår hemsida för 
mer information. 

Daladerby
Vi rivstartar 2016. Vi ska nämligen färga Glo-
ben vit och blå den 9 januari. Ett datum som 
är ett måste att boka in i kalendern. Då smäl-
ler det i ett känsloladdat daladerby i Globen. 
Vem har glömt det senaste mötet mot Mora i 
den vita kulan i Stockholm? Det var en otroligt 
häftig upplevelse som jag tror det är många 
som vill uppleva igen. Ta supportertåget till 
huvudstaden, upplev kringarrangemangen, 
men framförallt – njut av stämningen och 
jobba in tre poäng. Hur ni går till väga? Ni 
hittar nyheter och information kring matchen 
löpandes på daladerby.se. Vi ses i Globen!

Stjärnklart
Vi jobbar hårt för att det ska hända saker 
i arenan även när det inte är matchdagar. 
Vi är en bra bit på väg och har närmast en 
kanonföreställning att se framemot. Lördag 
den 12:e december fylls nämligen arenan 
av musikaliska stjärnor. Till Leksand kommer 
Magnus Uggla, Lisa Nilsson, Zara Larsson, 
Robert Gustafsson och Anders Berglund. 
Det blir med andra ord en stjärnspäckad 
kväll och en show utöver det vanliga. Flera 

olika biljettkategorier finns att välja på och 
ni hittar Stjärnklartsinfo på stjärnklart.se eller 
leksandsif.se. Ta med din personal, din familj 
eller dina vänner. Vad ni än gör, missa inte 
vad som enligt Tv4 är ”Årets julshow”. 27:e 
februari kommer Smokie, Sweet och Slade till 
arenan och i april gästar fantastiska Glada 
Hudik-teatern oss med en medryckande och 
tänkvärd föreställning. 

Ledreklam
Många är ni som hör av er angående ex-
ponering i arenan. Jag vill så här mitt under 
säsong passa på att slå ett slag för vår 
ledreklam. Den finns vid samtliga sektionsut-
gångar och på båda kortsidorna, väl synliga i 
tv-rutan och på plats i arenan. Oavsett om du 
vill skicka ett budskap för en match eller köpa 
för resten av säsongen så syr vi ihop ditt 
paket enligt ditt önskemål på marknadsav-
delningen. Tveka inte att höra av dig. Gamla 
som nya kunder är välkomna. 

Avslutningsvis. Glöm inte att handla julklap-
parna i vår souvenirshop. Antingen på Tegera 
arena eller på Hemköp i Leksand – och 
du vet väl att du hjälper föreningen på ett 
utmärkt sätt om du väljer att komma på våra 
hemmamatcher. 

”Upptäckandet av en lösning består i att titta 
på samma sak som alla andra men tänka 
något annorlunda”. 

Vi ses i Tegera. 

Patric Skogslund, 
Marknadschef
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ANNO 1913

ÖPPETTIDER

Mån – Fre 08.30 – 18.00  Lör 09.00 – 17.00  Sön & helgdagar 10.00 – 17.00

www.siljanskonditori.se

STOLT TRADITION 
SEDAN 1913

Följ oss på

STOLT TRADITION 

VÄLKOMMEN IN 
PÅ HOCKEYFIKA 

INNAN NEDSLÄPP!

 MORGONFIKA 
Mån – Fre  8.30 – 10

Kaffe/te + ost- & skinksmörgås

35 kr

 LUNCHBUFFÉ 
Mån – Fre  11.30 – 14

Varmrätt/Soppa/Paj+kaffe/te

95 kr

 BRUNCHBUFFÉ 
Söndagar  10 – 14

119 kr

KAFFE &

H
O

CKEYBAKELS
E

50 kr

KAFFE &

H
O

CKEYSMÖRG
Å

S65 kr

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

Varmt välkommen till det hemtrevliga 
hotellet som sätter gästen i centrum. 

Med det centrala läget på hotellet har  
du nära till allt vad Leksand har att erbju-
da och endast åtta 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.
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1919. Ingen Leksandssupporter kan ha 
undgått det årtalet. Leksands Idrotts-
förening grundades det året, närmare 
bestämt onsdagen den 13 augusti. (I 
år 2015 fyllde föreningen med andra 
ord 96 år.) Detta är väl dokumenterat. 
Men 1919 var på intet sätt starten för 
idrottandet i Leksand.   

JU FLER STENAR man lyfter på desto mer 

framkommer. Till exempel att redan 1904 bildades 

”Leksands Skridskoklubb” och att ”Norets idrotts-

förening” fanns 1908 och ”Leksands Idrottsfören-

ing” åtminstone redan 1909. 

Tidningen Dalpilen berättar 1909 i en kort notis om 

en ”Stor idrottsfäst” som ägde rum den 1 augusti 

samma år ”anordnad af Leksands idrottsförening 

å idrottsplatsen i Leksand, hvarvid förekom spjut-

kastning, kulstötning, längd- och stafhopp samt 

därefter fotbollsmatch mellan Västannors och Lek-

sands Norets idrottsföreningar, hvarvid den senare 

afgick med segern”. Idrottsplatsen var säkerligen 

den åker där Torget i Leksand ligger i dag. Även 

1908 hade en liknande ”idrottsfäst” hållits. I LIF:s 

40- och 50-årsskrifter berättas också kortfattat om 

stora skidtävlingar som ägde rum ”när seklet var 

ungt”.

Idrottshistoriker talar om tre genombrott för idrot-

ten i Sverige: Först på 1880-talet då en del stora 

tävlingar ägde rum, men då var det nästan uteslu-

tande i de städerna som olika idrotter fick fotfäste. 

Nästa genombrott kom i slutet av 1900-talets 

första decennium, efter att Sverige haft stora fram-

gångar vid de tioårsjubilerande olympiska spelen i 

Aten 1906. Exempelvis spelades Sverige sin första 

fotbollslandskamp 1908. 

Till sist, efter första världskrigets slut 1918, kom 

det tredje stora genombrottet för idrotten i Sverige. 

Dessa tidsmönster syns alltså även i de fragment 

av uppgifter som finns om den tidiga idrotten i 

Leksand.

Så vad hände egentligen i Leksand för över 100 år 

sedan och vad var det senare som ledde fram till 

att LIF bildades på nytt 1919? Det är det – tråkigt 

nog – ingen som riktigt vet i dag. Svaren finns 

förmodligen, men de är inte helt lättåtkomliga. Och 

det krävs ett tålmodigt arbete för att hitta fler svar. 

Men visst vore det intressant att få veta mera?

Se därför denna artikel som en efterlysning: Vem 

vill ta reda på mer om Leksands IF:s förhistoria? 

Det blir till att systematiskt läsa gamla tidningslägg 

dag för dag och år för år i jakten på pusselbitar. 

För i brist på andra dokument är det med enstaka 

tidningsnotiser som pusslet kan läggas. Svenska 

dagstidningar började inte införa särskilda sport-

sektioner förrän på 1920-talet, men notiser fanns 

förstås redan tidigare.

Notisen här nedan kommer alltså från tidningen 

Dalpilen, som utgavs en gång i veckan. Den har 

den fördelen att den finns scannad och kan läsas 

på nätet (www.kb.se). I Mora Tidnings källare finns 

MT:s alla utgivna tidningar sedan grundandet 1893 

och på Stadsbiblioteket i Falun finns Falu-Kuriren 

(grundad 1894) och Dala-Demokraten (1917). Där 

finns även sedan länge nedlagda tidningar som 

Tidning för Falu län och stad, Dala-Tidningen etc. 

Vem som helst får gå till Stadsbiblioteket i Falun 

och sätta sig och bläddra för att leta uppgifter.

Uppgiften om Leksands Skridskoklubb hittade 

undertecknad i Leksands kulturhus lokalhistoriska 

arkiv. Döljer sig kanske fler svar där? Ingen vet. 

Men omöjligt är det inte. Kanske kan vi publicera 

fler hittills okända uppgifter framöver i Leksinge

Efterlysning: 
Vad hände före 1919? 

Text Lars Ingels

Kontakta gärna Lars Ingels på 
lars.ingels@telia.com om du har fler 
pusselbitar till LIF:s förhistoria före 
1919 eller om du ideellt vill hjälpa till att 
leta uppgifter.

HISTORIA

Tidningsnotis från Dalpilen om ”Stor idrottsfäst” i Leksand redan 1909!

– ett spännande forskningsobjekt 
för den historiskt intresserade

Fotnot: Den första ishockeymatchen i Sverige 
spelades inte förrän 1921.
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Now this is not 
the end. It is not 
even the begin-
ning of the end. 
But it is, perhaps, 
the end of the 
beginning.
Likt Chamberlain viftade med Münchenavtalet och 

lovade ”Peace in our time” i september 1938 så satt 

vi Leksingar i september 2014 i TV-sofforna med 

nytecknade Cmore SHL-abonnemang a  

399:- per månad. Här skulle ses SHL-hockey med 

Leksand på TV. Det rådde frid i Hockey-Sverige – 

Leksand var i SHL. 

Den 1:a september 1939 anfaller tyska trupper 

Polen och det är krig i Europa … 

Den 15.e september 2015 förlorar LIF borta mot 

Almtuna med 1-2.

Är vi ute i krig..?  Kommer vårt land, eller i det 

här fallet lag, att förlora denna strid? Kommer vår 

hockeyvärd att rasa ihop nu? Frågorna är många, 

och framförallt är känslorna starka, så här en bit in 

på säsongen 2015/2016. 

Svaret är tyvärr inte givet, men svaret är enligt mig 

att det är upp till oss själva. Det är upp till oss alla 

som på ett eller annat sätt är leksingar. Men vi 

kan inte sitta stilla och ta det lugnt, vi ska gå på 

hockey I Tegera arena mer än någonsin med större 

LIF-hjärta än någonsin - till att börja med. 

Gör som Norra Stå!

Vi i styrelsen, spelare, ledare och anställda i 

föreningen samt alla de fantastiska ideella krafter 

som finns, har en läxa att göra som man ibland tar 

för given. Blicka bort på Norra stå, de har fattat 

det, de har förstått det långt före många av oss 

andra leksingar. Det finns bara en enda väg att 

gå: framåt! Och på ett enda sätt: ENADE! I ur och 

skur oavsett division, motstånd eller övriga om-

ständigheter. Är 3 poäng hemma mot Vita-Hästen 

i omgång 7 av HockeyAllsvenskan fulare att ta än 

3 poäng hemma mot HV71 i SHL säsongen 2014? 

Ja, det kanske inte klingar lika fint i diskussio-

nen på jobbet dagen efter, men helt klart är att 

poängen mot Vita Hästen är mycket viktigare. Vi 

har en sak att lära från Norra stå, de har förmågan 

att anpassa sig. Oavsett yttre omständigheter 

så levererar dom samma engagemang om inte 

ännu större och viktigare insatser i kritiska lägen. 

Superstars och klacken på Norra stå är fantas-

tiska och utvecklas hela tiden på ett proffsigt 

sätt. LIF-hjärtat där och de krafter som finns där 

transformeras alltid till någon typ av kvalitetsinsats. 

Något man är riktigt stolt över. Det enda fel man 

gör är när man skanderar: krigare, krigare, krigare! 

Det låter helt enkelt inte bra.

”Forsberg gör 2 mål och vi vinner”

Det är lätt att tro att man vet allt bäst och att 

just det man känner och tycker själv är rätt.                                         

Eller som nån leksing en gång sa: En gång trodd je 

je had fel, men då had je fel..

Klockan är 08:15 måndag 3:e oktober. Det piper 

till i telefonen och jag läser sms Från Elin Broman.                                                                                                                                          

Elin: Hej Här kommer den från mig utlovade  

skriftliga påminnelsen om krönika till julnumret av 

Leksingen. Fritt ämne ca 2000 tecken. Skicka den 

till elin.broman@leksandsif.se senast 1:a november 

/ Elin 

P-R: Tack för din reminder, inväntar sport-

slig formtopp och skriver då (blir lätt-

are så) mailar senast 1/11 Smiley /P-R                                                                                                                    

Elin: Den toppen inleds ikväll, du kan ta det lugnt 

Fredrik Forsberg gör 2 mål och vi vinner.

P.R: Tänker Jo du lilla Elin, blir nog bra det här, en 

naiv men ändå god tanke från Elin. Får förklara 

för henne sen hur hockey funkar och formtoppar 

skapas mm.                                         

PR: Svarar Ok ja när Leksingen ges ut har han 

säkert gjort dom där målen och vi klättrat i tabellen 

Smiley &Tumme upp /P-R

Spännande match

Går senare på dagen i gott sällskap av LIF-bekan-

ta Trond Magnussen och hans son Kasper som 

älskar hockey och vill spela i Leksand när han 

blir stor, på LIF-Sundsvall. Efter 1.a perioden har 

jag inte kopplat sms:et från Elin till det faktum att 

Fredrik Forsberg har gjort 1 mål (snyggt dessutom) 

av dom 2 som gör att vi leder med 2-0. Jag är mer 

lite småstörd av att klacken som vanligt skanderar 

Krigare Krigare när spelarna glider av isen. Frågan 

kommer som ett brev på posten från Kasper: Va er 

de di synger, när han blickar bort mot klacken. Jag 

grymtar något om att de peppar laget med sina 

ramsor. Men tänker: de där Krigare Krigare-skri-

kandet måst jag fasen ta upp med Emil Nilsén. 

Måste man skrika det varje match när det finns så 

många andra galet bra ramsor?

Apropå Emil Nilsén så stöter vi ihop med honom 

när vi är på väg hem och han vrålar över 6-3-se-

ger till Trond: Vet du om att jag har ditt svettband 

hemma från sista matchen i Leksands Ishall när 

ni gick upp i Elitserien. Han fattar att Kasper är 

Tronds son och säger lugnt: Din pappa han är en 

hjälte… Kasper fattar inte vad den tokige svensken 

i svart skägg menar innan Emil säger: Han gjorde 

sista målet i Leksands Ishall. 

När vi står i en härligt lång kö i Starshop efter 

matchen hör man klacken som tackar laget till 

segern: Krigare Krigare... Tänker igen, just ja kom 

nu ihåg att ta upp detta med Emil.

Firar med popcorn

Hemma i TV-soffan firar vi med popcorn och norskt 

öl. Kasper skriker till sin Mamma Jannike: Mamma 

jej ska spille i Leksand når ja blir stor, Gutta på lage 

e riktige Is Krigere i Leksand.  Jag blir stolt och glad 

på en och samma gång, men sakta smyger sig en 

tanke in, fasen han har ju rätt, klacken har ju rätt, 

Gud klacken har ju haft rätt hela tiden i alla jäkla år 

jag irriterat mig på Kirgare-sjungandet, Kasper 11 år 

fattade på en gång Det är ju så det är just nu, det 

är Krigare-grejer som hjälper oss vinna, och som 

skickar signalen till oss alla i föreningen. Tänk om 

Gästkrönikören

Per-Ragnar Bergkvist
Styrelsen, Leksands IF Ishockey 
AB, samt suppleant, Leksands IF 
Ishockey.

”VI KAN INTE SITTA STILLA OCH TA DET 
LUGNT, VI SKA GÅ PÅ HOCKEY I TEGERA 
ARENA MER ÄN NÅGONSIN MED 
STÖRRE LIF-HJÄRTA ÄN NÅGONSIN”
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Panelen
Tre frågor 
– tre profiler 
svarar

Jessica Ström, fotograf, Pic-Agency

Denise Reuterström
Målvakt i damlaget

Tobias Ericsson,
Back/forward i A-laget Tränare i damlaget

Christer Sjöberg

Ditt kallaste  
vinterminne? 

  – All pulkaåkning med bland andra 
Petra i Gropen.   

  – När jag var liten och spelade 
match borta mot Vaxholm som 
saknade kortsidor på hallen. Då var 
man helt iskall efteråt!

  – Det måste vara i lumpen när vi 
hade överlevnad i skogarna ovanför 
Älvdalen i 33 minusgrader. 

Årets julklapp 2015, 
enligt dig?

  – Idolbilder på Janos Hari.   – Apple Watch.   – Hm… jag vet inte… Att få fira 
med nära och kära kanske.

Bästa julkalendern 
genom tiderna?

  – Pelle Svanslös.   – Stjärnhuset.  – Lasse och Maja.

...och så här svarade hon på frågan: Hur slutar annandagsmatchen mellan AIK-Leksand? Resultat och målskyttar för LIF.

  – Men oj vad svårt, jag är sämst på att tippa... Men 4-1 till Leksand. Målgörare: Fredrik Forsberg x2, 
Martin Karlsson och János Hári.

det är fler än jag som inte förstått…

Som grädde på moset så har jag fått ett sms  

från Elin.

Elin: Gick ju bra det där. Säg till om det är nåt mer 

du vill veta, Dubbel Smiley & V-tecknet

Först fattar jag inte, tror hon skickat fel, men sen 

förstår jag. Fredrik Forsberg gjorde 2 mål och blev 

helt rättvist matchens lirare.

Vi lär så länge vi lever är det sagt. Vi måste ta 

in vad som sker runt omkring oss, och framfö-

rallt försöka förstå varför. Min väg kanske inte är 

den rätta, men större chans att ”vår väg” är rätt. 

Speciell om ”vår väg” skapas av flera människor 

som drar å samma håll. Tack Elin och Kasper för 

dagens hockeylektion. 

Härliga utmaningar framför oss

Det har skett organisatoriska förändringar på 

sportsidan. Ett sportråd har bildats som ska peka 

ut vägen framåt för Leksand under de närmaste 

åren. Vi ska växa inifrån egen organisation vad 

gäller spelare och ledarskap, vi ska ta fram ett 

scoutingprogram, skapa en struktur som överlever 

personer men är till nytta för LIF över tid. Vi ska 

ha förmågan att anpassa oss sportsligt efter eko-

nomisk kostym för att senast 2019 göra en riktad 

SHL-satsning, utan att äventyra ekonomin i för-

eningen. Utmaningen för sportrådet blir att skapa 

en dynamik i arbetssättet som gör det möjligt att 

leverera samma arbetsinsats oavsett omständighet 

runtomkring, sportsligt eller ekonomiskt, dvs det 

bästa för LIF tillsammans i alla lägen.

Till dess så är vi i ett läge där vi i Leksands IF 

inte kan erbjuda fans, sponsorer, publik och 

hockey-Sverige på någon flashig SHL-resa som 

förening, fylld av bortamatcher i fina arenor där 

våra tillresta Leksandsfans & utbor i Tokiga Masar- 

varianter krossar trött SHL-publik med klappor i 

händerna. Situationen är inte så och handlingsut-

rymmet lite mindre men för den delen inte kraftlöst.

För en Leksing och i Tegera Arena är det fint nog, 

där är hjärta och passion det som gäller!

 

Jag tror att en dag kommer vi kunna höra från 

Norra stå hur en mycket hockeykunnig klack först 

sakta och tyst sen starkare och starkare skanderar 

Lirare Lirare Lirare.  

När den dagen uppstår överlåter jag till klacken att 

avgöra, dom som stått där genom alla år och vet 

när den dagen är mogen i föreningen. Till dess så 

kan vi runt om bara se till att försöka ge Leksands 

IF de rätta förutsättningarna som krävs för att gå 

framåt.

Vad som än krävs, vi gör det tillsammans!

Tack för ordet 

/Per-Ragnar Bergkvist

leksandsif.se

Våra win/win-
partners

Våra win/win-partners har ett speciellt 
samarbete med Leksands IF. Detta inne- 
bär kortfattat att när man använder våra 
win/win-partners utvalda tjänster och 
produkter, bidrar företagen med en eko-
nomisk kickback tillbaka till Leksands IF.

Exempel 1: Om du byter elleverantör till 
Dalakraft, bidrar Dalakraft med pengar till 
Leksands IF Ungdom. Ange koden LIF 
vid ansökan.

Exempel 2: Om ni låter Mockfjärds kom-
ma hem till er och, helt förutsättningslöst, 
ge er en konstnadsbild, bidrar Mockfjärds 
med 1000 kronor till Leksands IF. Ange 
koden LIF vid bokning av ert besök.

För mer information, kontakta vår säljavdelning:
Mikael Norman: mikael.norman@leksandsif.se
Tony Malm: tony.malm@leksandsif.se

We have nothing  
to offert but blood, 
toil, tears and weat
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Axel Bergkvist
1. Det måste nog vara att titta på  

Kalle Anka, som de flesta andra säkert. 
2. Åh, det är nog sillen alltså, 

ingen höjdare direkt. 
3. Oj, jag och en kompis fick en resa till 

New York förut, så det är nog den tror jag.
4. När Långben kör husvagn med Kalle och 

Musse. Hela det avsnittet är sjukt kul fortfarande. 
5. Det är nog Kalle Eriksson. Han är lite som 

ett barn och en gubbe på samma gång, en bra 
kombination helt enkelt. Han kanske 

får jobba på skägget lite bara. 
6. Haha, det är nog Jacob Sundberg. 

Han skulle nog vilja ta alla 
klappar för sig själv istället 

för att dela ut dem. 

BACK, J18

Isac Skedung

1. Paketleken! Alla i släkten köper med sig tre paket 
för ungefär 200 kronor, och sen kastar man tärning om 
dem. När alla paket är tagna och öppnade slår man tär-
ning igen, och om man får två lika får man sno paket av 
de andra. Det är en sån sak man måste göra på julen!

2. Det måste nog vara sillen och Janssons!
3. En hockeyklubba som jag fick för många år sedan. 

Den klubban tror jag att jag sov med i en vecka efter jag 
hade fått den, så den ligger i alla fall högt på listan!

4. Solklart Plutos julgran och Musse Pigg på camping!
5. Lukas Mååg. Han har den perfekta blandningen: ett 

bra tomteskratt och han är även bra med barn.
6. Robin Christoffersson. Lite för dålig skäggväxt och 
skulle aldrig klara av att låta som en tomte utan att 

börja skratta! Hans skulle passa bättre som 
Långben, för han är lite klumpig av sig och 

har alltid nått konstigt att säga!

FORWARD, J20
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Alexander Ytterell

1. All god mat och allt tillbehör som finns. 
Knäcken är givetvis pricken över i.

2. Sill och dopp i grytan är något jag står  
över alla dagar i veckan faktiskt. 

3. Svårt att säga, har inga större krav på julklappar, 
men något i hockeyvägen när man var liten.
Det bästa är att få vara med nära och kära  

och dela ut julklappar till småkusinerna. 
4. Tomteverkstaden kommer alltid att vara en riktig klassiker. 
5. Robin Jacobsson är utan tvekan årets tomte. Han är den 
snällaste björnen i världen, och är riktigt kramgo. Skulle vilja 
sitta i hans knä och få julklappar och tomtekramar varje år. 

6. Janos Hari. Det känns som att han är en av de 
som sitter framför tomten och väntar på att få 

mest paket, och får han inte mest paket av alla 
barn börjar han gråta.

BACK, A-LAGET

Emelie Berlin

1. Kalle Anka klockan 15.00, 
sen att tomten kommer senare på kvällen. 

2. Usch, tycker verkligen inte om sylta, 
det är något man kan ta bort. 

3. Måste ha varit min första hockeyklubba, 
en träklubba från Jofa. Har den 

faktiskt kvar fortfarande. 
4. När nissarna målar schackbrädet 

i tomteverkstaden. 
5. Svår fråga, men jag skulle nog  

säga Sofia Engström, hon är som en  
liten tomte. Barnen skulle älska henne. 

6. Liga Miljone. Det är ju en 
fördel om tomten är längre 

än barnen, haha. 

FORWARD, LIF DAM

Emma Lind

1. Att familj/släkt är samlad.
2. Janssons frestelse. 

3. Jag blir glad för det jag får, det är  
tanken som räknas. 

4. Askungen! Morfar skrattar som tusan  
till den varje år, så det är en favorit. 

5. Sofia Engström. Hon var tomte för oss i laget 
en gång, och gjorde det väldigt bra. Förutom att 

hon höll på att skrämma livet ur oss först…
6. Wilma Johansson. Hon skulle nog  
göra det bra till en början, men till slut  

skulle hon nog brista ut i skratt.

BACK, LIF DAM

1. Vara tillsammans med nära och kära. 
2. Finns inget som är äckligt på julbordet!

3. Svår fråga, men något som jag har använt 
mest är i alla fall min iPad. 

4. Tomteverkstaden. 
5. Marcus Björk, det känns som ett ganska 
givet val. Han har i och för sig ingen skägg- 
växt, men han är helt klart lagets lilla tomte. 

6. Fredrik Forsberg. Det bygger jag på  
att han fortfarande tror på tomten. 

FORWARD, A-LAGETMartin Karlsson

1. Din viktigaste jultradition?

2. Äckligast på julbordet?

3. Vilken julklapp har du blivit mest glad för?

4. Favoriten på Kallas Ankas Jul?

5. Vem i laget skulle passa bäst som tomte? Varför? 

6. Vem i laget skulle vara sämst som tomte? Varför?

Julspecial
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Ge bort allt  

möjligt till någon  

du älskar

0247-445 00clasohlson.sei butikHandla nu bygg | el | multimedia | hem | fritid

Välkommen till 
tourist center

Leksand   norsgatan 27 e

Siljan turiSm ab   •   0248-79 72 00   •   www.siljan.se
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LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

Matchtröjan 
2015/2016! 

Vuxen, utan tryck 
699:-

Vuxen, med tryck 
899:-

Sista beställningsdag för leverans innan jul - 18 december! 

Finns även i blått!


