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Daniel Bertov 
– från division 1 till SHL
SID 14-15

SID 6-9

Vi är 
tillbaka
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Grattis - precis vad alla 
leksingar förtjänade!
VILKEN OSANNOLIK RESA vi har fått uppleva under säsongen, och sagan fick ett magiskt lyckligt slut. 

Under den mörka hösten så växte framtidens Leksand fram. Planen var att ha en organisation och ett A-lag 

som skulle vara redo för att bli ett stabilt SHL lag 2019. Alla vet ju vid det här laget att det gick lite fortare än 

vad vi kunde hoppas på i våra vildaste drömmar. Utmaningen nu ligger i att hålla kursen. Förutsättningarna 

är fortfarande de samma med en ansträngd ekonomi för att vara ett SHL lag men dock under kontroll.

NU I MITTEN AV MAJ har Leksands IF båda styrelser med stor enighet formulerat Vision 2019 och den 

sportsliga målsättningen;

"Leksands IF skall präglas av långsiktighet och stabilitet där ledarskapets roll lyfts fram. Det gäller i hela orga-

nisationen, ledarskapet i styrelse, organisation och sporten. Där är ekonomi i balans en viktig förutsättning. 

Vi skall fortsätta utveckla tanken på att växa inifrån föreningen. LIF ska förädla och utveckla människor. Inom 

Leksands IF ska man få chansen att växa både som spelare, ledare och människa. Vi ska fortsätta bygga på 

våra ungdomar, visionen är att kunna förse LIF:s representationslag med spelare ur de egna leden.

Leksands IF ska jobba långsiktigt, 2019 ska vi ha en organisation med stabila representationslag i högsta 

serien. Vi har ett stort ansvar inte bara mot våra supportrar och medlemmar, att Leksands IF ska vara väl-

mående på alla plan, utan också för alla de i Dalarna och Leksand som bygd som lever för sporten ishockey 

och LIF i synnerhet. Oavsett division så får inte Leksands IF äventyras.  Vi ska göra vårt allra yttersta för att 

ställa det starkast möjliga lag på benen inför kommande säsonger i SHL och tillsammans med er, de bästa 

supportrarna i Sverige fortsätta denna magiska saga som startades förra säsongen. Vår sportsliga målsätt-

ning är att vara ett SHL-lag.                    

- Årligen vara topplag i damernas högsta serie

- Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar

- Sveriges ledande klubb för juniorer som årligen levererar spelare till A-laget

- Vara ett stabilt SHL-lag"

JAG HOPPAS ATT VI MÖTS ombord på LIF-Kryssningen den 25-26 augusti där vi tillsammans skapar 

energi som kommer att behövas till höstens nya utmaningar.

Vad som än krävs – vi gör det tillsammans

Christer Plars VD/Klubbdirektör
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Plockat 

Blåvita VM-femmor
Leksingarna Elin Lundberg och Hanna Sköld fanns 

med i den svenska trupp som slutade femma vid VM 

i Kanada i början av april. Sverige vann matchen om 

femtepris med 4-2 mot Tjeckien. Vann turneringen 

gjorde USA efter 1-0 i finalen mot hemmanationen.

Bara leksingar, 
överallt leksingar…

Kaptenen som stod vid sitt ord
Under Jonas Frögrens debutsäsong i Leksands IF fick han vara med om att åka ur SHL. Han 

var dock en av de som nästan direkt efter degraderingen meddelade att han skulle stanna i 

laget och ”rätta till det han varit med och ställt till med”. Och han stod vid sitt ord!

Med sin fysik, inställning och uppoffrande spelstil var han en av anledningarna till att Leksands 

IF fick avsluta den gångna säsongen med ett SHL-avancemang. Hans betydelse för laget, inte 

bara på isen, vittnade inte minst lagkamraternas Fröggahyllningar efter sista matchen om.  

”Vi ville så gärna att Frögga skulle få avsluta karriären så här”, lät det. Och Jonas själv sade: 

”Helt klart något av det största jag har varit med om. Vilket lag! Vilken förening! Vilka fans!  

Att få spela i Leksand har alltid varit en pojkdröm för mig, och jag är så tacksam för de här  

åren och över att ha fått vara med om den här resan. Lycka till i SHL nu, krigare!”

”Ja, han kallade mig bonnläpp. 
Men jag är ju en bonnläpp, så 
det hade han jävligt rätt i”

Ett i raden av oförglömliga citat signerade årets coach, Perra Johnsson. 
Denna gång till Aftonbladet, gällande motståndarcoachen 

Andreas Johanssons beskrivning av Perra. 66 matcher!
Aldrig någonsin tidigare har Leksands IF:s A-lag 

spelat så många tävlingsmatcher på en säsong. 

Den sjunde matchen i Ö-vik i direktkvalet 2016 

blev den 66:e matchen för säsongen. Rekord!

Årets bäste poängplockare under dessa 66 

matcher blev Janos Hari med 54 poäng (12 mål 

+ 42 assist). Bäste målskytt blev Viktor Amnér 

med 19 fullträffar – han var dessutom tvåa i den 

interna poängligan med 50 poäng. Delad tvåa 

i målligan var Jon Knuts och Alexander Ytterell, 

18 mål var.

”Dom är livrädda, 
det ser man ju”

Jon Knuts till Cmore efter att ha tagit 
sig en kik på motståndarna från Övik.

OS-guld till Maja NP
Leksands talangfulla back Maja Nyhlén-Persson fanns med i den svenska 

trupp som spelade hem guldet under den gångna säsongens upplaga 

av ungdoms-OS. Maja var lagkapten i det svenska lag som besegrade 

Tjeckien med 3-1 i finalen.

I samband med A-lagets hemmamatch mot Mora i början av mars 

uppvaktades Maja, och även materialaren Kjell Klintberg, för deras fina 

insatser i landslaget. Samtidigt hyllades även den säkra LIF-backen 

Ebba Andersson för sina 200 matcher i föreningen.

Stort grattis alla tre!

Årets glädjeskutt…
…stod utan tvekan leksingen Anna-Karin 

Hedberg Andersson för, när hon i samband 

med Brock Montpetits avgörande mål flög upp 

ur tv-soffan med en sådan fart så att hälsenan 

gick av! Ett firande som resulterade i operation 

och gips…. 

”Jag tog en för laget. Just nu är det skitjobbigt, 

men det kommer att bli bättre. Jag är jätteglad 

för LIF som har gjort en otrolig prestation denna 

säsong! Krigare!” HÄLsar Anna-Karin.

292 883…
…kronor, genererade 

säsongens upplaga av 
Vision 2019-matchen i! 

Ett STORT TACK 
till alla som var med 

och bidrog!

Denna gång mitt i den kenyanska vildmarken!

6-0!
Motivering överflödig.

Säsongen 2009 kom Jean-Luc 
Grand-Pierre till Leksand. Han fick 
smeknamnet Stor-Perra och blev 
snabbt en favorit bland de som gillar 
tuffa spelare som inte backar när det 
vaknas slagsmål.

SÅ HÄR SJU ÅR SENARE återfinns han i Ohio 

där han arbetar som mäklare. Han säljer mest 

privatbostäder, men även andra typer av lokaler. 

– Jag lånades ut till Finland och gick sedan till 

Malmö. Efter det blev det tyska ligan och några 

matcher i Karlskrona. Men säsongen efter 

flyttade jag hem och lade av med hockeyn, 

min dotter gick ut highschool och jag ville vara 

hemma mer med familjen.

Håller du på med hockey något nu?
– Ja, jag och några andra har dragit igång ett 

hockeylag här på en highschool i närheten. Så 

jag är assisterande tränare där.

Vad tror du tränaren Jean-Luc hade tyckt om 
spelaren Jean-Luc?
– Hahaha! Han hade troligtvis sagt att jag måste 

kontrollera mina känslor bättre och ”jag gillar att 

du spelar tufft, men du kanske inte alltid måste 

spela så där tufft”.

Vilka är dina bästa minnen från Leksand?
– Troligtvis publiken. De var nog de bästa och 

mest passionerade fansen jag var med om i min 

karriär. Kollar man på storleken på staden så är 

det helt otroligt. Jag kunde knappt tro det när 

jag förstod hur stort laget var runt om i Sverige.

Följer du laget något?
– Lite grann. Jag har koll både Leksand och 

Karlskrona via Facebook och andra sociala me-

dier. Så jag måste få gratulera till avancemanget! 

Och så vill jag hälsa till alla fans och tacka för 

stödet jag fick när jag spelade hos er. 

Vad hände sedan...

Text Elisabet Wahl

24–25 juni Midsummerfest, Tegera arena torget 
2-3 juli LIF-helg, årsmöte & Sommarland
25-26 augusti LIF-kryssning 
25-26 november Orup med Viva la Pop, Tegera arena 
3 december Stjärnklart, Tegera arena 

Viktiga LIF-datum att hålla reda på:
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Vilken fantastisk säsong! 
Vilken prestation! Vilket lag!
Nu ser vi fram emot fortsättningen  

– SHL 2016/2017!

Vad som än krävdes…

NOVEMBER 2015
Sist i Allsvenskan. Leksand 
var uträknat, skulle det rent 
av bli division 1?

FEBRUARI 2016
Efter sista grundserie- 
matchen – Fyra!

SLUTSPELSSERIEN
Förlust i två av de tre inledande 
matcherna, nu krävdes det seger 
med minst fyra mål i den sista 
matchen. (Leksand var uträknat, 
det här var ju omöjligt!) 
Resultat? 6-0 mot Mora (!) hemma 
i en överfull Tegera arena!

Leksand var uträknat. Sämst när det gäller? Svaret?  
Två raka segrar mot Tingsryd. 

PLAYOFF TILL DIREKTKVAL TILL SHL

Bäst av 7 matcher, mot Modo. Efter att ha förlorat de två 
första matcherna med 0-5, respektive 0-4, var Leksand… 
just det, uträknat! (Det här var redan avgjort) De blåvita sva-
rade med två raka 2-1-segrar, men därefter blev det förlust 
med 1-7 och Modo var i princip klart för fortsatt spel i SHL. 
Lät det… 

Men… Leksand svarade med en 5-4-seger på hemmais, och 
sedan, den där fantastiska kvällen i Örnsköldsvik, när Alexander 
Ytterell satte 3-3 med knappt en minut kvar av den tredje perioden, 
och Brock Montpetit följde upp det hela med att avgöra, 6 minu-
ter in i förlängningen – då var Leksand uträknat för sista gången! 
SHL-avancemanget var, och är, ett (underbart) faktum. 

DIREKTKVAL TILL SHL

6 | Leksingen Leksingen | 7
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Karlberg om säsongen 2015/2016
Micke Karlberg kom in i Leksands 
IF:s sportråd i november 2015. Då var 
A-laget sist i Hockeyallsvenskan och 
läget var tufft. Micke, som har en lång 
karriär som spelare i klubben bakom 
sig, kom från ett jobb som juniortränare 
in i den verkliga hetluften. Men han 
behövde i alla fall inte inleda med att 
sparka någon.
  – Det var redan påbörjat med nya 
tränare när vi kom in.

VI ÄR I DET HÄR FALLET Fredrik Jax och Micke 

som tillsammans fick uppdraget att rädda laget 

från negativt kval. De tittade över spelarbesättning-

en och insåg att laget var storväxt, men kanske 

lite trögt. 

  – Vi behövde några kvickare spelare. Det är svårt 

att skapa chanser på egen hand och vi hade få 

spelare som kunde utmana framåt.

Tillsammans med tränarna ändrade de i spelsyste-

met, höjde tempot på träningarna och tog in några 

nya spelare.

DET FÖRSTA SOM HÄNDE var ett byte med 

Asplöven. Micke ville ha forwarden Johan Porsber-

ger till sitt lag. 

  – Jag har sett honom mycket när han spelade i 

Luleås J20-lag och jag märkte att Johan blev lite 

över i Asplöven. Så jag kontaktade Per Kenttä 

(tränare) och frågade om vi kunde göra ett byte.

Eftersom Lars Bryggman spelat i Asplöven tidigare 

blev det han som fick lämna Leksand. Ett tufft 

beslut att fatta säger Micke

  – De ville jättegärna ha honom tillbaka och då 

blev det så. Jag tror att det blev ett bra byte för 

Lasse också.

Nästa Johan med bra fart på skridskorna kom på 

lån från Färjestad.

  – Jag har sett Olofsson i deras J20-lag när han 

åkte i åttor runt våra spelare. Och eftersom han 

var lite in och ut i Färjestad så tjatade jag länge 

på dem att han skulle få komma till oss och få 

spela mycket hockey, berättar Micke med ett stort 

leende.

Anton Karlsson fick Leksand låna från Frölunda. 

  – Det har varit en fröjd att ha honom i föreningen 

och vi önskar Anton stort lycka till i Frölunda nästa 

säsong, säger Micke som redan nu vet att han inte 

får behålla Anton i truppen.

Just personligheten har spelat stor roll när Micke 

och Fredrik tagit in nya spelare. 

  – Vi har letat efter killar som vill bevisa att de kan 

spela på hög nivå, men som inte fått chansen 

tidigare.

Daniel Bertov kom direkt från division ett och 

överraskade alla. 

  – Han var bra i Färjestads J20 och gjorde gott 

intryck i Mariestad. Jag åkte ner och kollade på 

honom rätt tidigt, säger Micke.

 Han tog sen med sig tränarna när Daniel spelade 

bortamatch i Borlänge. De märkte att den unga 

backens spelstil skulle passa bra in i laget. Och 

visst kom det en del reaktioner på att värva från 

division ett, men Micke menar att spelstil och 

attityd är viktigare. 

  – Han tog plats i laget direkt. En mentalt stark kille. 

SÅ MED NÅGRA NYA spelare och ett nytt spel-

system hade de nya tränarna förutsättningar för 

att förbättra tabelläget. Magnus ”Sigge” Svens-

son och Gereon Dahlgren blev nya assisterande 

tränare och Per-Erik ”Perra” Johnsson kom in som 

huvudtränare. 

  – Perra är en otroligt bra ledare. Han tar sig tid för 

alla och han verkligen ser folk, säger Micke som 

menar att många av spelarna utvecklats mycket 

eftersom de vågat slappna av och kanske också 

mått bättre.

MICKE ÄR NOGA MED ATT betona att det inte 

är någon individ som slog ut MODO och säkrade 

SHL-platsen. 

  – Det har varit laget. En fantastisk grupp som väl-

komnat nya spelare och som kämpat för varandra.

En viktig kugge har lagkapten Jonas Frögren varit. 

Micke menar att det finns hur mycket som helst att 

säga om Jonas betydelse för lagets framgång.

  – Det han gjorde för oss de sista månaderna…

Han pratar med alla killarna och håller dem lugna. 

Och så täcker han nästan lika många skott som 

Hauke (målvakten Henrik Haukeland).

Micke är imponerad av hur killarna fightades för 

Jonas och han säger att han aldrig sett en grupp 

sluta upp så kring sin lagkapten.

Vad tycker du är den största anledningen till att 
säsongen slutade så bra? 
  – Lagsammanhållningen! Gruppen hade en tro på 

att det skulle gå. Till och med inför Mora-matchen, 

som vi var tvungna att vinna med fyra mål, kändes 

det bra på något konstigt vis. Vi har verkligen 

marginalerna på vår sida eftersom Mora gör en 

ganska bra match. 

Publiken i Tegera gjorde sitt till för att landa de 

nödvändiga målen. 

  – Trycket i hallen var bland det värsta jag varit 

med om. Helt fantastiskt!

HELA SLUTSPELSSERIEN var ett exempel på 

att säsongens lag aldrig gav upp. Förlust i den 

första och tredje matchen gjorde att Leksand var 

tvingade att vinna mot Almtuna. 

  – Ett lag vi haft svårt att ta poäng ifrån på borta-

plan.

Som vi nu vet slutade matchen med seger och 

storspel av målvakten Frans Tuohimaa. Men spän-

ningen var inte slut där. Det blev en spännande 

matchserie mot MODO där allt skulle avgöras i en 

sjunde match i Örnsköldsvik.

  – Det kändes inte som att vi var nära förrän vid 

2-3. Jag satt mer och tänkte att vi gjort det bra 

som tagit det så här långt. Det var inte en match 

som jag tyckte att vi borde vinna.

Så vad var första tanken vid segermålet? 

  – Ren lättnad och sen glädje för killarna. De fick 

visa att de är ett bra lag. Att de vinner tillsammans.

Vad är den största fördelen med ditt jobb? 
  – Jag gillar att vara med människor som vill något 

och som strävar mot ett mål. Jag vill se människor 

må bra, ha kul och ge dem förtroende. Att bygga 

relationer. Och det måste finnas utrymme att 

misslyckas.

Det har varit en intensiv säsong för Micke och 

övriga i Leksands IF. Han hoppas själv kunna ta lite 

semester senare i sommar. 

  – Har inte hunnit tänka på det än, säger han med 

ett snett leende.

”Vi har letat efter killar som 
vill bevisa att de kan spela 
på hög nivå men som inte 
fått chansen tidigare” 

"Trycket i hallen 
var bland det värsta 
jag varit med om."

Text Katharina Dalmalm

Leksingen | 9
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Priserna gäller i alla våra säljkanaler t.o.m. 9 augusti 2016. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning. 

Handla nu i butik clasohlson.se 0247-445 00
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mysigare.
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44-1813
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Bluetooth

38-6908

599:-
Strandväska Natur  
 44-1796

199:-

20–23/7 Himlaspelet
Sveasalen, Leksand

Ge bort ett presentkort
från Siljan Turism

BILJETTER 
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS SILJAN TURISM

6–9/7 Sångfest 2016. Coco Chanel 
Vattnäs konsertlada, Mora

8/7 Sofia Karlsson 

Boda kyrka, Boda

30/9–8/10 Myggjagare och 
Näbbstövlar
Klockargården Hotell, Tällberg

Dalhalla sommaren 2016
Rättvik

Kontakta Tourist Center 
för bokning av boende och 
evenemang. 

Leksand
Norsgatan 27 E

Mora
Köpmannagatan 3 A

Orsa
Dalagatan 1

Rättvik
Riksvägen 40
Järnvägs stationen

0248-79 72 00 • www.siljan.se

Juniorer i A-laget

ISAC SKEDUNG Det är en framtidskille som har både tuffheten 

och liret. Och han sprider glädje. Men han behöver bygga på lite 

mer muskler

TOM HEDBERG Stor spelförståelse. Han klarar många svåra 

situationer på sin smartness. Vi visste att han hade potential, men 

att han skulle klara det så här bra…

FILIP HEDBERG Storebror till Tom och den som var tänkt att få 

chansen först. Men en skada hindrade honom då. Moget spel för 

sin ålder och stor förståelse för spelet.

SIMON NORBERG Väldigt ambitiös. Jobbar hårt varje dag för 

att bli bättre. Laglojal

WILLIAM WIKMAN En frisk fläkt. Det kan hända vad som helst 

runt honom. Behöver bli lite jämnare i spelet men är stark i krop-

pen. Det är såna som han vi vill ha in på hockeygymnasiet: som 

brinner för hockeyn och visar glädje för att spela.

SEBASTIAN BJÖRNSTAD Skolades om till back så sent som 

i december. Löser situationer bra och var duktig mot MODO. 

Behöver mer speltid för att få rutin.

OSKAR LANG Haft en tuff säsong med sjukdomar som 

hindrade honom från sommarträning och spel i höstas. Härlig 

skridskoåkning. Kan vända ut och in på vilket försvar som helst. 

En av våra piggaste forwards mot MODO.

JACOB THOR Lagkapten i J20. Bra kille och ledare. Kvick spel-

stil och snabba fötter.

ERIK JOHANSSON Mycket mål och poäng i J20, så det var kul 

att testa honom mot tuffare motstånd.

MARCUS BJÖRK Ambitiös. Vill mycket med sin ishockey. Ger 

alltid 100 %.

RICKARD HUGG Jätteduktig. Född 1999 så vi vill matcha ho-

nom lite försiktigt. En av de större talangerna i föreningen.

FREDRIK FORSBERG Skadad större delen av säsongen. Tror 

att han kommer göra många mål i det nya spelsystemet. Fint 

målsinne och bra skott.

MATIAS LASSEN Rörlig back med bra skridskoåkning. Han klev 

fram i de sista matcherna. Lätt att glömma att han är junior.

ANTON KARLSSON Härlig kille som spridit bra stämning. En 

fröjd att ha honom i föreningen.

Micke Karlberg inledde säsongen 15/16 som tränare för Lek-

sands J20-lag. I november 2015 fick han ett nytt uppdrag – att 

tillsammans med Fredrik Jax bilda ett sportråd som skulle förbättra 

A-lagets position i den hockeyallsvenska tabellen.

Det var inte en enda sak som ledde till den sportsliga framgången 

menar Micke. 

  – När vi bytte tränare bytte vi även spelsystem. Vi tog samma som 

i juniorverksamheten (den blåa tråden).

En stor fördel med bytet var att det blev lättare att slussa in juniorer 

i A-laget.

  – Vi ville ge våra egna chansen istället för att värva in en massa 

nya, säger Micke. Han är stolt över att de i någon match hade så 

många som nio juniorer på isen.

  – Det är häftigt föreningsmässigt att ha den möjligheten.

Micke Karlberg om...

TOM HEDBERG

SIMON NORBERG

ISAC SKEDUNG

WILLIAM WIKMAN

JACOB THOR

OSKAR LANG

Text Katharina Dalmalm
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Annons Bokstaven

PRISER PRIVATPERSONER
Pris/person inkl. hytt och middagsbuffé.                              
LyxB Enkelhytt                                        4.780 kr                           
LyxB Del i 2-bäddshytt                            2.560 kr                                 
AD Comfort del i 2-bäddshytt                    1.855 kr                                
A2 Singelhytt utsides                                 2.780 kr 
A4 Singel  3.760 kr                              
A Del i 2-bäddshytt utsides                       1.560 kr                                
A Del i 4-bäddshytt utsides                       1.195 kr                               
BD Comfort del i 2-bäddshytt                    1.560 kr                               
B2 Singelhytt insides                                 2.050 kr 
B4 Singelhytt  2.960 kr                             
B Del i 2-bäddshytt insides                       1.195 kr                                
B Del i 4-bäddshytt insides                       995 kr                                  
C Del i 2-bäddshytt insides                       795 kr                                  
C Del i 4-bäddshytt insides                       695 kr                                  
 
TILLÄGGSTJÄNSTER
Brunch dag två  159:-              
Bussanslutning t.o.r (ord. Busslinjer)  220 kr              
Bussanslutning t.o.r VIP Buss 
inkl. lättare förtäring på utresan  320 kr              
Bilparkering ombord  250 kr              

BOKNING
Privatpersoner bokar sin plats på LIF-kryssningen 
via Viking Lines bokningstelefon:
08-452 40 00
Öppet mån–fre  08-19, lör–sön 09-16
Uppge koden “LIF2016” när du bokar.
Uppge också ditt medlemsnummer hos Leksands IF.
VIP Bussanslutning bokas hos Travel Arena
Telefon:  010-495 29 29
E-post: leksand@travelarena.se
 
Företagskunder och medlemmar i  
Nätverket Leksands IF bokar sina platser 
genom Travel Arena (priser finns på 
leksandsif.se/kryssningen)
Telefon: 010-495 29 29
E-post: leksand@travelarena.se

LIF-Kryssningen 
är tillbaka!

Det kan inte bli annat än högt i tak när man 
fyller Viking Line Cinderella med Leksingar!
Underhållning av högsta klass med bl.a 
The Refreshments, spelarpresentation samt 
massor av god mat och dryck. Naturligtvis 
kommer Ni att få träffa spelare och ledare 
samt massor av andra människor med god 
smak, det vill säga Leksingar! Vi kommer 
också att presentera ett antal kända profiler 
med samma goda smak, både före detta 
hockeyspelare men också andra kända 
personer från sport- nöjes- och näringslivet. 
Detta vill du inte missa! Boka idag!Glädjande nyheter! Återigen lägger Viking Cinderella ut från Stadsgårdskajen för att 

transportera nästan tvåtusen Leksingar till Åland och tillbaka. Kryssningen äger rum 
25-26 augusti 2016 och kommer att bli en riktigt härlig start på SHL-säsongen 2016/2017.

MER INFO PÅ

leksandsif.se/kryssningen
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Den 14 februari tog säsongen slut 
för Daniel Bertovs Mariestad BoIS. 
För Bertov själv hade den dock bara 
börjat. 47 dagar senare var han, efter 
ett lika kort som framgångsrikt gäst-
spel i Allsvenskan, nämligen en blåvit 
SHL-spelare:
  – I början av den här säsongen hade 
jag inte ens kunnat drömma om att 
den skulle sluta så här. Det kunde jag 
knappt i slutet heller, haha. 
 
  – ALLT GICK VÄLDIGT FORT. Jag hade haft 

en bra säsong i Mariestad och när den var över 

och allt var klart, var det i princip bara att packa, 

åka upp till Leksand och börja träna. Någon dag 

senare var det match.  Sen rullade det på… Vi 

hittade sätt att vinna, och till slut slog vi ut Modo 

i kvalet… Helt sjukt egentligen, summerar Daniel 

när han, några veckor efter SHL-avancemanget, 

försöker reflektera lite kring vad det egentligen var 

som hände. 

MEN VI TAR DET FRÅN BÖRJAN. Daniel Bertov 

är 23 år gammal och kommer från Jönköping, där 

han fostrats i HV71. Säsongen 2011/2012 gjorde 

den poängfarlige backen SHL-debut i Färjestad, 

men har därefter huserat i division 1. De två senas-

te säsongerna har han representerat Mariestad, 

där han under den gångna säsongen noterades för 

33 poäng (12+21) på 34 matcher. 

  – Jag har väl tagit en lite kringelikrokig väg kan 

man säga, men åren i division 1 har fått mig att 

utvecklas mycket som spelare, framförallt har jag 

fått bättre självförtroende. Det tror jag att jag har 

tagit med mig in i Leksand också, menar Daniel, 

som när säsongen med Mariestad var över hade 

ett flertal klubbar att välja mellan. 

  – Det fanns intresse från flera allsvenska klubbar, 

men Leksand var det som kändes bäst helt enkelt. 

Det har alltid varit en stor och anrik förening, och 

jag visste att jag skulle få bra förutsättningar att 

utvecklas här. 

SIKTET VAR ATT, under de matcher som Daniel 

Bertov hann spela med LIF den gångna säsongen, 

komma in i gruppen och spelmässigt lägga en 

grund för att få mer förtroende på isen kommande 

säsonger. 

  – Men även där gick det snabbt, haha. Jag 

spelade första matchen bara någon dag efter att 

jag kommit hit, och efter det kändes det som att jag 

bara fick mer och mer förtroende, så det var skitkul. 

Och sen hur allt slutade… Det känns nästan overk-

ligt, menar Daniel, som under vägen mot SHL bland 

annat svarade för ett mål i öppet kasse (från egen 

zon) i 6-0-matchen mot Mora, samt två assist i den 

sjunde och avgörande matchen mot Modo. 

Har du hunnit tänka något på kommande säsong 
redan nu?
  – Fokus ligger självklart på att 

träna på så bra som möjligt nu 

under sommaren, men visst tänker 

man en del på premiären och så, 

det ska bli skitkul och jag ser fram 

emot det som väntar. 

Något som lockar lite extra är 

matcherna mot HV71.

  – Jag är ju Jönköpingskille och 

det har väl varit naturligt att hålla 

på HV genom åren, men nu får jag 

möta dem med Leksand och det 

ska bli hur kul som helst!

Vem blir premiärmålskytt i SHL 
för er?
  – Det blir en jämn kamp mellan 

Porsberger och Olofsson, men jag 

tror nog ändå på Olofsson, han är 

ju en van SHL-skytt, menar Daniel, 

medan man genom telefonen 

kan höra stugkompisen (som 

råkar vara just Johan Olofsson) 

vara ganska belåten med just det 

svaret. 

Och när sätter Daniel Bertov sitt 
första SHL-mål i Leksandströjan?
  – Svårt att säga, men det vore 

ju inte helt fel att hänga dit den i 

Kinnarps!

Daniel Bertov om...
Sin spelstil En skridskoskicklig, aggressiv back 

som gärna spelar powerplay. 

Studier När jag började spela i Mariestad började 

jag även studera på universitet i Skövde, det 

kändes bra att ha en backup-plan vid sidan av 

hockeyn. När jag är klar med studierna kan jag 

jobba som IT-konsult. 

Johan Olofsson Vi delar stuga här i Leksand och 

känner varandra lite från tiden i Färjestad också, så 

det är perfekt. Vi ska bara skaffa oss en grill också, 

så blir allt kanon. 

Sina intressen Utöver hockeyn så golfar jag 

något extremt mycket. Visst har jag nog en liten 

dröm om att få bli golfproffs också, men den är 

inte särskilt realistisk. 

Leksand som ort Visst hade det varit kul att bo i 

en storstad, men det är skitmysigt här i Leksand. 

Och så länge det finns en golfbana, bra grabbar 

och bra väder, så har jag allt jag behöver, haha.

Daniel Bertov 
– FRÅN DIVISION 1 TILL SHL PÅ 47 DAGAR

”Jag har väl tagit 
en lite kringeli- 
krokig väg kan 
man säga” 

14 | Leksingen 
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Hemma hos Jon Knuts
En stor gråblå soffa, ljusa väggar och 
ett älghorn är vad som möter besöka-
ren hos Jon Knuts och Malin Helmers-
son. De har bott i den stora trerum-
maren i ett år nu. Trots att det är en 
hyresrätt har de själva gjort om en del. 
  – Väggarna var babyblå, så vi har 
målat om i vitt, berättar Leksands 
stjärnforward.

MYCKET AV INREDNINGEN står hans sambo 

Malin för, men paret enas om att de har rätt lika 

smak. Den största striden stod kring Jons älghorn. 

Där kunde det blivit en riktig sambokris eftersom 

Malin inte tyckte att hornet skulle passa in. 

  – Hon ville måla det vitt, utbrister Jon.

Malin skrattar och berättar att Jon faktiskt använde 

hornet som klädhängare när han bodde i Malung. 

Jon gillar att jaga och älgen, som först ägde de 

omstridda hornen, sköt Jon 2007. 

 – Min första och enda älg, säger han med ett 

skratt. 

ETT FAVORITSTÄLLE är den stora balkongen 

med utsikt över Dalälven. Där tillbringar paret 

många timmar. Särskilt förra sommaren när Malin 

var gravid och inte orkade göra så mycket.

  – Vi har köpt bra utemöbler så att det ska vara 

bekvämt att sitta här, säger Jon.

Och så finns där en blå plastgunga uppsatt till 

hushållets tredje medlem, Malte 9 månader. 

  – Vi har fått skydda sladdar och sånt för han kry-

per snabbt numera, säger Malin och visar att det 

inte är långt kvar innan Malte kan gå själv.

MALIN OCH JON TRIVS BRA men har börjat 

titta på tomt och möjlighet att bygga ett hus. 

  – Vi vill bo i Leksandstrakten och helst så pass 

nära att vi klarar oss på en bil, säger Jon som gär-

na vill att den som har tomt till salu hör av sig.

Även efter hockeykarriären kan de båda tänka 

sig att bo här. Paret provade på några månader i 

Malmö hösten 2014, men kom tillbaka till Leksand 

samma säsong.

  – Vi ångrar inte flytten, säger Malin som trivdes 

bra med det stora utbudet i Malmö. Men hon 

erkänner att båda längtade hem till det lugnare 

tempot. Och till en populär fritidssysselsättning.

  – Vi åker gärna runt och tittar på alla byar runt 

Leksand. Det är så fint!

En anledning att Jon bytte lag var att han tyckte att 

han fastnat i ett fack i Leksand. Men sen åter-

komsten och speciellt senaste året har han fått en 

mer offensiv roll än den boxplayspecialist han varit. 

  – Det är kul att få bidra med mer än att bara 

täcka skott och ta bort motståndarnas bästa 

spelare.

JON STOD FÖR 11 poäng i de 14 kvalmatcherna 

som ledde fram till SHL-platsen. Med det var han 

bland de bästa i laget. 

  – Jag gjorde en målvariant mot Oskarshamnmat-

chen som jag inte lyckats med på länge och det 

fick jag mycket självförtroende av, berättar Jon.

Han säger att han sen kom in i ”zonen” och allt 

tycktes fungera, att det bara var att spela på. Och 

han förklarar vad självförtroendet gör för spelet. 

  – I match sex mot MODO studsar pucken på två 

av deras spelare och sen till mig. Jag går in i mitten 

och sätter den. Annars skulle jag nog ha gått runt 

utåt sargen och kanske tappat chansen.

Målet betydde både 5-4 och att det blev en sjun-

de, avgörande match.

Precis som många andra tyckte Jon att laget gjort 

en fantastisk resa under säsongen. Och nog trod-

de han att det skulle ta slut tidigare än den första 

april. Efter den sista matchen var det tänkt att laget 

skulle stanna kvar lite längre för att ta en långbastu 

och prata om säsongen.

  – Inför flera av matcherna sa du att jag inte skulle 

vänta på dig eftersom du skulle stanna efteråt, 

säger Malin till Jon. 

Istället blev den en fantastisk matchserie mot 

MODO. Men det började inte bra med två stora 

förluster och inte ett gjort mål. 

  – I Örnsköldsvik pratade de som att det redan 

var klart. Efter vår övertidsseger i match tre var 

det flera P-vakter som tyckte att det var bra med 

en extra hemmamatch, säger Jon som stötte på 

vakterna när han joggade ner efter matchen. Han 

tänkte då att ”de borde vara livrädda och inte så 

oödmjuka”. 

SAMMANHÅLLNINGEN i årets upplaga av Lek-

sand har varit mycket bra, tycker Jon.

  – Det brukar vara några som inte drar jämnt i en 

så stor grupp, men inte här. 

Och Malin fyller i att de även haft en fin gemenskap 

utanför isen. Och att den inkluderat familjerna.

   – Vi har ätit lunch ihop på Folkhögskolan och det 

har varit som en träffpunkt. Vi kan sitta länge och 

prata.

Visst var det tufft när laget låg sist i tabellen i 

höstas, men Jon tycker att det bidragit till att göra 

säsongen så unik. 

  – Det hade inte blivit samma uppståndelse an-

nars, säger han och ler brett.

MALIN HAR HAFT MED MALTE på alla hemma-

matcherna och han har redan fått en hockeyklub-

ba av sina farbröder. 

  – Den fick han i födelsepresent av mina bröder 

Emil och David, berättar Jon. 

David, som är yngst, ska börja på Leksands hock-

eygymnasium till hösten, så Jon ser fram emot att 

jaga tillsammans med brorsan. Och Malin vet vad 

som väntar.

  – Det blir mat mot barnvakt, säger hon med ett 

stort leende. 

”Hon ville 
måla det vitt”

Leksingen | 17

Text Katharina Dalmalm Foto AnnCatrin Blyckerts

Dyrbar konst Den vänstra tavIan är en dop- 
present och den högra har Jon, MaIin och  
MaIte skapat med hjälp av fot-, handavtryck mm.

”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

Veteranen som siktar mot SM-guld
Backveteranen Emma Lind har stått lite 
i skuggan av de större namnen i Lek-
sands damlag. Men senaste säsongen 
har hon tagit både en större roll och 
mer ansvar.
  – Jag tog många steg framåt efter att 
ha stått och stampat några år, säger 
hon till Leksingen. 

DET HAR SNACKATS MYCKET om de lands-
lagsspelare som Leksand har producerat de 
senaste säsongerna: Cissi Östberg och Lina Wester 
bland annat. Men en som också betytt mycket för 
laget genom åren är Emma Lind – en av de verkliga 
trotjänarna.
  – Jag började träna med Leksand där på våren då 
man byggde Tegera arena. Den var alltså 2005. Jag 
var 13 år då och hade mest spelat med killarna i 
Ore innan jag kom hit. 

Vad hänt med Leksand under tiden?
  – Det har verkligen gått framåt. Då ville man 
knappt ha med damhockeyn att göra, nu respekte-
rar man oss på ett helt annat sätt. Det är nog den 
största skillnaden.  Sportsligt så har det också hänt 
mycket. Då kunde vi förlora mot Mälarhöjden med 
29–0 och vara nöjda om vi gjorde ett mål. 

När vi pratar om hennes egen utveckling tycker hon 
att den gått lite trögare. De första åren i Leksand 
körde hon på och tänkte inte särskilt mycket på 
vilka motståndarna var. Sedan kom en tuff period 
med järnbrist och trötthet som gjorde att hon tappa-
de mycket som hockeyspelare. 
  – Det var jobbigt. Jag fick inte spela så mycket och 
tappade mycket av min fina skridskoåkning. 
Men säsongen som varit hände det något. Emma 
Lind har tagit flera steg i utvecklingen och kurvan 
pekar återigen uppåt.
  – Jag har blivit lugnare med pucken och fått kliva 
fram och bli mer av en ledande spelare. Jag vågar 
hålla i och vänta på att motståndarna ska sätta 
press istället för att bara spela iväg pucken så 
snabbt som möjligt. 

Vilken är din största framgång under tiden i Leksand?
  – Jag är självkritisk och tycker alltid jag kan göra 
bättre, men den här säsongen kändes väldigt bra. 
Jag har spelat varje match och inte blivit petad. Och 
när Leif Boork var på vår kvartsfinal mot Djurgården 
så sa han åt mig att fortsätta jobba på och att han 
hade ögonen på mig. 
Det var just i den kvartsfinalen mot Djurgården som 
damernas säsong slutade. Det blev två raka segrar 
för Stockholmarna som var målmässigt överlägsna i 

båda matcherna.
  – Det var tungt! Men jag tycker egentligen inte att 
resultaten speglade spelet. Det gled verkligen iväg 
när vi pressade och inte lyckades göra mål. Då kom 
de på kontringar och gjorde ytterligare mål. Till slut 
gick musten ur oss.  
Precis som de andra lagen i föreningen ägnar sig 
damerna just nu åt försäsongsträning. 
  – Det är mycket inne i gymmet just nu. Det är inte 
särskilt kul, men för varje träningspass kommer vi 
närmare att få gå ut på is. Så det är bara att köra på. 
Det märks tydligt att Emma Lind redan nu längtar 
efter de där första skären på isen. 
  – Det är det bästa som finns. Men man har 
fruktansvärt ont i fötterna efter första ispasset, 
det känns som man är nybörjare igen. Samtidigt 
vet man att nu har vi börjat köra och snart börjar 
matcherna. 

Vad tänker du inför nästa säsong?
  – Självklart är det stora målet alltid att komma till 
SM-final och vinna guldet. För att nå dit måste vi 
spela bra hela säsongen. Men jag tycker vi har en 
bra känsla i gruppen och vi har i stort sett samma 
trupp som förra året. Det är en bra grund att stå på. 

Text Elisabet Wahl

”Nu respekterar 
man oss på ett 
helt annat sätt...”

 

Tel. 0243-21 53 00 • www.dpt.se

Ett vinnande koncept 
inom plåtförädling

Bostadsguiden utkommer 2 ggr per år,

till midsommar och i december. 

För er som vill ha med ert hus till 

försäljning hör av er till oss.




Hur vill du bo i Rättvik med omnejd?

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

med uthus och ängar – mycket att välja bland.

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

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

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor

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

förtroende till oss, 43 år i branschen
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Silver igen för J18!

Text Elisabet Wahl

J18

Leksands J18-lag nådde SM-final för 
andra året i rad. Och förlorade tyvärr 
finalen för andra året i rad. 
  – Vi mötte ett bättre och starkare lag, 
men på något sätt gör vi ju ändå bra 
saker eftersom vi går till final för andra 
året i rad. Vi är på rätt väg, säger trä-
nare Patrik Andersson. 

DET VAR INGA MUNTRA MINER i Leksands 
omklädningsrum i Nyköpings ishall den där lörda-
gen i slutet av mars då J18-lagens SM-final just var 
färdigspelad. Visserligen vann Frölunda bara med 
1–0, men känslan bland de blåvita var ändå att man 
mött ett starkare och bättre lag och att man aldrig 
var riktigt nära.
  – Framför allt var spelarna födda 98 extra besvik-
na. De var med om samma resa i fjol. Det var inte 
så mycket ilska, utan mer tårar. 

Hur agerar du som ledare i en sådan situation?
  – Jag började med att säga att det jag ska säga nu 
kommer inte hjälpa på en gång, utan först senare 
när man smält den här förlusten. Så tackade jag för 
säsongen och pratade en del om det vi uppnått och 
gjort tillsammans. Den där besvikelsen höll i sig ett 
tag, men ju närmare hem vi kom med bussen desto 
mer kunde de släppa den. 
Och så här någon månad efter går det verkligen att 
se att det finns mycket att glädjas åt över säsongen. 
Laget blev till exempel redan tidigt klara för spel i en 
av de två bästa serierna efter jul. De kunde därför 
lägga in hårda träningspass. Målet: att bli det bäst 

tränade laget i allsvenskan.
  – Vi behövde bara ta två poäng på nio matcher så 
då började vi träna otroligt tufft i december månad. 
Vi förlorade några matcher på grund av det, men 
den där platsen i allsvenskan var aldrig hotad. 
I samma veva blev det något av en tränarkarusell 
då huvudtränare Gereon Dahlgren blev upplyft till 
a-laget. Patrik Andersson som då var assisterande 
fick ta över hans roll samtidigt som Per Bäcklin klev 
in som assisterande.
  – Det tog ett tag för laget att vänja sig. Man 
kanske tolkar budskap på nya sätt även om man 
försöker säga samma sak som tidigare. 
Men efter jul var den hårda träningen över och alla 
hade vant sig vid nya roller och nya röster. Leksand 
vann sin serie och fick möta Brynäs i kvartsfinal. Det 
blev vinst i Gävle, förlust på hemmaplan och så vinst 
igen i den tredje och avgörande matchen.
  – Det var tre otroligt jämna matcher, men vi kunde 
vinna till slut. 

EFTER DET FLYTTADE hela finalspelat till Nykö-
ping. I semi väntade Malmö där Leksand kunde 
vinna med 3–1 till slut.
  – Jag tycker att vi skapar fler chanser än vad 
Malmö gör och är relativt stabila i spelet. Vårt sista 
mål kommer i tom kasse. 
Så var det bara finalen kvar på säsongen. Det var 
som sagt en till siffrorna jämn match, men nu när 
Patrik Andersson analyserar med lite perspektiv 
tycker han att Frölunda var bättre på det mesta.
  – Deras toppar slår ut våra toppar och deras 
breddspelare är bättre än våra breddspelare. De 

skapar målchanser utifrån de lägen de får, men vi får 
inte till det. 
När gänget runt J18 slickat såren dröjde det inte 
länge förrän nästa fas började: Att bygga upp ett 
nytt lag inför säsongsstarten i höst.
  – Vi tar in 14 stycken 00:or i höst, några av dem 
var med redan i år. Tre spelade till och med i finalen. 
Det är bara tre som bor utanför Dalarna och de 
flesta bor redan i Leksand. Det är jäkligt skoj, det 
är andra året i rad med väldigt mycket folk från 
Dalarna. 

Vad kommer ni ha för målsättning?
  – Vi har inte diskuterat det ännu, utan vi delar upp 
säsongen i delar. Men vi kommer att ha ett bra lag 
även nästa säsong. 
En sak som försvårar det långsiktiga arbetet lite är 
att J18 inte själva styr över sin egen trupp. Om någ-
ra J20-spelare gör bra ifrån sig och blir uppflyttade 
till a-laget, hämtar de spelare från J18 som i sin tur 
då kan få plocka in yngre spelare.
  – Vi är sist i kön på det viset. Men samtidigt är det 
så klart kul när det går bra för de unga spelarna. 

Till sist, vad är det bästa med att vara tränare  
för J18?
  – De är fortfarande så oförstörda. Alla tror fortfa-
rande att de kan bli NHL-proffs. Det gör att det finns 
en fantastisk träningskultur, alla vill bli bättre. Ingen 
gnäller utan alla kör på. Samtidigt är det också kul 
att följa hur de mognar som spelare och personer. 
De stegen är roliga att se. 

MAGASIN

Ditt lokala annonsblad 
i Leksand. 
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Magnus Åker

Säljare
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Text Elisabet Wahl

J20

Resultatmässigt tog J20-säsongen 
slut i åttondelsfinalen mot Djurgården. 
Men tränare Gabbe Karlsson har inga 
problem med att hitta ljuspunkter och 
glädjeämnen.
  – Det är kul att se hur alla har utveck-
las och hur många tagit för sig när de 
fått prova spel i a-laget, säger han. 

NÄR LEKSINGEN FÅR TAG PÅ J20-lagets 
tränare Gabbe Karlsson märks det att den lite 
speciella perioden mellan två säsonger pågår. 
Klart är att han själv fortsätter vara tränare även 
nästa säsong, men det är inte klart vem han får 
med sig i båset.
Aktiviteten med laget handlar inte heller så mycket 
om vad de ska göra ute på isen, utan nu är det 
försäsongsträning som gäller.
  – Vi tränar i stort sett på samma sätt som a-laget. 
J20 är ett steg närmare a-lag än vad J18 är och då 
måste du träna likadant, om inte bättre, än de. 
Men vårt samtal börjar egentligen med en tillba-
kablick på det som varit. Den gångna säsongens 
upplaga av J20 var en ung upplaga. Ett medvetet 
val visserligen, men det gjorde också att laget fick 
jobba extra hårt.
  – Vi hade många unga duktiga killar och vi kän-
de att de var redo. Men många lag vi mötte hade 
många sistaårsjuniorer, medan vi hade bara en. 

MÅLSÄTTNINGEN INFÖR SÄSONGEN var att 
komma bland de fem främsta i den serien som 
pågick fram till jul. En sådan placering skulle bety-

da vidare spel i topp tio-serien, där topplagen i de 
två inledande serierna fortsatte säsongen.
Det målet missade man efter att ha hamnat på 
sjätte plats, men Leksand tog sig ändå vidare till 
slutspel via den fortsättningsserie de hamnade i. 
I sin åttondelsfinal fick de möta på tufft motstånd: 
regerande mästarna Djurgården. Det började bra: 
vinst på hemmaplan. Men sedan vände stock-
holmarna på steken och vann båda de följande 
matcherna.
   
    

– Andretränaren Fredrik Näslund och jag har 
analyserat mycket vad vi kunde gjort annorlunda. 
Jag får ta på mig att jag inte förberedde grabbar-
na bättre på vad det innebär att spela slutspel. 
Att Djurgården skulle spela bättre på hemmaplan 
visste vi, men vi var ändå inte redo för det. 
Samtidigt som man hör att det fortfarande finns 

besvikelse kvar över förlusten betonar Gabbe 
Karlsson att J20-hockey inte bara handlar om 
vinster i slutspel. Det handlar trots den höga nivån 
fortfarande mycket om utbildning. Det gäller alla 
spelare i truppen: både de som går direkt till 
a-lagskontrakt med Leksand och de som inte fått 
den möjligheten. 
  – Jag brukar köra en liknelse med ett träd. Stam-
men är den väg man följer med kost och träning, 
men sedan måste man pröva olika grenar. Man 

måste hitta sin egen väg för att nå toppen. Jag 
själv var inte riktigt etablerad i Elitserien förrän 
jag var 27, så det är verkligen inte kört bara för 
att man inte tar en plats i Leksands a-lag direkt 
efter J20. 

Vilka spelare tycker du har utvecklats extra myck-
et under säsongen?
  – Det är lätt att bara lyfta fram de som fått 
vara med i a-laget, men jag tycker att Sebastian 
Björnstad gjort det väldigt bra. Han var jätte-
duktig som forward, men faktiskt ännu bättre 
som back. Fast alla har utvecklats och de är så 
kul att se. 
Är man sugen på att se vilken typ av lag det 
blåvita J20-gänget är säsongen 2016/17 går de 

på is i början av augusti.
Gabbe Karlsson hoppas att många tar chansen 
att kolla in laget den kommande säsongen. 
  – Det är en chans att se framtida a-lagsspelare. 
Det är mycket fart, fläkt och kreativitet eftersom 
spelet inte är så uppstyrt ännu. 

Gabbe summerar säsongen

”Det är verkligen 
inte kört bara 
för att man inte 
tar en plats i 
Leksands a-lag 
direkt efter J20.” 
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Ungdom

U16-summering med Jocke Karlsson
Säsongen 14/15 slutade i bronsjubel, 
men riktigt så långt räckte det inte i år 
för LIF:s U16. Trots det var det en solid 
insats från laget. Man lyckades ta sig 
vidare till SM-slutspelet efter en mag-
nifik avslutning i kvalet, men i första 
slutspelsrundan tog det slut.
  – En säsong som har gått både upp 
och ner, mycket beroende på vad man 
har haft för spelare att tillgå. Man sluta-
de på en fjärdeplats och lyckades med 
både tur och skicklighet ta sig vidare 
till slutspel där det tyvärr tog stopp i 
åttondelen. Där var bronsmedaljören 
Brynäs och SM-fyran Frölunda för 
svåra, summerar ungdomsansvarige 
Joakim Karlsson, som tränade laget 
stora delar av säsongen.
 
UNDER SÄSONGEN PLOCKADES en hel del 
U16-spelare upp till J18, vilket naturligtvis märktes. 
Men U16-killarna stod trots det för en bra säsong.
  – Självklart påverkades man av att spelare 

försvann till J18, mest på träning där tempot 
försvagades markant. Det i sin tur leder ju till att 
övriga tappar momentum i sin utbildning. Sen är 
det givetvis positivt att vi kunde plocka upp hela 
sju stycken spelare till J18, menar Joakim.
– U16-spelarna som fick chansen i J18 klarade 
sig riktigt bra och har i vissa fall även varit ledande 
spelare. Det är ett kvitto på en bra ungdomsverk-
samhet i föreningen.

Om man jämför föregående säsongs lag med det 
lag som tog brons, känns det som att detta lag 
hade kunnat gå minst lika långt, om ni fått ut 
max av laget?
  – Kapaciteten fanns, men för att upprepa brons-
säsongen hade det behövt vara en kärntrupp som 
tränade ihop varje träning.

UTMANING FÖR LEDARSTABEN
Nästa säsong kommer det att bli en hel del nya 
ansikten i laget. Då många av spelarna i den fö-
regående säsongens trupp blir överåriga, fylls det 
istället på med nya spelare. 

  – 01-kullen är sett över hela landet inte alls i den 
kaliber som 00-kullen. Det ser ut att komma lite 
nya spelare från hela landet, så det kan nog bli en 
spännande säsong och en rejäl utmaning för ledar-
staben att svetsa ihop gruppen, säger Joakim.

Vad säger du om de som i nuläget kommer att 
representera LIF U16 kommande säsong?
  – Det finns några spännande killar med individuel-
la skills, men i övrigt måste samtliga upp ett snäpp 
i spelförståelsen. U16 Elit-serien är en riktigt bra 
serie där det kommer att krävas en del. Det är nu i 
sommar de flesta drar i väg i storlek, de blir större 
och starkare, så med bra försäsong så kommer 
grabbarna att vara redo!

Något mål för den kommande säsongen?
– Målet för Leksands IF bör varje säsong vara 
slutspel!

Text Johannes Wahlberg

”Det är ett kvitto på 
en bra ungdomsverk-
samhet i föreningen.”
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AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

”DET ÄR VI SOM GÖR ATT 
LEKSINGEN 

KOMMER HEM TILL DIG”

MAGASIN

Rörfirma
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Han ställer sig skeptisk till den som 
delade ut ett körkort till Henrik Hauke-
land, är mästare på korv och makaro-
ner, och tror att han själv sätter premi-
ärpucken i SHL kommande säsong. 
Möt den skottvillige och målfarlige 
forwarden - Fredrik Forsberg:

1. Hur mycket är klockan?
  – 17.03. 

2. Var befinner du dig?
  – Hemma på Åkerö. 

3. Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
  – Tränade. Idag blev det ett benpass. 

4. Vilken tid vaknade du i morse?
  – Kring 8.30 någonting. Jag ställde ingen klocka 

igår, så jag vaknade av mig själv.  

5. Vilken ringsignal har du som väckarklocka?
  – Oj, bra fråga, det har jag faktiskt ingen aning 

om. Någon vanlig standard bara skulle jag tro. 

6. Vem är mest morgonpigg, du eller Filip?
  – Jag, utan tvekan, så har det alltid varit.  

7. Vilken sport hade du satsat på om det inte hade 
blivit ishockey?
  – Troligtvis fotboll, det spelade jag fram till 

13-14-årsåldern någonting. 

8. Vilket är ditt första hockeyminne?
  – Den första match jag kommer ihåg att jag 

spelade var nog när vi mötte Björbo och vann med 

21-4! Jag var väl en 6-7 år skulle jag tro.  

9. Gjorde du något mål i den matchen?
  – Ja, jag gjorde faktiskt nio stycken, så det är väl 

därför jag minns den så bra, haha.  

10. Hur många armhävningar kan du göra?
  – Oj, oj, det vet jag faktiskt inte, det var längesen 

man testade något på ”det” sättet… 50 kanske? 

11. Lever du efter något speciellt motto?
  – Istid får man inte, det förtjänar man. Det har vi 

haft som lite motto i familjen, så det har man väl 

alltid levt efter. Det är nog något som pappa har 

fått in i skallarna på oss skulle jag tro, och jag gillar 

det, det stämmer ju 

12. Vad var det senaste du beställde på nätet?
  – En mobilsladd, min förra gick sönder.  

13. Vilken är din favoritpizza?
  – Vesuvio. Enkelt och gott.  

14. Hur ofta städar du?
  – En ordentlig städning sker väldigt sällan, men 

går runt och småplockar lite gör jag nog 3-4 

gånger i veckan.  

15. Vad är det bästa med Filip?

  – Att man har växt upp med honom och haft 

roligt ihop och kollat på varandras matcher och 

så. Vi har alltid haft väldigt bra kontakt och pratar i 

princip varje dag nu med.  

16. Vad är det bästa med att vara lillebror?
  – Att man kommer undan med lite mer, i alla fall 

när man var yngre… 

17. Hur många sms skickar du per dag?
  – 20-30 någonting.  

18. Vem fick du ditt senaste samtal ifrån?
  – Förutom från dig så var det från min flickvän.  

19. Talare eller lyssnare?
  – Lyssnare. 

20. Vad är det värsta (bästa) practical joke du har 
utsatts för?
  – På försäsongen förra året var vi iväg och 

spelade bortamatcher mot Frölunda och Rögle… 

Jag delade hotellrum med Martin Grönberg, och 

när vi kom tillbaka upp på rummet efter att ha varit 

ute en sväng, var det någon eller några som hade 

tagit sig in på vårt rum och ställt ut säkert 200 

plastmuggar med vatten precis innanför dörren 

och in mot rummet liksom. Det var ett jäkla jobb 

att lyckas få bort allt utan att få hela golvet fullt i 

vatten! Tyvärr vet jag inte exakt vem eller vilka som 

ligger bakom det där, men Simon Erlandsson var 

inblandad i alla fall vet jag.  

21. Det bästa du har utsatt någon annan för?
  – Jag har faktiskt varit ganska lugn med sånt 

där… Förra året var Brian Connelly på mig en del, 

så jag försökte väl ge igen på honom lite, men 

annars får vi väl säga att jag har sparat mig till den 

här säsongen, haha.  

22. Vem av de spelare du har spelat med har varit 
bäst på practical jokes?
  – Viktor Mårtensson var ganska bra på sånt där, 

och Martin Karlsson försöker väl en hel del han 

också. Men i hans fall handlar det väl inte om de 

svåraste jokesen direkt. 

23. Hur firar du midsommar?
  – Det brukar bli ungefär samma varje år. Vi är ute 

hos mormor och firar lite med släkten, och bara 

äter och umgås.  

24. Vilket var ditt första sommarjobb?
  – Jag har väl aldrig haft ett riktigt sommarjobb så, 

men jag har ju hjälpt till på hockeyskolan en del.  

25. Hur trött är du på rehabträning?
  – Ja du, jag vet inte om det går att beskriva med 

ord! Jag är fruktansvärt trött på det i alla fall.  

26. Vem i Leksand är föreningens i nuläget mest 
lovande junior?

  – Det finns så himla många att välja på, men Emil 

Bemström har jag sett en del i J18 och han är 

riktigt bra för att vara i den åldern.  

27. Har du fuskat på ett prov någon gång?
  – Ja, det tror jag nog att alla har gjort någon gång.  

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

29. Vilken låt vill du helst höra på isen på uppvärm-
ningen inför en match?
  – Jag tycker ju mest om lugna låtar, och det bru-

kar väl inte riktigt vara såna som spelas då… Men 

Heroes med Måns kanske.  

30. De tre bästa leksingarna genom tiderna?
  – Michael Ryder, Jensa Bergenström och  

Jonas Frögren.  

31. Om du fick en miljon att skänka till valfri organisa-
tion, vilken skulle det bli?
  – Cancerfonden eller till sjuka barn.  

32. Vem i laget skulle du vilja byta kondition med?
  – Tobbe Forsberg har riktigt bra konditions- 

värden, så jag säger nog honom.   

33. Och styrka?
  – Av de jag spelade med förra säsongen blir det 

helt klart Robin Jacobsson.  

34. Garderob?
  – Det var riktigt svårt… Men jag säger nog  

Porsberger, han har riktigt bra stil faktiskt.  

35. Har du glömt något riktigt viktigt någon gång?
  – Jag glömde ju när du skulle fota mig till sou-

venirshopen en gång, haha, men annars brukar 

jag nog komma ihåg grejer som är viktiga. Men 

smågrejer kan jag glömma ganska ofta.  

36. Vem är du mest lik, till sättet, av dina föräldrar?
  – Det är nog min pappa. Vi är lugna båda två och 

säger inte så mycket. 

37. Vilken är din främsta styrka som hockeyspelare?
  – Att jag hela tiden försöker vara ett offensivt hot.   

38. Fem straffar mot valfritt SHL-lag, hur många 
sätter du?
  – Straffar är inte min grej riktigt. Än så länge har 

jag nästan fått lägga för många straffar i min kar-

riär, för jag sätter dom inte särskilt ofta. Men, jag 

säger väl två av fem då.  

39) Hur många timmar, uppskattningsvis, av ditt liv 
har du ägnat åt skotträning?
  – Jadu, man kan nog räkna på fem timmar i 

veckan ungefär.  

40. Vilket klädesplagg är du mest rädd om?
  – Någon dyr tröja som jag har fått skulle jag tro.  

41. Har du någon tatuering?
  – Nej.  

42. Om du tvingades tatuera ett ord i pannan, vad 
skulle det stå?
  – Ja, det är ju ingenting jag har tänkt på direkt, 

men… ”hej” kanske. 

43. Hur snabbt har du cyklat hemifrån till arenan som 
snabbast?
  – Trampar man på och har trafiken på sin sida är 

man nog framme på en 3-4 minuter.  

44. Vem i laget har bäst humor?
  – I den gångna säsongens lag var det i alla fall 

Viktor Mårtensson. Han är riktigt rolig! 

45. Vem tror att han har det?
  – Martin Karlsson försöker väl så gott han kan, 

men… nja, det finns roligare, haha.  

46. Vem i laget skulle vara bäst som klackledare?
  – Janos pratar ju väldigt mycket, så han är nog 

den enda som skulle orka hålla igång en hel match.  

47. Vem skulle vara sämst?
  – Oskar Lang. Han är ju inte så pratglad direkt, 

och så är han så kort så han skulle nog inte synas 

även om han stod på den där pallen, haha.  

48. Har du någon gång varit nära att sluta med 
ishockeyn?
  – Visst har man varit less efter någon förlust 

någon gång, men jag har aldrig tänkt tanken att 

sluta helt.  

49. Vad är det dyraste du har köpt?
  – Min telefon.  

50. Vad lagar du om du ska bjuda på en riktigt smar-
rig middag?
  – Jag är ingen mästare i köket, men jag måste 

säga att jag är riktigt bra på att göra korv och 

makaroner. Det har jag tränat mycket på. 

51. Vilket råd vill du ge till alla unga killar och tjejer 
som drömmer om en plats i A-laget?
  – Att alltid komma ihåg att ha roligt. Det är det 

det går ut på, och man måste ha roligt för att 

komma långt.  

52. Har du någon dålig ovana som du borde sluta 
med?

  – Jag har lite svårt att säga vad jag tycker ibland.  

53. Har du ljugit för en journalist någon gång?
  – Ja, det har jag väl… Man har väl sagt något för 

att få något att låta bättre, eller försökt prata bort 

någonting man inte fått säga.  

54. Vilket mål är du mest nöjd med  i din karriär?
  – Målet i premiären mot Timrå, mitt första i A-la-

get i en seriematch. Det är det helt klart skönaste 

målet jag har gjort.  

55. Vad är det mest romantiska du har gjort?
  – Jag har väl bjudit ut flickvännen på någon 

middag någon gång.  

56. Körkort?
  – I sommar har jag det! 

57. Vem i laget skulle vara bäst som körskollärare?
  – Från förra året är det helt klart Simon Erlands-

son. Han har kört sedan han knappt fick köra, så 

honom litar jag fullt ut på.  

58. Vem skulle vara sämst?
  – Henrik Haukeland! Jag vet inte hur hårda krav 

det är i Norge för att få körkort, men jag känner 

mig då absolut inte säker när jag åker med honom. 

Det går lite hit och dit… 

59. Vad gör du helst på en träningsfri dag?
  – Spelar TV-spel och tittar på sport på tv, mest 

hockey och fotboll.  

60. Är du en bra förhandlare?
  – Jag har ju gått handel på gymnasiet, så det är 

väl bäst att jag svarar ja utifall någon lärare skulle 

läsa det här.  

61. Vad har du för bakgrundsbild i din mobil?
  – Bilden på hela laget på isen efter att vi hade 

gått upp.  

62. Vad är det (fysiskt) jobbigaste du har gjort?
  – När man har sprungit milen. Det är nog det 

jobbigaste och tråkigaste jag har gjort.  

63. Med vilka tre ord skulle flickvän beskriva dig?
  – Jadu, jag har henne här bredvid mig, så jag kan 

ju fråga… Omtänksam, snäll och ordentlig säger 

hon, så det var ju ett fint betyg.  

64. Dina tre favoritplatser?
  – Ishallen, sommarstugan och hemma.  

65. Vad gör du om fem år?
  – Förhoppningsvis spelar och lever jag fortfarande 

på hockeyn någonstans i världen.  

66. Om 15?
  – Samma svar där.  

67. Vem är Sveriges mest underskattade spelare?
  – Det finns väldigt många att välja på, men jag 

skulle nog säga Sebastian Aho. De har missat 

honom i draften två år i rad nu, och jag fattar inte 

varför. Han är en av de mest spelskickliga backar 

jag spelat med och mot.  

68. Beskriv din inredningsstil?
  – Den stilen finns nog inte än… 

69. Vad har du på dina tacos?
  – Gurka, sallad, tomat, majs, tacochips och 

köttfärs. 

70. Om du skulle sjunga en sång inför en fullsatt 

Tegera, vilken skulle du välja?
  – ”Det måste gå att dansa till” med Larz-Kristerz. 

Jag och Erlandsson brukar lyssna på den, den är 

riktigt bra.  

71. Har du någon dold talang?
  – Mitt liv går ut på sport, så det är väl egentligen 

att spela hockey som jag kan.   

72. Är på du bra på engelska?
  – Jag gör mig förstådd och förstår andra, men 

man lär sig något nytt varje dag. 

73. Efter de två första matcherna i direktkvalet, 
trodde du på SHL då?
  – Alltså, man kanske inte trodde på det jättemyck-

et, men med den här säsongen som bakgrund 

kände man ju samtidigt att ingenting var omöjligt.  

74. Vad gjorde du när Brock satte segerpucken?
  – Jag satt på läktaren i Övik och jag vet att jag 

och de andra spelarna som satt där reste oss upp 

och jublade. Jag och Robin Jacobsson gav varan-

dra en riktig björnkram och skrek rakt ut.  

75. Någon resa i sommar?
  – Vi får se. Det blir nog mest träning för min del. 

76. Om du skulle starta ett eget företag, vad skulle 
det heta och vad skulle du göra?
  – Kanske starta en hockeyskola… Forsbergs 

Hockeyskola vore väl ett lämpligt namn.  

77. Vilken är världens bästa uppfinning?
  – Fordonen.  

78. Snarkar du?
  – Nej.  

79. Vilket var det värsta ”hyss” du gjorde som liten?
  – Kommer inte på något nu, så det har jag nog 

fått förtränga.  

80. Vad är skillnaden på Fredrik Forsberg 2015/2016 
och 2016/2017?
  – Jag kommer förhoppningsvis att vara mer 

fysiskt förberedd nu.  

81. Favoritglass?
  – Daimglass.  

82. Vilket år tar Leksand nästa SM-guld?
  – Jag skulle ju vilja säga nästa år, men vi säger 

2019 då.  

83. Vem sätter första SHL-målet kommande säsong?
  – Det kommer jag att göra! 

84. Varför nummer 12?
  – Det var det nummer som Bonde hade plockat 

fram åt mig när jag flyttades upp till A-laget, och 

med tanke på att jag är född den 12/12 passade 

det ju ganska bra.  

85. Vad ska du göra när vi är klara med den här 
intervjun?
  – Äta och sen titta på hockey och efter det titta 

på fotboll. En klassisk kväll för mig helt enkelt.  

86. Blir du lätt stressad?
  – Nej, jag tar det väldigt lugnt.  

87. Tycker du att jag har ställt nog med frågor nu?
  – Nja, det har varit roligt tycker jag! 

88. Hur mycket är klockan?
  – 17.40. Vad fort det har gått!

88 frågor till 

Fredrik Forsberg12
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DET BLIR SÄLLAN som man tänkt sig. När jag 
tackade ja till att sitta i styrelsen var det med ambi-
tionen att se och lära under en långsiktig uppbygg-
nad för att om några säsonger utmana rejält om en 
plats i SHL.

NU BLEV DET INTE riktigt så. Det slutade 
underst i en hög på ståplats i Örnsköldsvik - tills 
jag blev framgrävd av Peter Backlund. Känslan 
av overklighet påminde om den jag upplevt ett år 
tidigare, men med helt andra toner.

I STYRELSERUMMET har vi påbörjat ett mycket 
spännande arbete med ett utökat medlemsinfly-
tande i Leksands IF. Det är ambitionen att utveckla 
detta ytterligare under de kommande säsongerna. 

Vi ska vara ett föredöme när det gäller medlemsin-
flytande – det finns enbart positiva effekter av detta.

I OCH MED ATT säsongen slutade som den 
gjorde har vi fått anpassa Vision 2019. Två lag, 
med en stor andel egna produkter, som är stabila i 
respektive högsta division. Det är ett tufft mål men 
långt ifrån omöjligt och tankarna på att en mas eller 
kulla från byn får skjuta oss vidare i slutspelet får 
mig att rysa av välbehag.

STRAX EFTER ATT Mike Helber kallade mig 
”pamp” i direktsändning fick jag frågan om hur 
omställningen från läktare till styrelserum har varit. 
Den har varit spännande, men alla från styrelsen 
håller ju faktiskt till på läktarna under matcherna. 

Frågan är konstigt ställd men jag förstår att någon 
som inte upplevt hur det är på insidan av Leksands 
IF ställer den.

DET ÄR SKILLNAD PÅ oss och de andra, och 
den stora skillnaden är att vi sällan ser någon 
skillnad på folk utifrån vilken sektion av arenan man 
ser matcherna från. När jag stod på norra varje 
match var det inga problem att få framföra åsikter 
i styrelserummet – och det är ingen på norra som 
höjer på ögonbrynet om man får en björnkram av 
någon ur styrelsen efter ett mål. Korta avstånd är 
något som ska känneteckna Leksands IF.

SVENSK HOCKEY SKULLE må bättre av kortare 
avstånd mellan divisionerna, kortare avstånd mel-
lan läktare och styrelserum, kortare avstånd mellan 
spelare och fans. 
Vi kan börja med mer folk från ståplats i styrelse-
rummen och mer styrelsefolk längst bak i bussen 
på väg till bortamatch.
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Gästkrönikören Emil Nilsén

” KÄNSLAN AV OVERKLIGHET PÅMINDE 
OM DEN JAG UPPLEVT ETT ÅR TIDIGARE, 
MEN MED HELT ANDRA TONER.”

Cykel??  elCykel!!
Här är chansen för er som vill hjälpa LIF och samtidigt 

köpa er en riktigt bra Elcykel!
Ni får med 2 st matchbiljetter till valfri match under grundserien i vinter.

Ni får även 2 st LIF-halsdukar. Totalt värde 960 kr/cykel. 
3000 kr/såld cykel går direkt till LIF.

Cyklar och skidor för hela familjen
www.utesport.nu

Kom in och testa!

Rättvik • Siljansnäs

Ni betalar 
ord.pris 

27.995:-
Frakt ingår!

Visste du att Dala Energi stödjer idrotten i regionen? Vi är en lokal 

leverantör av el, värme och fiberteknik. När du väljer oss bidrar du 

till utveckling av ishockey och ridning med mera i Rättvik, Leksand, 

Gagnef och Säter. Dala Energi värnar om bygdens framtid.

Hembyggt. För din hembygd.

dalaenergi.se
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Leksands IF:s sifferquiz 2016
NOSTALGI

Vilket är det högsta tröjnummer som  
en LIF-målvakt har haft i seriespel?

 A 69
 B 84
 C 96

Björn Doverskog blev LIF:s förste  
klubbdirektör 1986. Hur många (ordina-
rie) klubbdirektörer har Leksands IF haft  
efter Björn (t.o.m. 2016)?

 A 6
 B 8
 C 9

Vad blir summan av de två
 pensionerade tröjnumren som 
LIF har i taket i Tegera Arena?

 A 28
 B 20
 C 24

Vad är Leksands publikrekord  
på hemmaplan?

 A 8 013
 B 7 650
 C 17 319 

Hur många LIF-damer har spelat  
OS samtidigt som de representerat  
Leksand?

 A 5
 B 4
 C 2

Vilket år var första gången som en 
Leksandsspelare var med och vann  
VM-guld med Tre Kronor?

 A 1953
 B 1957
 C 1962

LIF har spelat två SM-finaler  
(1975 och 1989) med sammanlagt  
hur många matcher?

 A 6
 B 7 
 C 5

En LIF-forward gjorde rekordmånga mål  
i en match mot Rögle i Elitserien 1994.  
Han nätade…, ja, hur många gånger?

 A 5
 B 7
 C 6

Vilket tröjnummer hade den 
Leksandsspelare som varit äldst 
när han spelade seriespel med LIF?

 A 20
 B 2
 C 22

Hur lång var LIF:s längsta 
förlängningsmatch någonsin?

 A 60 min + 59.16 
 B 60 min + 118.20
 C 60 min + 40.57

Hur många säsonger i högsta serien  
har LIF spelat hittills?

 A 65
 B 45
 C 56

Hur många NHL-säsonger har den svenska 
Leksandsspelare gjort som har spelat 
flest säsonger i NHL (av de svenska  
Leksandsspelare som spelat i NHL)?

 A 12
 B 14
 C 16

1. B. 84 – Joakim Lundström hade tröja 84 säsongen 2014–15. 2. A. 6 – Jonas Bergqvist, Håkan Åman, Mats Aspemo, Anders Doverskog, Kjell Kruse, Christer Plars.  
3. B. 20 – Åke Lassas nummer 2 plus Jonas Bergqvists nummer 18. (Övriga hissade tröjnummer är hedrade men ej pensionerade.) 4. C. 17 319 – Utomhusmatchen 2011.  
5. B. 4 – Cecilia Östberg (2010 & 2014), Klara Myrén (2010), Sofia Engström (2014), Lina Wester (2014). 6. A. 1953 – ”Sigge” Bröms var med när Sverige detta år vann sitt  
första VM-guld någonsin. 7. B. 7 – Vinst mot Brynäs med 2–1 i matcher 1975 och förlust mot Djurgården med 1–3 i matcher 1989. (3 + 4 = 7.) 8. C. 6 – Tomas Forslund  
gjorde sex mål i en och samma match. Även Brynäs Lars Erik Ericsson gjorde sex mål i en match i Elitserien en gång (1975), så de delar på rekordet som fortfarande står sig.  
9. A. 20 – Målvakten Ed Belfour var drygt 42 år gammal säsongen 2007–08 när han spelade i LIF. 10. A. 60 min + 59.16 – Den första semifinalen hemma mot Färjestad i SM-slut-
spelet 1997 är fortfarande den längsta någonsin i SM-slutspelets historia. Andreas Karlsson avgjorde för LIF i slutet av den sjätte perioden. 11. C. – 56 säsonger 
(varav 31 i Elitserien/SHL). Bara fyra klubbar har gjort fler säsonger i högsta serien: Djurgården, AIK, Södertälje och Brynäs. 12. C. 16 – Ulf Samuelsson spelade 
16 NHL-säsonger. (Kjell Samuelsson och Thomas Steen gjorde 14 var.)
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Allt om 
herrtruppen 
2016/2017

Möt nya damtränaren

Testa dig själv eller dina kompisar! Kan man svaren är det lätt, men kan man inte så kan 
det vara riktigt knepigt. Pluspoäng till den som även kan förklaringarna till siffersvaren!

Frågeställare Lars Ingels

Detta och mycket mer i nästa nummer! 

Marknadskrönika
Vi gjorde det tillsammans
Jag ska vara helt ärlig. När Modo ledde med 

3-1 i sjunde avgörande matchen lämnade jag 

mina kamrater i Fjällräven Center och bytte 

plats. Till en plats där jag bara såg vissa delar 

av planen. Eller de delar jag bara ville se. 

Leksands anfallszon. När Jon Knuts bröstade 

in 3-2 tändes hoppet och jag tordes åtminsto-

ne ställa mig så jag även kunde se mittzonen. 

När Alexander Ytterell dammade in kvitteringen 

gick jag bananas. När Brock Monpetit avgjorde 

i sudden death var jag i en helt annan värld. 

Tiden stod stilla. Gåshud. Minns ingenting. Jag 

tror ni är många som kände likadant där och 

då. En sak är fullständigt säker – Vi gjorde det 

tillsammans. Utan den kraft som vi tillsammans 

skapade, och det lugn som ingav sig i form 

av att allt var en bonus, gjorde att grabbarna 

kunde prestera. Därför är vi tillbaka i SHL. 

LIF TV och medlemskap 
Vi har under det senaste året startat upp vår 

kanal LIF TV. Ett modernt sätt att kommunicera 

på där vi vill ge er den bästa servicen i form av 

nyheter från föreningen. Det har blivit en hel 

del programpunkter och vi bygger hela tiden 

kanalen för att ge er ett så bra innehåll som 

möjligt, med bland annat personliga porträtt 

och träningsmatcher. LIF TV är nu också en 

medlemskanal, detta för att vi vill att du som 

äkta leksing, ska vara vår kärntittare. Gå in och 

läs mer på vår hemsida.

Högtryck på säsongskort att vänta
Vi känner att intresset är stort inför nästa 

säsong och vill man säkra en bra plats är det 

bra att vara tidigt ute. Föreningen fortsätter att 

jobba med Vision 2019. Även om SHL-avan-

cemanget gick snabbare än beräknat så finns 

grunderna där som vi jobbar med varje dag. Vi 

ska fortsätta jobba i den här riktningen och inte 

ta oss vatten över huvudet. Ett viktigt budskap 

jag vill sända är att i vinter vara med och stötta 

föreningen i både med- och motgång. Det är 

med publik på läktarna vi kan fortsätta den 

långsiktiga satsningen och hela tiden bygga 

sten för sten. Tillsammans, ni vet. 

2 – 3 juli – häftig LIF-helg
Passa på att boka in första helgen i juli. Det blir 

en riktig Leksandshelg med årsmöte på lörda-

gen och Leksands IF-dagen på Sommarland 

på söndagen. Entrépengen ligger under sön-

dagen endast på 100 kr och intäkterna tillfaller 

Leksands IF. För att köpa entrén till det priset 

är det förköp via en länk på leksandsif.se som 

gäller. Håll utkik. Självklart kommer barnens 

favorit Liffe också att vara på plats och ordna 

med samtliga LIF-aktiviteter som kommer pågå 

under dagen. En helg du inte vill missa! 

Avslutningsvis påminner jag er om att det 

precis har blivit nytt medlemsår. Medlemmarna 

är en otroligt viktig pusselbit i hela föreningen. 

Tillsammans ska vi bli 10 000 medlemmar när 

vi fyller 100 år. 2019. Välkommen in i föreningen 

du också. 

Vi hörs och ses!

Hockeyhälsningar
Patric Skoglund
Marknadschef
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LEKSANDS IF 
SOUVENIRER 

shop.leksandsif.se 

Sommarsnyggt! 

T-shirts! 
199:-


