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

10 kr
rabatt

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

Ett av våra sätt att 
vara med och ta 
ansvar för bygdens 
utveckling.

leksandssparbank.se/insatserforbygden

Vi stödjer lokal idrott
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Tillsammans mot nya mål
INTRESSET KRING LEKSANDS återkomst till landets högsta 
liga har varit stort. Båda kvällstidningarna valde att ha Leksand på 
omslagen till sina hockeybilagor. Det spekulerades också på många 
håll hur laget skulle stå sig. Under den här hösten har jag mött både 
pessimister och optimister. Nu har vi fått en del svar. Vi vet att vi har 
två fantastiska målvakter och en tränartrio som förmår att utnyttja 
lagets förmågor på bästa sätt. Vi vet att det här kommer bli en tuff 
resa, men jag är stolt och glad över det vi åstadkommit hittills. Det 
är också mycket glädjande att föreningens junior- och damlag visar 
framfötterna. Även om många förknippar Leksands IF med herrarnas 
a-lag är det förstås viktigt att även de andra lagen lyckas i sina serier. 

EN ANNAN SAK att glädjas över är våra publiksiffror. Vi har haft flera utsålda och i princip utsål-
da matcher. Det är något som inte bara är positivt för vår ekonomi, utan de välfyllda läktarna ger 
också matcherna en extra dimension och en ännu bättre upplevelse. Jag hoppas att både ni på 
ståplats och ni som sitter vill fortsätta att komma på matcherna. 

JUST PUBLIK OCH PUBLIKSIFFROR är något som diskuteras mycket bland SHL-lagen för 
tillfället. Flera klubbar har den här säsongen tappat besökare jämfört med förra säsongen. 
Även om vi i Leksand ligger bra till, är det ingen bra trend om hockeyn inte är lika attraktiv som 
förr. Att publiken stannar hemma ställer ännu högre krav på oss och andra klubbar att bjuda de 
som kommer på en bra upplevelse. Hockey ska självklart ses live – det är något vi inte vill tappa.

JAG VILL OCKSÅ passa på att släppa en glad nyhet: Leksands IF ska ut och åka båt igen. 
Nästa augusti kastar vi och Cinderella loss tillsammans. Planeringen pågår för fullt, så håll utkik 
på vår hemsida för mer nyheter. Hoppas ni alla vill vara med och korsa Östersjön med oss. 

TILL SIST: det pratas på många håll om det fantastiska publikstöd vårt lag har även på borta-
plan. Den blåvita klacken har tagit över läktarna i Karlstad, Jönköping och inte minst i Göteborg. 
Fortsätt med det. Det betyder mycket för laget och för vår sammanhållning att få det stödet 
även när vi spelar i andra lags arenor. Det är omöjligt att inte imponeras av den passion och den 
hängivenhet ni visar. Det sporrar oss att jobba ännu hårdare. 

Anders Doverskog
Klubbdirektör

Ansvarig utgivare Anders Doverskog  
Redaktör Elisabet Wahl   
Skribenter Katharina Dalmalm, Anders Doverskog,  
Liselotte Fridh, Helen Johannesson, Per Källgren, 
Ronnie Rönnkvist och Elisabet Wahl. 
Foto Daniel Eriksson, Claes Thirus, Jessica Ström  
Martin Gärdsback, Timo Savela och Pär Källgren.  
Layout Lina Rörvall Form & Design
Korrekturläsning Katharina Dalmalm och Ingegerd Wahl

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

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

Papperet som Leksingen är tryckt på kommer från Artic 
Paper Grycksbo AB. Detta nummer är presslagt 10/6 2012.

Souvenirer går att handla hos Hemköp Leksands  
förbutik med biljetter & souvenirer:
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Sön 11-16  
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Plockat 

Lars-Erik Sjöberg debiterade i a-laget redan som 17-åring. Han 
spelade också flera VM-turneringar och blev den första utlänningen 
någonsin att bli kapten för ett NHL-lag. Han avled dock enbart 43 år 
gammal i cancer. Efter hans död startade hans familj en minnesfond. 
Den har nu samlat in över 100 000 kronor. Dessa pengar överläm-
nades till Leksands IF:s ungdomsverksamhet vid en fin ceremoni i 
samband med hemmamatchen mot Frölunda i slutet av oktober. 

Fin pott till 
ungdomshockeyn

Utställning
Ni som varit i Tegera Arena den senaste tiden har säkert sett att det dykt 
upp saker bakom den norra ståplatsläktaren. På väggen sitter nu tid-
ningsklipp, bilder och gamla matchaffischer. Det är omöjligt att titta på 
materialet utan att bli nyfiken på gamla tider. Eller hur var det egentligen 
när engelska laget Wembley Lions kom på besök? Föremålen är en del i 
en större utställning som håller på att byggas upp på olika delar i arenan. 

– Nästa steg blir att få upp alla lagfoton från 30-talet och framåt. Vi är 
snart klara med det, berättar Christer ”Prippen” Svedu som är en av dem 
som jobbat med utställningen.

När Leksand tog klivet upp i 
SHL i våras var det många som 
i segerruset och glädjetårarna 
lovade vitt och brett att de skulle 
göra mer eller mindre galna 
saker för att fira. Några som ha-
kade på löftesvågen var Tomas 
Smed, Peter Kangas och David 
Andersson från Stockholm. De 
bestämde sig för att gå hemifrån 
till Hovet och den första bort-
amatchen mot AIK. I mitten av 
oktober blev det därför en nätt 
promenad på fem mil för de 
båda förstnämnda och två mil 
för David Andersson. 

– Vi är rätt slitna nu, men det 
var det värt, sa David när han 
kom fram. 

Supportrar vandrade fem mil 

Det blir nog livat på Leksands IF:s 
Instagram-konto framöver. Allas vår #9 
Jacob de la Rose kommer att ta över 
det under hösten. Vill du följa laget 
inifrån - och bli bjudna på ett och annat 
skratt - bör du alltså genast börja följa 
leksandsifofficiella på Instagram. 

Jacob tar över

6913
Så högt låg Leksands 

bortasnitt i mitten av oktober. 
Det är det högsta i serien och 
tyder på att det är många som 
nog längtat efter lagets åter-
komst i den högsta serien.

Vem sitter var?
Vårt blåvita lag tillbringar ganska 
många timmar tillsammans på väg 
till olika matcher. Och man behöver 
inte tillbringa särskilt lång stund 
på bussen för att se att det finns 
lite olika grupperingar. Längst bak 
sitter det äldre gänget med bland 
annat Micke Johansson, Gabbe 
Karlsson och Johan Svedberg. 
Tom Linder tillhör också det gänget 
och dyker inför varje resa upp med 
en planka i handen. Den lägger han 
mellan sätena och har fötterna på.
I mitten av bussen sitter det 
nordamerikanska gänget. Längst 
fram har vi de yngre som också 
ackompanjeras av Oscar Alsenfelt 
och Jens Bergenström. Det främre 
gänget har gjort sig kända för 
sina hetsiga diskussioner och den 
fikagrupp som precis startats. Våra 
källor säger att det var Jens Ber-
genström som drog igång gruppen 
och som dessutom öppnade starkt 
genom att bjuda på egengjorda 
chokladbollar, muffins och bullar.
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Fyra frågor...
...till Victoria Wadin som dragit 
igång en insamling till Lek-
sands damlag. 

Varför gör du det här?
– Förra säsongen samlade jag in 

pengar till Nybygget. Då fick jag mig en 
tankeställare när jag insåg hur mycket 
mer än herrlaget Leksands IF är. Det är 
allt från knattarna till hockeygymnasiet till 
juniorerna och damerna. Jag ville göra 
något för de som inte får så mycket 
uppmärksamhet och då blev det damer-
na som fick hjälpen den här gången.

Hur kan man ge pengar?
– Antingen kan man lägga i pengar 

i våra hinkar. Vårt mål är att stå två 
matcher i månaden fram till jul och sam-
la så mycket som möjligt. Annars kan 
man sätta in pengar direkt på damernas 
bankgiro 128-1690.

Hur har det gått?
– Det går bra! Vi har fått in över 10 000 

kronor hittills. Folk är väldigt generösa. 
Bland annat har några supporterklubbar 
samlat in pengar och Borlänge bords-
hockeyklubb har också engagerat sig. 
De ska bland annat ordna en hock-
eyspelsturnering där alla intäkter ska 
gå till damlaget. Och deras ordförande 
Magnus Orlander har skänkt den hjälm 
som Magnus Sigge Svensson hade på 
sig i sin sista match i Leksandströjan. 
Den auktionerades ut på Tradera och 
såldes för 2900 kronor. 

Hur ska man göra om man också vill 
hjälpa till?

– Vi står i vid entrén i Sparbanksfoajén 
en timme före match. Vill man hjälpa till 
är det bara att komma fram till oss, vi tar 
gärna emot alla händer vi kan få. Eller så 
kan man mejla mig på vinterangel7vinte-
rangel7@hotmail.com. 

Vad kommer pengarna att gå till?
– Löpande verksamhet. Tjejerna 

tvingas betala väldigt mycket pengar 
själva för att få spela hockey och de har 
studier och vanliga jobb vid sidan om. 
Om vi kan bidra med en del kan de ägna 
sig mer åt hockeyn. 

För ett år sedan lanserades spelkortet 
Svea, där en del av insatsen slussades 
vidare till spelarens favoritförening. Nu 
har den första utdelningen kommit. 
Leksands IF blev den största ishock-
eyföreningen och hamnade på tredje 
plats totalt. Ungdomshockeyn har nu 
fått motta en check på närmare 1,2 
miljoner kronor. Tack för det alla ni som 
valt att registrera LIF som ert favoritlag!

Över miljonen från 
Svenska Spel

Text Elisabet Wahl

I DAG ÄR DET INGA konstigheter med 
många olika nationaliteter i landets hock-
eytrupper. Det var lite annorlunda förr. Den 
förste slovaken som drog på sig den blåvita 
tröjan hette Jergus Baca som spelade här 
säsongen 1994/95. 

– Jag hade verkligen tur att få komma till 
ett så pass bra lag. Vi hade många väldigt 
skickliga spelare. Hela säsongen minns jag 
som något väldigt roligt. För att inte tala om 
fansen som Leksand hade, säger Baca till 
Leksingen.

DET BLEV BARA en säsong för Baca i Lek-
sand. På sina 38 matcher i klubben svarade 
han för sju poäng. Säsongen efteråt flyttade 
han till AHL-laget Milwaukee under en sä-
song innan han återvände till Slovakien.

Om det var mycket hockey då han själv spelade så består Bacas liv i dag av 
ännu mer eftersom han numera jobbar som General Manager för laget MHk 32 
Liptovský Mikuláš. 

– Vi spelar i den slovakiska förstaligan. Jag har även varit assisterande förbunds-
kapten i det slovakiska landslaget.

Han har idag inte så mycket kontakt med sina forna lagkamrater från Leksand, 
men träffade under sin tid som spelare på dem då och då. 

– Under mina säsonger i Tyskland fick jag chansen att spela mot Hans Lodin och 
Tomas Forslund. Sedan träffade jag faktiskt Janne Huokko här hemma i Slovakien 
förra sommaren, avslutar Baca.

Vad hände sedan...

Göteborgspostens krönikör 
Johan Rylander efter leksingarnas 

besök i Scandinavium. 

”En gungande och 
sjungande och blå-
vit behållning i den 
sista perioden – 
lätt landets bästa 
bortafölje på 
hockeymatcher.”

Citatet

Blåvit holk
När Karin Sanfer 
var ute i skogen 
mellan Rättvik och 
Bingsjö fick hon 
syn på den här 
fågelholken. En 
skapelse som ju 
måste vara otroligt 
populär bland sko-
gens invånare. Hon 
rapporter att liknande holkar även 
finns norr om Älvdalen samt mellan 
Gesunda och Siljansnäs. Har du 
också sett udda föremål i blåvit 
tappning? Skicka då en bild till  
leksingen@leksandsif.se.

En gång fick kansliet en förfrågan om de var intresserade av en spelare vid namn 
Khalid Mahmood. Kunde han möjligen få komma och provspela? Namnet kändes 
något obekant och vid närmare efterforskningar visade det sig att Mahmood vis-
serligen var riktigt duktig på hockey, men på den varianten som spelades på gräs.  
Partille Landhockeyklubb tog istället kontakt med honom, men det är en annan his-
toria. Den här och många andra anekdoter hittar du i boken Leksandshistorier som 
skrivits av den förre Leksingenredaktörern Lars Ingels tillsammans med  
Johan Pellas. 

Har du hört den förut?
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Unga kaptener 
med stort ansvar

J18/J20

Ingen av dem har fyllt 20 år, men ansvaret vilar 
redan tungt på deras axlar. Det handlar om de 
båda juniorlagens kaptener: Patrik Elfsberg och 
Jacob Thor. 
  – Det gäller att visa gott exempel, men ibland 
får man ryta i, säger J20-kaptenen Elfsberg.
 
DET ÄR TVÅ MÅLMEDVETNA killar som leder den här 
säsongens upplagor av J20 och J18. Båda har kommit till Lek-
sand via hockeygymnasiet. Patrik är uppvuxen i Linghed utan-
för Falun och Jacob i värmländska Vålberg utanför Karlstad.
  – Jag är nog en ganska tänkande spelare. Jag gillar att ha 
mycket ansvar och brukar vara inne mycket i både power play 
och box play, säger Patrik som spelar center.
  – Som spelare är jag ganska snabb med bra teknik och ett 
rätt rappt skott, säger Patrik som spelar vänsterforward. 

MEN DET ÄR INTE bara i spelsättet och på vilken position 
de håller till som skiljer de båda åt. Patrik har nästan alltid varit 
i ansvarsfulla positioner. Inte bara inom idrotten, utan också i 
skolan där han suttit i elevrådet och liknande. 
  – Jag vet inte riktigt varför, men det har alltid varit så. Kanske 
har jag det lite hemifrån?, säger Patrik och berättar att även 
hans syster och båda föräldrarna haft liknande uppdrag när de 
idrottat. 
För Jacob är det mera nytt att vara kapten. Han har bara varit 
det någon gång under pojklagsåren. När han kom till Leksand 
fick han och några andra testa på den rollen under försäsong-
en. Det är tränarna som har sista ordet, men alla i laget fick 
rösta på vem de ville se som kapten. I slutändan var det Jacob 
som blev tillfrågad.
  – Jag blev lite förvånad faktiskt när tränarna frågade mig, men 
det är klart att det är väldigt roligt.

ÄVEN OM DE TVÅ har tagit olika vägar till kaptensrollen ver-
kar de väldigt eniga om vad det innebär att vara kapten. Man 
ska vara ett föredöme för de andra och det gäller att visa hur 
man ska agera ute på isen. Och ibland säga ifrån när laget inte 
gör sitt bästa. 
  – Det är ju ganska mycket ansvar man ska ta, jag ska vara 
den som tar tag i grejerna. Egentligen är jag ganska blyg av 
mig, men det är klart att jag måste ryta till ibland. Om vi spelat 
dåligt någon match har jag sagt att det är dags att komma 
igen och att det får vara slutkladdat med pucken, berättar 
Jacob. 
  – Först och främst handlar det om att visa gott exempel ute 
på plan. Gör man jobbet lite halvdant själv har man inte mycket 
att säga till om. Men det brukar inte vara några problem egent-
ligen, alla är hela tiden där och sporrar varandra., säger Patrik.

Har ni några förebilder när det gäller kaptensrollen?
  – Gabbe Karlsson i a-laget. Jag har sett upp ganska mycket 
till honom ända sedan han kom tillbaka till Leksand. Jag tycker 
det syns på isen och på sättet han agerar att han gör ett bra 
jobb, säger Patrik.
  – Peter Forsberg och Henrik Zetterberg. Zetterberg verkar 
vara en riktigt bra kapten. Han är allround, täcker mycket skott 
och verkar bra på att snacka, säger Jacob.

FÖR PATRIK ÄR DEN HÄR säsongen den sista som junior. 
Hans drömmar handlar om att få vara kvar i Leksand.
  – A-laget skulle naturligtvis vara hur kul som helst.  Men just 
nu vet jag ingenting om vad som händer, säger han.
För Jacob återstår ännu några år med juniorspel.  För honom 
handlar det om att bli så bra som möjligt under de här åren 
och utvecklas som spelare. Och han fortsätter gärna som 
kapten.
  – Ja, får jag frågan fortsätter jag gärna. Då vet man att man 
har förtroende hos tränarna. Längre fram vet jag inte, det skulle 
vara underbart om man kunde leva på hockeyn. 

Text Elisabet Wahl

Patrik Elfsberg
Ålder 19 år | 1994-06-07
Längd 178 cm
Vikt 82 kg
Moderklubb Falu IF

Jacob Thor
Ålder 17 år |1996-07-05
Längd 173 cm
Vikt 66 kg
Moderklubb Nor IK
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MATTIAS NILSSON HAR BEVISAT att du inte 
behöver vara 190 cm och väga 100 kg för att 
spela back i SHL. Du behöver inte vara uppvux-
en vid isrinken utanför Örnsköldsvik. Inte heller 
behöver du ha spelat 100 matcher i hockeyall-
svenskan. Nej, det går att komma till Sveriges 
högsta hockeyserie, spela kyligt och stabilt fast 
du är en nittonåring från Akebäcks socken på 
Gotland. Nu hjälper det så klart med tre år på 
Leksands hockeygymnasium, lika många år i 
juniorverksamheten och ett riktigt bra spelsinne. 
  – Jag sökte till fem olika hockeygymnasier, där 
Leksand var mitt första val. Jag är ju Leksing!
Flytten norrut skulle visa sig bli en stor omställ-
ning. Första året spelade han med J18 och där 
var spelkvalitén högre än på Gotland. A-lagets 
assisterande tränare Johan Rosén tränade J18 
då och Mattias menar att det gav honom mycket. 
  – Han körde hårt med oss och var noga med att 
utveckla oss. Det har jag igen nu.

REDAN ANDRA ÅRET på gymnasiet blev Matti-
as uppflyttad till J20. Han hörde till de yngsta och 
minsta i ligan och det var inte alltid lätt.
  – Motståndet skiljer sig mycket från match till 
match, beroende på vilka som är tillgängliga från 
klubbarnas a-lag.
Det var meningen att Mattias skulle få chansen 
i Leksands a-lag redan förra säsongen. Men en 
längre tids frånvaro på grund av körtelfeber skick-
ade backlöftet tillbaka till J20. I januari 2013 fick 
han chansen igen. Först mest på träning, men 
sedan fick han göra debut mot Djurgården borta. 
Då satt han bara i båset och de första bytena 
kom när avancemanget till SHL redan var klart.  
  – Jag var nervös första bytena, sen släppte det.

INFÖR SÄSONGEN 2013/14 hade Mattias inte 
räknat med att få speltid. Han hoppades på en 
plats bland de sju till åtta bästa backarna. Men 
en vecka innan premiären fick Mattias besked av 
tränarna att han skulle starta. Och då tillsammans 
med den defensive bjässen Joonas Rönnberg. 
  – Jag trivs bra med Joonas. Han är stor och 
stabil defensivt och jag spelar mer offensivt. Så vi 
passar bra ihop.
Tränarna var tydliga mot Mattias, att han spel-
mässigt inte behövde göra några större föränd-
ringar. 
  – Jag har fått beröm av tränarna och de har sagt 
till mig att jag ska våga spela mitt spel.   
Sådant stärker självförtroendet!

Möt den spelskicklige backen Mattias 
Nilsson. Den unge gotlänningen som 
spelat juniorhockey i Leksand i tre år 
och som nu verkligen tagit chansen i 
SHL. 
  – Det är ett väldigt roligt arbete, att 
vara hockeyspelare, säger han till 
Leksingen. 

Text Katharina Dalmalm

– den blåvita guten

MATTIAS LÄSTE EN gymnasielinje med 
inriktning på snickeri. Och fortfarande lånar han 
skolans verkstad för att koppla bort hockeyn 
några timmar. 
  – Jag gillar att snickra. Mest nöjd är jag med 
tevebänken jag har hemma och ett porslinsskåp 
som mina föräldrar fått.

Det är just Mattias pappa vi ska tacka för att 
sonen idag är blåvit. I det Nilssonska hemmet var 
det de blåvita färgerna som gällde och därför var 
det aldrig tal om något annat lag säger Mattias 
och skrattar. 
  – Jag har fått en bra uppfostran! 

Mattias Nilsson

Ålder 19 | 1994-01-23  Skjuter Vänster 
Längd 175 cm  Vikt 73 kg  
Moderklubb Visby/Roma
Förebild NHL-backarna Tobias Enström 
och Erik Karlsson, som visat vägen för 
andra småväxta svenska backar. Utanför 
hockeyn är det McGyver (”han fixar allt!”).

Mångsidig. Här är tv-bänken Mattias snickrat själv. 
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LARS KRISTERZ ”Jesuz 2013 år - tuta!” 
Klockargården, Tällberg 22/11–21/12

Besök oss Leksand Norsgatan 27E, 
Mora Strandvägen 14, Orsa Dalgatan 1 
och Rättvik vid järnvägsstationen.

LASSE STEFANZ Mora Parken 30/11

VINTERFEST 6–9/2

TROLLKARLEN FRÅN OZ Tegera Arena, Leksand 2/2

I JULETID Mora kyrka 15/12

SILJAN.SE TEL 0248-79 72 00

 BOKA BILJETTER OCH BOENDE PÅ SILJAN.SE

BOKA DIN 
HOCKEYBILJETT
 hos Siljan Turism 
0248–79 72 00

leksandsif.se

Spelarpresentation - Underhållning - LIF-Expo 
Läs mer på vår hemsida samt allt om kryssningen i kommande nummer!

LIF-kryssningen 
28-29 augusti 2014

Biljettsläpp 

2 dec
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MAN BEHÖVER INTE befinna sig särskilt länge 
i rummet långt in i Tegera Arenas labyrinter för att 
förstå att här inne handlar det om hockey. Bordet 
med fåtöljer runt har en bordskiva som består av 
en ritbar taktiktavla. Det sitter ytterligare två till på 
väggen, båda rejält slitna. 
På en vägg sitter en tavla med en bunt välkända 
namn på magnetbrickor: namnen i årets spelar-
trupp. Och lite här och var hänger det och ligger 
handskar, klubbor och skridskor. Vi befinner oss i 
det kombinerande kontoret och omklädningsrum-
met för a-lagets tränare. 
  – Det här är bunkern. Eller Pentagon kanske 
man också kan kalla det, säger Andreas Appel-
gren och brister ut skratt.
Det är varken det första eller sista skrattet under 
den här tränarintervjun där Leksingen förutom An-
dreas Appelgren också träffar Robert Sjur Nilsen 

och Johan Rosén. Det märks snabbt att det här 
är ett glatt gäng där olikheterna gör de tre till en 
väl fungerande enhet. 
  – Jag är den lugnaste av oss, medan Sjur nog 
är den som hetsar upp sig mest – det kan vara 
över felpass eller på domaren.  Johan är den som 
har mest struktur. Han har ordning på allt från 
scheman till vilka tröjfärger de olika spelarna ska 
ha på de olika övningarna på träningarna. Han är 
otroligt noggrann, säger Andreas. 
Även om det finns skillnader i temperament och 
roller finns det inga stora kontroverser. 
  – Vi har högt i tak. Vi kan säga vad vi tycker 
sinsemellan, säger Johan. 
  – Men någon måste bestämma och ha sista 
ordet, annars blir det inte bra. Och det är Andreas 
som har sista ordet, fyller Sjur i. 
När vi träffar dem har de och laget precis avslutat 
en förmiddagsträning. Träningar som Sjur och 
Johan numera sköter nästan helt på egen hand. 
  – Vi brukar ha några inledande passnings- och 
teknikövningar för att få igång händer, fötter och 
rörlighet. Sedan blir det mer spelmoment och 
kampövningar, en del smålagsspel och sådant, 
berättar Johan. 

Hur ser ansvarsfördelningen ut  
under matcherna? 
  – Äpplet coachar backarna. Johan forwards. 

Leksands IF har en helt ny tränartrio 
den här säsongen. Andreas Appel-
gren har fått sällskap av norrmannen 
Sjur Robert Nilsen och tidigare juni-
ortränaren Johan Rosén. 
  –Vi fungerar bra ihop och komplet-
terar varandra, säger Andreas Appel-
gren. 

Jag står och kollar av spelarna, både våra egna 
och de andra. Jag rapporterar löpande om mot-
ståndarna gör något annorlunda rent taktiskt än 
hur vi tror de ska spela, säger Sjur. 

Många spelare har vittnat om att det råder en god 
stämning i truppen och att det inte direkt före-
kommer några större utskällningar eller straff från 

Tränartrion som leder laget

”Jag vill ha en 
bra relation 
till spelarna 
och en nära 
relation”
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Text Elisabet Wahl

tränarnas håll. Andreas bekräftar den bilden och 
berättar att han tror på ett öppet ledarskap.
 
DET RÅDER OCKSÅ STOR enighet bland de 
tre att spelarna ska kunna komma till dem och 
prata. Och de tycker att det funkar bra: i dagens 
Leksand har varken tränarna eller spelarna 
problem med att skilja allvar från vardag. Ingen 
har svårt att växla från att garva tillsammans efter 
en träning och sedan vara professionella när det 
är match. 
  – Jag vill ha en bra relation till spelarna och en 
nära relation. Jag vill få personlig kontakt med 
varje spelare och veta hur de mår och är. Det 
pratas om att du ska ha distans hit och dit, men 
det tror jag inte på, säger Andreas. 
  – Jag tycker att det är viktigt som tränare att 
vara tillgänglig. Det vinner vi alla på, säger Johan. 
Just den här nära relationen som bygger på 
mycket samtal och feedback är en av de saker 
som förändrat tränarrollen under de senaste 
10–15 åren. Om man förenklar lite skulle man 
kunna säga att ishockeyn går mot en mer speci-
aliserad och individuell struktur både på och vid 
sidan av isen. Förut tränade alla i laget samma 
sak och fokus låg på gruppen, inte på individen.
  – Jag tror att det är individfokuset som har 
gjort att Sverige i dag är så bra på att få fram 
målvakter. För femton år sedan var det kanske ett 

eller två lag som hade anställda målvaktstränare. 
Nu har alla det och se hur mycket framåt svenska 
målvakter har gått. Kanske får vi se en liknande 
utveckling även när det gäller anfallare och back-
ar, säger Sjur. 

Vilken typ av ishockey ska Leksand spela?
  – Vi ska spela i hög fart, med en bra defensiv. Vi 
ska snabbt kunna ställa om till anfall och komma 
med hög fart inåt mål. Det här är en spelidé vi har 
haft ett tag, men det har blivit mer försvarsspel 
den här säsongen, säger Andreas. 

Hur ofta händer det att ni står där i båset och 
tänker att ”vi inte behöver ändra på något”?
  – Inte så jätteofta, säger Sjur.
  – Men det går inte att vara på dem hela tiden. 
Vi ser hela tiden vad de behöver göra, men det 
är väl först när man ser upprepade mönster som 
det är dags att skruva och ändra på saker. Men 
samtidigt är de inte så mottagliga, det är bättre 
att ta sådant i lugna former i pauser. 

När njuter ni som mest av det här jobbet?
  – När man ser att man haft jävligt bra träning, 
säger Andreas. 
  – Verkligen! När man har suttit och diskuterat 
saker och sedan ser att spelarna svarar på och 
genomför de här sakerna på träning, säger Sjur. 

  – Så finns det matchsituationer också. När vi 
spelade i Globen och ledde med 5–0 mådde jag 
rätt okej, haha! Matcher som varit rätt jämna, när 
det varit lite halvkaos så att man varit tvungen att 
vara aktiv i båset, att vinna dem och se bitarna 
falla på plats – det är också underbart skönt, 
säger Andreas. 
 
SEDAN GÅR VI IN PÅ några snabbfrågor om 
hur de tre är sinsemellan. Vi får veta att Johan är 
den som är i bäst fysisk trim, Sjur blir argast och 
dessutom kan mest hockeystatistik (”jag är mest 
allmänbildad också!”). De har däremot svårt att 
utse vem av dem som kan mest hockey (”Vi är 
ungefär lika gamla och har influerats av ungefär 
samma saker, så det går nog inte att säga”). Enda 
riktigt stora oenigheten verkar vara vem av de tre 
som egentligen åker bäst skridskor (fast inte är 
det jag, har aldrig varit bra på det, säger Johan). 
  – Det är jag! Såg ni inte på isen idag när jag stod 
och matade skott? Jag satte alla i krysset, säger 
Andreas.
  – Mm, men nu var det ju skridskoåkningen det 
handlade om, svarar Sjur.
  – Jaja, jag måste vara bäst på skridskor. Jag är 
ju huvudtränare, kontrar Andreas.
Inte otippat fylls det lilla rummet av skratt igen. 

Tränartrio. Det är fullt fokus under matchen från Andreas Appelgren 
(till vänster), Sjur Robert Nilsen och Johan Rosén (till höger).
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Vårt antal  
är vår styrka
Antalet personer som har Leksands IF nära hjärtat är svårt att uppskatta. Vi vet dock 
att föreningen har snudd på 10000 medlemmar och att vår Facebooksida just nu gillas 
av över 43000 personer. Skulle en tiondel av våra Facebookvänner gå in med hundra 
kronor i månaden skulle detta på ett år generera över fem miljoner kronor.

Det går att räkna på detta i all oändlighet men det som gäller nu är att de Leksingar som tror på vår långsik-
tiga satsning mot SM-guld 2019 tar steget och går med i den här kampanjen. Det är vår övertygelse att vår 
styrka ligger i våra nummer och att de flesta har råd att lägga en hundralapp i månaden.

Vart går pengarna?
Leksands IF är inne i en fas med många besparingar samtidigt som man ska etablera sig som en SHL- 
förening. En budget är lagd för den här säsongen vad gäller spelartruppen. I längden är det dock svårt att 
spara utan att dra ner på den delen av föreningens budget, och än värre att utöka budgeten. Målet med 
Vision 2019 är att samla in medel från Leksingar runt om i världen och använda dessa uteslutande till  
spelarbudgeten för att öka möjligheten för sportchefen att rekrytera nya spelare och behålla befintliga och 
på så sätt etablera Leksands IF i SHL.

Hur går jag med?
Du kan antingen ladda hem en medgivandeblankett här på sidan eller söka upp Leksands IF i din internet-
bank för ett digitalt medgivande. Observera att om du väljer den digitala vägen måste du skicka ett mail 
till vision2019@leksandsif.se med ditt namn och hur mycket du vill bidra med per månad. När du antingen 
skickat in blanketten eller ditt digitala medgivande kommer det dras pengar från ditt konto den sista bank-
dagen varje månad.

Avsluta bidragsgivandet
Vill du stoppa en enskild betalning kontaktar du Leksands IF senast två bankdagar innan den skall utföras. 
Vill du hoppa av helt och hållet gör du det genom att kontakta din bank.

Engångsinsättningar
Du som vill sätta in en engångssumma gör det på bankgiro 860-4134 och märker betalningen med 
Vision 2019, ditt namn och e-post. 

Insättningar från utlandet
Ni som befinner er utanför landets gränser men som ändå vill bidra använder följande uppgifter:
Leksands Sparbank
Swiftcode SWEDSESS
IBANnr SE9480000818770043031665

Har du ytterligare frågor gällande detta projekt, kontakta 
Roger Åström, roger.astrom@leksandsif.se, 070-554 24 94
eller Mikael Norman, mikael.norman@leksandsif.se, 070-640 97 96

Leksingar, tillsammans ska vi göra det!
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Kvartetten som siktar mot OS
Damlaget

Fyra leksingar går just nu och dröm-
mer om OS i Sotji. Cissi Östberg, Lina 
Wester, Wilma Ekström och Sofia Eng-
ström har varit med några av de sista 
turneringarna innan laget spikas. 
  – Det finns inget som slår att vara 
med i OS, säger Cissi Östberg som 
var med i Vancouver för fyra år sedan. 

DEN 8 FEBRUARI släpps pucken i damernas 
hockeyturnering i OS i ryska Sotji. Laget är långt 
ifrån uttaget, men antalet namn som har chans 
att komma med har börjat krympa. 
I början av november spelade damerna en fyrna-
tionsturnering i Lake Placid i USA. Med i truppen 
fanns fyra leksingar: anfallarna Cissi Östberg och 
Lina Wester samt backarna Sofia Engström och 
Wilma Ekström. De tre förstnämnda har varit med 
under flera turneringar medan det är debut i år för 
Wilma.
Leksingen träffar dem efter ett av de sista trä-
ningspassen hemma i Leksand innan landslaget 
samlas.
  – Nu möter vi de bästa lagen, så nu vill man visa 
att man kan vara där och spela bra, säger Cissi.
  – Ja, det gäller att kunna hålla samma nivå som 
de andra i laget, säger Wilma. 

Vilka roller kommer ni ha i laget under den  
här turneringen?
  – Min roll brukar vara att ha mycket puck och 
försöka lägga bra passningar. Det brukar bli en 

del speltid, säger Cissi.
  – Jag är nog mer en sådan där som jobbar i det 
tysta och gör sådant som många kanske inte ser. 
Men jag försöker ligga rätt i banan och vara på 
rätt plats, säger Lina.
  – Jag är ju en ganska spelande back, och på 
den här nivån gäller det att leverera snabba pass. 
Det går mycket snabbare än i Riksserien, säger 
Sofia.
  – Jag har inte varit med i år, men i Leksand för-
söker jag spela enkelt och ta bort spelarna. Jag 
är ganska defensiv, säger Wilma. 
Det har varit lite svajigt i Damkronorna det senas-
te året. I våras fick laget kvalspela för att hålla sig 
kvar i den högsta divisionen i VM. Men den blåvita 
kvartetten menar att Sverige ändå står sig ganska 
väl i världstoppen. USA och Kanada spelar i nå-
got av en egen liga, men sedan kommer Sverige 
och några till. 
  – Jag tycker vi brukar spela ganska jämnt både 
mot Finland och Ryssland, säger Lina.
  – Vi ligger på ungefär samma nivå. När vi gör en 
bra match är vi där och kan slå dem, men spelar 
vi inte där är vi borta. Det är väldigt små margina-
ler, säger Cissi. 

INGEN AV DE FYRA vågar ta ut något i förskott, 
men det märks att de alla verkligen hoppas och 
vill komma med i truppen som får representera 
Sverige i Sotji.
  – Som damhockeyspelare finns inget annat som 
slår det, ett VM går inte alls att jämföra, säger 
Lina.
  – Det här att få mäta sig med världens bästa, 

det är verkligen stort, säger Sofia.
Den enda av dem som varit med i ett OS tidigare 
är Cissi Östberg. Tillsammans med dåvarande 
leksingen Klara Myrén representerade hon Sveri-
ge i Vancouver 2010.
  – Det är det största som har hänt mig och jag 
skulle väldigt gärna vilja vara med en gång till. 
Även om det är samma lag så är allt så mycket 
större. Och det var så mäktigt att få representera 
Sverige, att gå på invigningen bakom Foppa. Då 
kom det en liten tår, säger Cissi och skrattar. 
Om det blir fyra biljetter till OS vet vi inte när den 
här tidningen går i tryck. Truppen meddelas i 
januari. 

Text Claes Thirus & Elisabet Wahl

Fakta Damhockey i OS
Åtta lag deltar i turneringen. Förutom 
Sverige är Finland, Japan, Kanada, Schweiz, 
Ryssland, Tyskland och USA med och slåss 
om medaljerna. Turneringen spelas 8–20 
februari. Vid senaste OS kom Sverige på 
fjärdeplats efter att ha förlorat mot Finland i 
sudden death. 
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Priser:
Logepris vid bokning av stuga      500 kr p/p
Logepris utan stugbokning           600 kr p/p
Stugpriser varierar beroende på standard, se
hemsidan: www.leksandstrand.se/589.php 
 

Matbokning: Mat vid Siljan       0247-64415

Boka Tegeras största loge, upp till 30 platser.

Trevligt paketpris om du samtidigt hyr stuga på Strand.

Bokas på: 0247 - 138 00
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– POÄNGRÄDDAREN
Oscar Alsenfelt

Han har varit i det 
närmaste omut-
lig i målet många 
gånger den här 
säsongen. Men 
själv har Oscar 
Alsenfelt inte så 
mycket koll på det 
som pågår runt 
honom.  
  – Jag försöker att 
inte fokusera så 
mycket på själva 
spelet och vad det 
står i matchen, 
utan jag tänker 
bara vad jag ska 
göra för att klara 
nästa moment, 
säger han till 
Leksingen. 

NI VET DEN DÄR känslan när man inte 
riktigt vågar titta på det drama som utspe-
lar sig på isen? Man tänker att snart så 
måste ju motståndarna göra mål, det här 
håller inte längre? 
Ungefär så där har rätt många leksingar 
tillbringat matcher framför teven eller på 
läktaren i inledningen av den här säsongen. 
Förvånansvärt många gånger har dock den 
där ”nu är det kört”-känslan förbytts till en 
blandning av glädje och tvivel. Istället för 
mål i baken-depp har man stått där och 
bara konstaterat att pucken ligger trygg. 
Långt bort från de blåvita nätmaskorna. 
Han räddade! Hur är det möjligt? Mannen 
som framkallar den här känslomässiga 
berg- och dalbanan heter så klart Oscar 
Alsenfelt. 
  – Det har blivit vissa matcher när jag har 
behövt göra bra räddningar för att vi ska 
komma iväg med poäng, men det är ju mitt 
jobb som målvakt att göra de där rädd-
ningarna, säger han ödmjukt.

Hur har du upplevt de där matchsituationer-
na när det kommit mycket skott, vad hinner 
du tänka?
  – Jag försöker att inte tänka så mycket 
på hur spelet ser ut. Jag fokuserar på att 
andas mycket och stå upp, att försöka 
syresätta blodet. Man kan inte fundera på 
vad som kommer nu, utan det gäller att 
bara tänka på vad jag ska göra för att vara 
så bra som möjligt. 
Vi pratar sedan vidare om det på något 
sätt går att mäta hur jobbiga olika matcher 
egentligen är för en målvakt. Det visar sig 
vara ganska svårt. 
  – Man kan inte bara se hur många skott 
som kommer eller hur många räddningar 
man gör, utan det handlar mycket om hur 
mycket tid man måste vara hundraprocen-
tigt beredd. Och det måste man vara när 
motståndarna är från rödlinjen och framåt 
kan man säga. 

INFÖR SERIESTARTEN var Leksand 
nederlagstippat av flertalet experter. En 
av dem som var tveksam till Leksands 
målvaktssituation var C Mores expert Leif 
Boork.

  – De måste helt enkelt spela bra. Oscar 
Alsenfelt har ett tveksamt år bakom sig 
och måste bevisa för sig själv, media, 
andra och sitt lag att han håller i SHL. Joel 
Gistedt har varit lovande länge och en så-
dan kille, som inte fått sitt genombrott kan 
mycket väl få det nu när han får en andra 
chans. Men det är stora frågetecken, sa 
han i en intervju i DT-sporten.
Så här långt in i serien kan vi ju lugnt 
konstatera att båda målvakterna visat att 
Boorks analys var felaktig. Oscar Alsenfelt 
tror att framgången beror på att han har 
skaffat sig mer erfarenheter. Det har gjort 
att han inte behövt jobba så mycket med 
det mentala utan istället kunnat finslipa på 
andra detaljer. 

Känns det som du knäppt Boork på näsan 
lite efter hans kritiska utspel?
  – Ärligt talat så är den frågan ganska 
tjatig. Han jobbar som expert och han har 
rätt att ha sin åsikt. Men visst känns det 
grymt bra och få motbevisa det han sagt.

Vad säger du om Joel Gistedts insats så här 
långt?
  – Han har varit riktigt bra när han fått 
chansen, säger han och fortsätter:
  – Vi kommer mycket bra överens, vi um-
gås även en del privat. 
Han understryker dock att på träning så är 
de konkurrenter.
  – Så är det, jag har hela tiden inställning-
en; i dag ska jag rädda fler puckar än Joel, 
men det försvinner så fort man går av isen.

Det ryktas om att du är en riktig vinnarskalle 
som är en av dem som blir surast vid förlust?
  – Nja, det vet jag inte. Men jag har väldigt 
höga krav på mig själv och när jag inte 
spelar bra så blir jag sur. Och jag tycker 
det där har hängt ihop med att när jag 
spelat dåligt har vi förlorat. 

DET RÅDER INGEN TVEKAN om att 
skåningen Oscar Alsenfelt trivs i Leksand.
  – Allt är verkligen kanonbra. Ett genuint 
och harmoniskt ställe att bo på helt enkelt. 
Sedan är det ju så, i alla fall enligt mig, 
att spelar man bra så trivs man nästan 
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Oscar Alsenfelt
alltid, säger han och berättar att han och 
sambon Therese bor i stugbyn på Leksand 
Strand.
  – Det känns nästan som halva laget bor 
där, vi är nog i alla fall sju–åtta stycken. En 
av dem är Tom Linder, han och jag kände 
varandra sedan tiden i Växjö och brukar 
umgås en del på sommaren. Men det är 
inte uppdelat på något vis, alla hänger 
med alla i princip.

DEN FINA sammanhållningen är något 
som Alsenfelt trycker lite extra på.
  – Jag märkte redan när jag kom hit i 
våras att det var ett riktigt sammansvetsat 
och bra gäng. Leksand har haft en konti-
nuitet de senaste åren som gjort gruppen 
riktigt stark tillsammans.
Oscar Alsenfelts fina inledning i SHL har 
inte gått obemärkt förbi runt om i landet. 
Det har bland annat börjat pratas om att 
han är värd en chans att visa upp sig i Tre 
Kronor.
  – Det är faktiskt inget jag tänkt på själv. 
Det är när folk nämner det som man börjar 
tänka lite på det. Dock brukar det försvin-
na ganska snabbt eftersom jag alltid håller 
fokus på nästa match eller nästa träning.
Har du hört någonting från Per Mårts?
  – Nej, han har inte pratat med mig per-
sonligen. Han har varit och kollat på några 
matcher, men behöver ju inte betyda att 
han specialstuderat just mig, svarar han 
ödmjukt.

INNAN VI AVSLUTAR samtalet så blir jag 
lite nyfiken om Leksands succémålvakt har 
något intresse utöver hockeyn. Det fram-
kommer att han har ett stort intresse för 
trav – ett intresse som delas av Leksands 
lagkapten ”Gabbe” Karlsson.
 – ”Gabbe” är faktiskt inget vidare med det 
där att tippa trav. Det möjligt att han varit 
det innan. Men det enda han gör nu är att 
snacka om hur bra han är, men det händer 
ju aldrig något.

Mycket snack och lite verkstad helt enkelt?
– Ja, det kan man lugnt säga (haha).
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Namn Oscar Alsenfelt 
Ålder 26 år | 1987-06-24 

Längd 185 cm  Vikt 85 kg  
Moderklubb IK Pantern

Text Mikael Falk
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olika yrken i kommunen

www.leksand.se

Det är lätt att leva
 i Leksand!

191
olika yrken i kommunen

www.leksand.se

olika yrken i kommunen

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

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

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

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

Dalarna är vårt Sverige



Leksingen | 19

VARJE MINUT SOM BLEV över spenderade jag 
och min kompis Fredrik Söderström i Leksands 
IF:s omklädningsrum. Farsan var ju spelare på 
den tiden och jag skulle nog vilja säga att omkläd-
ningsrummet  var mitt och ”Freddans” andra hem 
under många år. Det finns många härliga minnen 
från den tiden. Som ena väggen i tränarrummet 
som var gjord av träklubbor, den fräna röklukten 
som förmodligen kom från tränare Roger Lind-
qvists cigarett och doften av brända blad. 
 
JAG GLÖMMER ALDRIG när Robert Burakov-
sky, på sin härliga skånska, berättade för mig hur 
man ”hookade” en riktig slagskottsklubba med en 
varmluftspistol. Jag var lyrisk. Och som han sköt 
sen, den där ”Burra”. Eller som när jag fick åka 
med ”Spol-Jansson” när han spolade isen och 
jag fick trycka ner spaken som gav mer vatten (?). 
Jansson berättade för mig att han aldrig någonsin 
lämnat någon gädda. En gädda var på Janssons 
sätt att beskriva det, när man missat att spola en 
liten bit av isen. Just då ville jag inte bli hockey-
proffs. Då ville jag spola isen som bara Jansson 
kunde.  
 

Patric Skoglund

Gästkrönikören
JAG HÄNGDE SOM SAGT en hel del där nere 
och sällan är gångerna jag lyckats övertala gamla 
materialförvaltaren Harry Persson om att jag verk-
ligen skulle behöva en sprillans Titan Red Turbo 
eller en Jofa Black Shot. Jag fick oftast svaret; 
”Du skänt ha nå, du fick igår”. Harry var alltid vän-
lig, jag fick dricka hur mycket Pripps sportdryck 
jag ville i omklädningsrummet, men när det kom 
till klubbor var Harry lika hård som en Jofa Black 
Shot. Kanske vi då hade turen att någon i kans-
lipersonalen glömt att låsa någon av kioskerna i 
den gamla ishallen. Då kunde vi ju gå in och äta 
lite popcorn och dricka en Black-Orange, jag och 
”Freddan”. 

I GAMLA HALLEN FANNS också ett långt rör 
som gick från publikplats rakt ner i spelarbåset. 
Glömmer aldrig när vi kastade ner en ihoptryckt 
tomburk som landade två centimeter från Heinz 
Ehlers. Dansken blev livrädd och förbannad och vi 
tordes inte visa oss i omklädningsrummet de när-
maste veckorna. Underbara tider som jag minns 
med välbehag. Förresten var Lindqvist en hejare 
på att blåsa ut cigarettröken ur näsborrarna, bara 
det var ju värt en sväng förbi omklädningsrum-
met när skolan var slut. Det är nu 30 år sen, och 
jag kan lugnt konstatera att jag inte blev något 
hockeyproffs, inte heller blev jag nya Spol-Jans-
son. För i skrivande stund jobbar jag med att 
förbereda matchen LIF-HV71. Jag ska nämligen 
kommentera den i C More. Väl mött i tv-rutan.

Ha det gott alla leksingar där ute! 

”JUST DÅ VILLE JAG INTE BLI HOCKEY-
PROFFS. DÅ VILLE JAG SPOLA ISEN SOM 
BARA JANSSON KUNDE”

Panelen
Fem frågor 
– tre profiler 
svarar

Ulrika Liljeberg, Kommunalråd, Leksand

Tom Linder
Back i A-laget

Lina Wester
Forward damlaget 

Jarmo Mäkitalo
Tidigare måltjuv 

Hur skulle du vara  
som hockeytränare?

– Lugn och taktisk.– Jag skulle vara lyhörd och se till 
både individen och laget. 

– Tuff och rättvis.

Vad tycker du om de 
nya domarnivåerna?

– En del är väldigt petiga och det 
är tråkigt att spela mer fem mot 
fyra än fem mot fem. Nivån varierar 
väldigt från domare till domare.

– Ibland är det lite för petigt, men 
jag tror det tar tid innan domarna 
hittar sin nivå.  

– Bra! Känns som att det är rätt väg 
att gå för hockeyn.

Hur ska man locka mer 
publik till hockeyn?

– Genom att sänka biljettpriset så 
att fler kan gå. Alla har inte råd att 
gå på flera matcher i veckan. 

– Det blir dyrt för en familj att gå 
på hockey med så många matcher 
som det är nu för tiden. Kanske 
locka mer med familjepriser. 

– Tidningarna borde skriva mer än 
om bara matchen. Göra reportage 
om det som händer omkring laget.

Hårt slagskott eller 
snygg dragning?

– En snygg dragning vill jag både 
göra själv som spelare och även 
se om jag sitter som publik. 

– En snygg dragning är mer 
publikfriande och som spelare är 
det roligare att finta bort någon.

– Hårt slagskott!

På vilken plats 
i tabellen ligger 
Leksand vid jul?

– Damlaget är på en tredje plats 
och herrarna en sjätte plats. 

 – Åttonde plats. – Topp 6.

...och så här svarade hon på frågan: Hur skulle du vara som hockeytränare?

– Jag skulle vara tydlig med målet för vår träning samt ha en tydlig spelidé. Samtidigt skulle jag  
tillvarata spelarnas egna idéer och tillåta dem prova sin spelidé. Och slutligen: fler slagskott från blå!
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”Man blir så 
stolt över våra 
supportrar”

Trotjänare. Gabbe gör sin sjätte säsong i den 
blåvita tröjan och sin andra som kapten.
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Hemma hos 

Den här spelaren behöver absolut 
ingen närmare presentation. Han är 
en av våra två glada och travintres-
serade Borlängebor. Leksingen har 
hälsat på hemma hos lagkaptenen 
Gabriel Karlsson.

NÄR LEKSINGEN KLIVER IN i huset där Gabbe 
bor tillsammans med frun Jonna och sina två 
döttrar Vida och Tuva känner man den där hem-
trevliga känslan komma krypandes rätt fort. Det är 
en ljus inredning med en blandning av nya samt 
äldre ommålade möbler, och det märks att den 
håller en röd tråd genom alla rum. Ganska direkt, 
utan att underskatta Gabbe, får undertecknad en 
känsla av att det är just Jonna som är inredaren i 
huset. En känsla som stämde in ganska bra. 
   – Jonna sköter det där. Hon älskar att köpa 
äldre möbler och måla om dem. Visst får jag vara 
med och tycka också, men hon kan nog det där 
bäst, förklarar Gabbe och ler. Bortsett från att 
de målat och tapetserat om så var i stort sett allt 
renoverat när de köpte huset, men en brädvägg 
i vardagsrummet har Gabriel faktiskt lekt Martin 
Timell och satt upp. På nedervåningen finns det 
faktiskt också en och annan tanke. 
   – Jag tänkte rama in hockeytröjor, priser och 
sånt. Som en sportbar, förklarar han.
   – Absolut inget egoaktigt utan bara få till det 
som ett mysigt rum! Det borde ha varit klart, men 
när säsongen börjar så orkar man inte hålla på, 
lägger han sedan till. 

PÅ BORDET I KÖKET står en nybakad mo-
rotskaka och ett fat med kakor som Jonna gjort 
i ordning. Gabriel berättar att även en av deras 
grannar brukar bjuda på nybakat, så fikar är 
något de (han?) gör rätt ofta.

Men bakar du något?  
   – Nehej du. Det gör jag definitivt inte. Jag äter 
fikat! Jag är varken bagare eller kock. Jag sitter 
väl mest och åker mellan Leksand och Borlänge, 
skojar Gabriel. I årets spelartrupp är det bara 
Jensa och Gabbe som bor i Borlänge. Då kan 
man tycka att det är självskrivet att de samåker 
mellan träningar och matcher, när de dessutom 
bor någon minut från varandra. I promenadväg. 
   – Nej, vi samåker inte. Det går inte. Jag vågar 
inte riktigt, han är lite för dålig på att köra. Han får 
åka bakom mig istället, skrattar Gabriel 
   – Nejdå. Jensa är bra. Men han gubbkör, lägger 
han sedan till och storler. Om det är den riktiga 
anledningen till att de inte samåker vet vi inte. 
Men det är det svaret vi får. Något som är säkert, 
är att den där glimten i ögat alltid kommer finnas 
där om man frågar något om Jensa. Och säkerli-
gen även vice versa.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN lämnade Gabriels 
nyblivna familj Leksand för spel i både Skellefteå 
och sedan Timrå.  
   – Med familj är det klart en maskin som ska 
fungera. Det är ju inte bara en själv som ska 
trivas. Dagis och hela den biten måste fungera 
också, men det har inte varit några problem.  

Nu är familjen ”hemma” igen sedan ett par år. 
Gabriel betonar att båda städerna var väldigt bra 
och de trivdes, men visst har det sina fördelar att 
bo där familj, släkt och vänner finns i närheten. 
   – I Timrå och Skellefteå var det lyx att kunna gå 
på bio, liksom. Här hemma finns det självklart så 
mycket mer hjälp med barnvakt och sådant. 

Hur var det när ni fick ert första barn? 
   – När man kom hem förbannad efter en match 
och istället möttes av, i det här fallet, Tuva som 
var glad och pratade på, kunde ju inte jag gå 
omkring och sura! Jag lärde mig att släppa 
förluster. Barnen struntar väl i om pappa vinner 
eller förlorar, bara han kommer hem. Det tog av 
den yttersta spetsen på det hela och det var bra 
för mig. Jag kunde slappna av lite mer. Gabriel 
menar att barnen också gjort att han inte längre 
bryr sig lika mycket om vad folk omkring tycker.    
   – För mig var den förändringen viktig tror jag. 
Då hade jag levt i den här hockeybubblan så pass 
länge, så för mig blev det verkligen en ”snap out 
of it”. Hockeyn är självklart fortfarande superviktig 
och det är fortfarande mitt liv. Men det var bra 
att få börja ta lite ansvar och så. Fast Jonna gör 
verkligen ett hästjobb alltså. Det är hon som styr 
upp saker, håller koll och sånt.

MAN HINNER MED många samtalsämnen un-
der en timme tillsammans med Gabriel. Den klas-
siska frasen ”allt mellan himmel och jord” må vara 
utsliten men otroligt passande. Ett ämne som vi 
fastnade vid extra länge var supporterkulturen. 
Kanske inte helt otippat, men ett ämne som vär-
mer ett supporterhjärta – och även kaptenens. 
   – Man blir så stolt över våra supportrar, alltså. 
Det är tjo, tjim och fantastiska tifon. 

   – Här älskar man helt enkelt sitt eget lag och 
det är aldrig något hata. Man buar ju såklart åt 
motståndarlaget, men det går aldrig över grän-
sen. Jag vet inte när jag hörde en hatramsa, till 
exempel. Det blir man ju så otroligt glad över själv. 
Jag blir så stolt! Det är så det ska vara. Fantastisk 
supporterkultur i Leksand! Därför tror jag vi är så 
många. Leksand är unikt.  
 
EN TIMME GÅR FORT och det var det vi hade 
på oss innan Gabriel var tvungen att ta med 
barnen för lite judo och lek. Leksingen tackar för 
kaffet och den goda morotskakan. Vi ses i Tegera 
eller på någon bortasektion under säsongen, 
Gabriel.

Text Helen Johannesson 

Gabbe Karlsson 

Husligt. Hustrun Jonna ansvarar för inredningen.

Lattepappa. Gabbe fikar gärna avslöjar han för Leksingen, men bakar inte särskilt ofta själv.
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Fakta hockeyskolan
Leksands hockeyskola är tillbaka nästa sommar. Direkt efter midsommar drar man igång och 
håller sedan på fem veckor framöver. Målgruppen är precis som vanligt killar och tjejer mellan 
10 och 15 år. Det blir ingen konfirmationsvecka den här gången, men speciella tjejgrupper både 
vecka 26 och 27. Läs mer på www.hockeyskolan.se. Där går det också att ladda ner en bro-
schyr med mer information. Det går också bra att mejla frågor till hockeyskolan@leksandsif.se. 

Alla har vi varit små. Även de som i 
dag är stora hockeystjärnor. Ett helt 
gäng av dem har själva varit elever på 
sommarhockeyskolan i Leksand.
Här berättar Filip Fosberg och Pelle 
Prestberg om sina bästa minnen från 
hockeyskolan. 

TITTAR MAN IGENOM LISTORNA på de som 
gått på hockeyskola i Leksand hittar man många 
stora namn: Mats Sundin, Niklas Lidström och 
Niklas Persson. En annan välbekant spelare är 
Filip Forsberg, nyblivet NHL-proffs. 
– Jag lärde känna en massa folk utifrån. Till exem-
pel Sebastian Collberg som spelar för Frölunda 
just nu, vi gick hockeyskolan ihop en sommar.
På Hockeyskolan träffade Filip också på backen 
Mattias Nilsson. Mattias är född på Gotland, men 

valde Leksand både för sommarveckorna och 
sedan för seriespel. Filip Forsberg berättar.
 – Jag träffade Mattias för många år sen på hock-
eyskolan och vi blev vänner direkt. 

FILIP OCH MATTIAS FORTSATTE att stöta 
på varandra i samband med cuper, TV-pucken, 
juniorlandslag. 
 – Sen hamnade Mattias i Leksand, vilket jag är 
väldigt tacksam för. 
Det är tydligt att Filip Forsberg uppskattar sin tid i 
Hockeyskolan. Och inte bara när det gäller själva 
utbildningen. Ett och annat practical joke blev det 
också.  
– Det kunde vara allt från att sätta tejp under 
skenorna på skridskorna till att dricka ur sin 
yoghurt och sedan proppa i ett bananskal i den. 
Skruva på locket och ställa tillbaka och hoppas 
att någon annan skulle ta just den flaskan. Vi 
hade jätteroligt!

Sommarens höjdpunkt
ETT ANNAT KÄNT NAMN med fina minnen från 
Hockeyskolan är Pelle Prestberg. Pelle berättar 
att han bodde i husvagn på Leksands Strand och 
tog cykeln till ishallen tidiga sommarmorgnar. 
 – Det var sommarens höjdpunkt som liten grabb 
i Munkfors. 
Prestberg kommer särskilt ihåg känslan av att 
komma till ishallen första dagen.  
– Hur nyfiken jag var på att se deltagarlistorna 
(som satt uppsatta utanför ingången till hallen). 
Vilka som var med i min grupp och vilka som var 
just mina tränare.
Tränarna betydde mycket för en ung Prestberg. 
Det blev många genom åren. Särskilt minns han 
Kjell Samuelsson och Tomas Jonsson. 
– Tomas som jag också fick äran att ha som ”rik-
tig” tränare senare i min karriär och som för övrigt 
också gjorde mig till kapten i Leksands IF. 

Text Katharina Dalmalm

...och här är en betydligt yngre 
upplaga av Pelle Prestberg. 

Så här såg Filip Forsberg 
ut som pojkspelare...

Hockeyskolan
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Mössa
170:-

shop.leksandsif.se

Mössor
Mössa svart
169:-

Mössa Svea
169:-

Mössa randig
169:-

Mössa sköld
169:-

Där som sädesfälten böja sig för 
vinden, är det lätt bli kall om kinden. 
Slippa frysa är väl toppen, sätt den 
upp på huvudknoppen!
God Jul Farsan önskar Mattias!

Mössa (Barn)
129:-

Upptäck hela vårt 
utbud av mössor på 
shop.leksandsif.se

STÖRST PÅ BEGAGNAT INOM

VINTERSPORT
MED BRA KVALITÉ 

OCH SERVICE
Mycket prisvärt alternativ
AMBONDPAKETET

Pris från

Besök gärna vår webshop
www.ambond.se

1395:- 1695:-
Längd eller Alpint

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

Gåvan

Handla julklapparna hos oss -  
  så går pengarna till ett gott       
                 ändamål!

www.sdrgavan.se
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Han kom till Leksand inför den här 
säsongen som nybliven poängkung i 
Västerås. Den kanadensiske 28-åring-
en som i sin karriär varit nära NHL-
spel med Tampa Bay Lightning, men 
inte nått ända fram gör nu sin andra 
säsong i svensk hockey och sin första 
i högsta ligan med Leksands IF. Här 
kan ni lära känna den sympatiske ka-
nadensaren lite bättre i en minst sagt 
omfattande intervju där vi får lära oss 
allt från skostorlek till framtida karriär-
planer.

1. Vad är klockan nu?
– 12.42

2. Var är vi?
– Restaurangen i Tegera arena

3. Ditt fullständiga namn?
– Matthew Kyle Fornataro.

4. Ålder?
– 28 år.

5. Skostorlek?
– 10 (Vilket är omkring 43 i svensk storlek).

6. Längd och vikt?
– 183 cm och 86 kg

7. Klubblängd?
– Jag har en kort klubba, vet inte riktigt hur lång 

den är. Med en ganska stor kurva på tån.

8. Familj?
– Frun Megan and dotter Brooklyn född första 

oktober. Svårt att förklara, men det var den bästa 
dagen i mitt liv när hon föddes. 

9. Vad jobbar dina föräldrar med?
– Mamma jobbar i oljebranschen och pappa 

jobbar som murare hemma i Calgary.

10. Vem är din favoritsläkting?
– Min farbror Gordie. Han är en riktigt kul kille 

och gillar att fiska precis som jag. Får mig alltid 
att skratta.

11. Var växte du upp?
– Jag växte upp i Calgary, men var väldigt 

mycket hos mina morföräldrar söder om Calgary i 
Alberta. Så jag är lite av en mix mellan stads- och 
landsortskille.

12. Hur skulle du beskriva platsen där 
du växte upp?

– Västra Kanada är jättevackert med bergen 
runt om och det var perfekt att växa upp där som 
hockeyspelare.

13. Favoritämne i skolan? 
– Verkligen inte matte. Jag gillade engelska och 

att skriva, men som sagt, verkligen inte matte.

14. Bästa kompisen?
– Ryan Stone som jag växte upp med i Calgary. 

Han spelade också hockey och var bland annat 
i NHL men tvingades sluta på grund av skador. 
Min bror som är 31 är också en av mina närmsta 
vänner. Han och hans familj kommer hit i januari 
och jag ser verkligen fram emot det.

15. Roligaste lek när du var liten?
– Dodgeball i skolan. Man ska kasta en boll på 

någon i det andra laget och försöka bränna ut 
dem.

16. Tråkigast med att vara liten?
– Faktumet att man var tvungen att växa upp 

någon gång. På många sätt är jag nog fortfaran-
de ett stort barn som gillar att ha skoj.

17. Vilka sporter höll du på med?
– Hockey, volleyboll och basket. Jag älskar att 

spela golf, det är helt klart min andra sport.

18. Vilken sport kunde du också ha blivit bra i?
– Golf, jag har varit scratchspelare, men har 

omkring 4 nu. Efter hockeykarriären vill jag försö-
ka spela golf professionellt (om min fru låter mig) 
skratt.

19. Ditt bästa sommarjobb?
– Jag jobbade på en golfbana när jag var liten. 

Jag jobbade kanske inte så mycket med att tvätta 
klubbor som jag skulle gjort utan de hittade mig 
allt som oftast ute på banan.

20. Sämsta sommarjobbet?
– Jag hamnade i trubbel en gång och fick sitta 

hos min mor och arkivera papper i omkring tio 
timmar om dagen. Det var riktigt tråkigt.

21. Vem var den första tjej du dansade 
tryckare med? 

– Jill Ramage när jag var 12. Jag kommer aldrig 
att glömma det. Har inte sett henne sen dess, 
men kommer fortfarande ihåg det konstigt nog.

22. Hur gammal var du när du flyttade 
hemifrån?

– 16 år. Min bror hade redan flyttat och spelade 
hockey så det var kanske inte så konstigt då alla 
mina vänner åkte iväg. Jag längtade hem och 
saknade speciellt pappas spaghetti.

23. Hur gammal var du när du tog körkort? 
– 16 år där med, det var inte speciellt svårt. Jag 

hade mina föräldrars gamla minivan, en 86 Astro 
Van. The Shagonwagon kallade vi den.

24. Favoritmat?
– Jag måste säga pappas spaghetti med hans 

speciella sås som han kokar i typ två dagar i en 
riktigt stor kastrull. Jag kan inte säga mer än så. 
Det är ett hemligt familjerecept. Skratt.

25. Prata eller lyssna?
– Prata. Alla som känner mig vet att jag pratar 

mycket, Jag är högljudd och pratar mycket. 
Tycker om att höra min egen röst antar jag. Men 
jag lyssnar nog mer än många tror.

26. Favoritprogram på tv?
– Det finns så många. Men måste säga Home-

land just nu. Gillar Game Of Thrones och Suits. 
House of Lies. 

27. Jogga eller cykla?
– Jogga. Jag skulle nog inte göra något om jag 

inte var tvungen. Men det beror lite på säsong. 
Det är roligare att springa på somrarna. Helst 
springer jag kortare sträckor med hög puls. Som 
cross-fit.

28. Favoritidrottsman/kvinna?
– Kobe Bryant LA Lakers, han verkar alltid vilja 

vara bäst. Gillar hans drive och passion för spelet. 
Annika Sörenstam hon dominerade golfen som 
det kändes så länge hon ville. 

29. Favoritskådis?
– Vince Vaughn. Han är hysteriskt kul tycker jag 

i alla filmer.

30. Bästa lösgodissorten?
– Jag gillar svenskt lösgodis. Tycker inte om 

lakrits däremot.

31. Vad blir du riktigt rädd för?
– Spöken. Sådant får mig att creeps me out. 

Och när jag tejpat min klubba så vill jag inte att 
någon ska röra den. 

32. Drömbil?
– Mazerati. Har glömt modellen. Jag har Skoda 

här, men kör en jeep hemma. Jag är en rätt enkel 
kille när det gäller bilar.

33. Modetips?
– Klä er inte som Ryan Russel. Han är en riktig 

redneck som inte bryr sig om hur han ser ut. 
Tycker inte att det behöver vara speciellt dyrt men 
om jag ser något som jag gillar så brukar jag köpa 
det. Det kan vara allt från vanliga vardagskläder till 
dyrare märkeskläder. 

72 frågor till 

Matt Fornataro89

Slitvarg. I kamp om pucken under hemmamatchen mot AIK.
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34. Bästa låt?
– Allt av Miley Cyrus. Hon är het just nu och 

toppar min lista. Jag gillar all sorts musik, country, 
rap, svensk housemusik men inte Heavy Metal.

35. Senast lästa bok?
– Jeremy Roenicks biografi. Jag gillar att läsa 

biografier men läser inte så mycket. Men gör jag 
det vill jag ha nåt jag kan relatera till.

36. Bästa utlandsresa? 
– Aruba utanför Venezuelas kust. Jag har varit 

där en gång med min fru. Vackra stränder och 
rent vatten med vänliga människor. Kan rekom-
mendera det till alla. 

37. Speciellt i Leksand?
– Jag gillar konditori Siljan. Jättegod söndags-

brunch.

38. Vilken kändis skulle du helst vilja träffa?
– David Beckham eller Tiger Woods. Beckham 

har skön stil och jag vill ha tips av honom. Vore 
kul att pick his brain om golf och livet i stort.

39. Vilken är den bästa högtiden? 
– Julen utan tvekan. Ibland är det svårt att fira 

då jag har det jobb jag har, men allt med julen. 
Ljusen och julklapparna det är magiskt.

40. Kan du byta däck på bilen?
– Jag bytte precis på Russels bil så jag är en 

händig kille från västra Kanada. Kevin Kapstad 
vet inte ens vart han ska börja.

41. Har du något smeknamn?
– The Fonz. Min bror var lite av en tjejfavorit och 

kallades The Fonz och jag blev Little Fonz, men 
nu har jag ärvt hans namn. Enklare att säga.

42. Blir du alltid igenkänd och stoppad på Byn?
– Litegrann. Kanske beroende på min bil med 

klistermärkena över hela bilen. Och för att jag 
pratar engelska. Alla är trevliga.

43. Bästa arena i Sverige (förutom Tegera)
– Malmö är riktigt fin. Men atmosfären i Bern 

Arena är riktigt bra. Vi var stora rivaler förra året 
när jag spelade i Västerås och hade några tuffa 
matcher. Men alla rinkar i den här ligan är bra.

44. Sämsta arena du spelat i?
– Asplöven. Klart sämst utan diskussion.

45. Konstigaste match du spelat?
– För några år sedan så var alla spelare ute på 

isen och slogs och vi fick avsluta matchen med 
sju utespelare, två på bänken och fem på isen i 
sista perioden.

46. Bästa spelare du spelat med?
– Joe Pavelski i San Jose Sharks. Lärde känna 

honom när jag spelade juniorhockey.

47. Bästa spelare du spelat mot?
– Ovetjkin. Mötte honom i J18-VM. Han var 

utomjordisk, hur bra som helst.

48. Roligaste hockeyminne?
– Att vinna Clark Cup som junior. Inget stort 

men det var häftigt för oss just då.

49. Berätta om ett minnesvärt SMS.
– Varje dag när jag får en ny bild av min dotter.

50. Bästa ramsa/sång?
– Jag kan inte språket, men det är så viktigt att 

ha dem med oss både hemma och borta.

51. Vad är roligast med att spela för Leksand?

– Fansen och supporten är fantastisk. Det finns 
så mycket historia i de här väggarna och att få 
vara en del av det är häftigt.

52. Vad är tråkigast med att vara 
hockeyspelare?

– Finns inte så mycket att klaga på. Men ibland 
har man lite för mycket dötid som man ska göra 
nåt av. När man lämnar arenan vid lunchtid och 
inte har nåt planerat.

53. Vad är det konstigaste du läst/hört om dig 
själv i media?

– En historia för något år sedan att jag flyttat till 
Ryssland för att träna under sommaren. Det var 
inte sant och jag vet inte hur de kommit på den 
idén.

54. Vilket resultat är roligast? 1-0 eller 7-6?
– Så länge vi vinner så spelar det ingen roll.

55. Vilka egenskaper har en bra forward?
– En som kan åka skridskor, ta hand om pucken 

och slå fina passningar

56. Hur luktar det i ett hockeyomklädningsrum?
– Inte så farligt. Svårt att förklara. Man vänjer sig 

nog efter att ha spelat så många år.

57. Vad gör en tränare bra?
– En som kan plocka fram och motivera det 

bästa ur alla spelare och sätta dem i situationer 
så de blir bättre.

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

– Oskar. Båda våra målisar är riktigt bra och han 
har spelat bra och jag skulle sakna honom. Alla i 
laget tar med sig något till gruppen. Om jag skulle 
välja någon speciell så blir det han.

59. Vem i laget skulle få sitta barnvakt åt ditt 
barn?

– Jag skulle nog ge Kapstad och hans tjej 
förtroendet. Egentligen så skulle jag inte lita på 
Kevin, men på hans tjej.

60. Vem i laget blir surast när ni förlorar?
– Ingen gillar att förlora. Men Micke Johansson 

är nog den som är närmast att bryta av klubban 
när vi förlorar, jag vet däremot inte om han är den 
som blir surast. Alla blir sjukt sura.

61. Pratar du mycket på isen?
– Lite. Jag brukade prata mycket i Nordamerika. 

Jag pratar nog för snabbt så de fattar inte.  

62. Vilket lag är tuffast att möta i SHL?
– Alla har varit riktigt bra. Det går inte att slapp-

na av för en sekund. Skellefteå har varit riktigt bra. 
Jag har inte spelat mot alla heller.

63. Vad skulle du sakna mest om du var tvung-
en att sluta med hockeyn?

– Att vara runt killarna varje dag.

64. Om det inte finns … i omklädningsrummet 
blir jag sur?

– Kaffe. Jag dricker mest vatten men om det 
inte finns kaffe i omklädningsrummet på morgnar-
na innan träning så blir jag lite sur.

65. Vem i laget skulle du helst besegra i arm-
brytning?

– Russel. Vi kommer från samma område i 
Kanada och det vore skönt att få övertaget över 
honom. Jag tror dessutom att jag skulle vinna 
ganska lätt. Skratt.

66. Strikt med tider?
– Jag är nog inte så noga. Men alltid i tid, hatar 

att komma sent.

67. Vilket är din bästa egenskap?
– Sinne för humor.

68. Vilken är din sämsta egenskap?
– Jag oroar mig för småsaker lite för mycket. 

Som varför jag inte gjort mål.

69. Vilken fråga är jobbigast att svara på i en 
intervju?

– Allihop. Speciellt när det är så här många. 
Skratt. Men frågor som om varför man inte gjort 
mål. Man vill ibland att de ska vara i ens skor. Om 
det är så lätt så gör det själv. Det är tråkigt att bli 
påmind om eventuella brister så att säga.

70. Vem skulle du vilja intervjua?
– Svedberg. Han är en man of mystery. Men 

han har riktigt bra saker att säga.

71. Vad ska du göra nu?
– Jag ska gå och äta lunch. Jag gillar verkligen 

Thairestaurangen här i Leksand. Så det för bli en 
sväng dit.

72. Vad är klockan nu?
– 13.55.

”Det finns så 
mycket his-
toria i de här 
väggarna”

Text Per Källgren

Sportnörd. Som liten spelade Matt Fornataro även basket och volleyboll.
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Att välja rätt mäklarföretag är början till 
en bra affär – vänd er med förtroende 

till oss, 40 år i branschen

Bostads Guiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.




Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

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

med uthus och ängar – mycket att välja bland.

Utgiven av Eric  Thors  Fast ighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2013 •  Nr  1

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor



PÅ 60-TALET SVEPTE den stora ishallsvågen 
över Sverige. På allt fler ställen övergav man de 
tidigare rinkarna och började bygga hallar.
I mitten av 60-talet hade turen kommit till Lek-
sand. Totalt skulle hallen kosta 1,2 miljoner konor. 
Av dessa var föreningen tvungen att samla in 
150 000 kronor själva. Våren 1965 samlade ett 
gäng på konditori Siljan för att smida planer och 
tidigare målvakten Pära Karlström kläckte namnet 
Taknatta. 
  – Taknatta vände verkligen upp och ner på 
Leksand, allt cirkulerade kring det här när det 
skedde, säger Ingmar Lind som var med som 
musiker på tre upplagor av Taknatta.
Taknatta byggde nämligen mycket på musik och 
på dans. Eller som någon formulerade sig:  
”I Leksand är det inne att dansa ute för att man 
ska kunna spela ishockey inne.”

MAN SPÄRRADE HELT ENKELT av delar av 
centrum, tog inträde och arrangerade dans på 

Mer om  LIF-kryssningen 2014

Taknatta – dåtidens Nybygget
För snart 50 år sedan bestämde sig 
Leksand för att börja spela under tak. 
Men för att det skulle bli verklighet 
behövde man få in pengar.
Här är historien om hur fyra tillställ-
ningar hjälpte till att bygga Leksands 
Ishall.

Högtidsdag. Landshövding Gösta Elfving invigde ishallen den 28 november 1965.

Festligheter. Affisch från en av taknätterna.

flera olika ställen. Första året spelade fyra orkest-
rar och Ingmar som spelade i Erik Backlunds 
orkester höll till på Z-torget.
  – En anekdot jag minns är att jag nog aldrig haft 
närmare till en spelning förut. Jag bodde i det 
hus där Salong Siv ligger idag, så jag öppnade 
garaget, tog ut en säckkärra, lastade högtalarna 
och rullade tvärs över Z-torget, säger han och 
skrattar vid minnet. 

Vad spelade ni för musik?
  – Vi hade fyra blås, orgel, bas och trummor. Vi 
spelade mer storbandsmusik. Lite pumpapumpa 
som vi kallade det. Det som blev soul några år 
senare. Sedan fanns det ju de band som spelade 
mer ”hjärta och smärta”, men det gjorde inte vi.
Den första upplagan av Taknatta blev en stor 
succé. Biljetterna – som kostade två kronor – sål-
des slut redan första timmen. Enligt beräkningar 
var det ungefär 10 000 personer som betalade 
inträde. 
  – Festområdet sträckte sig över hela Norsgatan, 
ända från brofästet och neröver, berättar Ingmar. 

OCH HUR GICK DET med insamlingen? Jo, den 
blev en stor succé. Redan första året fick man 
ihop tillräckligt med pengar för att kunna bygga 
taket. Själva Taknatta var dock så populärt att det 
återkom tre somrar till: 1966, 1967 och 1968. 
Den största upplagan var den 1966. Enligt 
uppskattningar löste mellan 15 000 och 20 000 
personer entré och dansade till sju olika orkestrar. 
1967 flyttade den största dansbanan in i ishallen 
och det var nybildade Leksands IF Supporter-
klubb som stod för arrangemanget. Sista året 
blev den minsta Taknatta av de fyra. Regnet öste 
ner och det dök bara upp 4500 personer.
Sammanlagt är dock fenomenet Taknatta verkli-
gen något att minnas. De 150 000 kronorna som 
samlades in redan den första kvällen är i dagens 
penningvärde ungefär 1,5 miljon kronor. En san-
nerligen imponerande siffra.

NOSTALGI

Detta och mycket mer i nästa nummer!

Målvakter 
vi minns 

Vi frågar ut 
Joonas Rönnberg

Text Elisabet Wahl 
Fakta Lars Ingels
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Tröjor

Ziphood (Dam)
599:-

T-shirt
199:-

Matchtröja
Barn 499:- Vuxen 699:-

shop.leksandsif.se

Du ville inte ha en blöja 
så här får du en...
God Jul Älskling!

Piké
349:-

Ziphood
599:-

Mössa
170:-

Senaste nytt!

Ziphood
599:-

Anteckningsblock
179:-

Ziphood
599:-

shop.leksandsif.se

Detta är en Kulig grej
passar både kille och tjej !
Så vacker, rund och rar
efter julen du den spar !
God Jul Mamma önskar Therese

Old School 
Hockey
395:-

Halsduk
169:-

Mobilskal
Iphone 4/4S
149:-

Stöd Leksands IF, 
köp boken

Old School Hockey


