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

till oss, 42 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  2

Funderar ni på att sälja huset, 
bostadsrätten eller tomten? 

Ring till oss så berättar vi allt om 
våra förmånliga försäljningsvillkor
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Blåvit sommar!
SÄSONGEN 2014/2015 bjöd på såväl glädje som sorg för 
Leksands IF:s olika lag.  A-lagets säsong fick, som vi alla 
vet, ett jobbigt slut, då Leksands IF förlorade ett jämnt och 
spännande direktkval mot Malmö och därmed ramlade ur 
SHL. Besvikelsen efter degraderingen lade sig dock förhål-
landevis snabbt och övergick i stället i en stark revanschlust 
och framtidstro. Nu ser vi fram emot en säsong där ett nytt 
hungrigt lag ska ge sig in i den allsvenska kampen om ett 
SHL-kontrakt.

FÖRENINGENS DAMLAG har en historisk säsong bakom sig, 
där man för andra året i rad tog sig till SM-semifinal. Väl där 
slogs man ut med 2-1 i matcher av den blivande svenska 
mästaren Linköping, och var i och med segern i den första 
semifinalmatchen det enda lag som besegrade Linköping 
denna säsong. 
LIF J20 tog sig till åttondelsfinal och våra J18-killar tog sig 
hela vägen till ett SM-silver, samtidigt som U16-killarna 
spelade hem ett SM-brons! Fantastiska prestationer och ett 
mycket lovande kvitto på den fina återväxten i föreningen.

SAMTIDIGT VAR SÄSONGEN 2014/2015 ett innehållsrikt år för Leksands IF:s ungdomsverksam-
het, bland annat med en imponerande uppslutning på Tre Kronors Hockeyskola för de allra 
yngsta. När detta nummer av Leksingen delas ut är dessutom Leksands Hockeyskola, med ett 
deltagarantal ännu högre än fjolårets 630!

PARALLELLT MED DET ARBETE som pågått med att stänga fjolårets säsong jobbar vi för fullt 
med förberedelserna inför den nya. 
Årets säsongskortsförsäljning är i full gång och har öppnat mycket starkt. Förra året släpptes 
säsongskorten en månad senare, och jämför man första månadens försäljning har ökningen varit 
över 64%!
Tillsammans ser vi nu fram emot en ny, spännande och utmanande säsong. Med hjärta, hårt ar-
bete och ditt stöd i ryggen är jag helt övertygad om att vi tillsammans går en mycket ljus framtid 
till mötes. 

MEN FÖRST AV ALLT önskar jag er alla leksingar en riktigt skön, blåvit sommar!
Nu laddar vi batterierna inför det som komma skall…

Med vänlig hälsning
Kjell Kruse, VD/klubbdirektör

Ansvarig utgivare Kjell Kruse
Redaktör Elin Broman   
Skribenter Elin Broman, Lars Ingels,  
Katharina Dalmalm och Pernilla Gustafsson
Foto Daniel Eriksson, Claes Thirus, Lina Wester, Fredrik Lindgren, 
Bildbyrån, Elin Broman, Arild Åssveen och Martin Gärdsback.
Layout Lina Rörvall Form & Design

Leksingen är utgiven av Leksands IF Ishockey. Tidningen distribueras  
fyra gånger per år till medlemmar i Leksands IF Ishockey, Leksand  
Superstars och Leksands IF Supporterklubb. Upplaga 10 000 ex.
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Plockat 

Filip Forsberg till Sportbladet efter att ha blivit utsett till 

folkets favorit i Tre Kronor under VM i Tjeckien. 

”Jag vet inte vad jag ska 
säga, det är väl morsan 
och mormor som har suttit 
och röstat antar jag” 

Den 13 april 2015 avled Leksandslegendaren Hans 

Lill-Mele Eriksson, vid en ålder av knappa 60 år. 

Lill-Mele spelade tolv säsonger i Leksands IF och 

blev i Leksandströjan svensk mästare tre gånger 

(-73, -74, -75). Han har dessutom varit tränare i 

föreningen, för såväl ungdomslag som A-lag. 

Vila i frid!

Hans ”Lill-Mele” Eriksson 
1955-2015

Årets upplaga av Stålbucklan, Sveriges största 

ishockeyturnering för tjejer mellan 14-16 år, vanns 

av Uppland. 

 

Turneringens skyttedrottning kom dock från Lek-

sands IF och heter Maja Nyhlén-Persson.

Majas Dalarna/Örebro mötte Gästrikland/Hälsing-

land i en match om femteplatsen, en match som 

Dalarna vann med 3-2. 

 

Maja Nyhlén-Persson svarade där för två av målen 

och vann turneringens poängliga efter 16 poäng 

(11+5) på sex matcher. Hon utsågs även till turne-

ringens bästa back.

Maja – Stålbucklans  
skyttedrottning

Gävle/Dala-duellen 
21-22 augusti
Boka in fredagen den 21 augusti och lördagen 

den 22 augusti i almanackan redan nu! 

Två dagars derbyhockey mellan två av landets 

mest klassiska och folkkära lag (såväl herr- 

som damlag) står på schemat. Lägg därtill till 

en rad kringarrangemang samt en magisk spe-

larpresentation av årets trupp, så förstår du att 

det är en hockeyfest som du inte vill missa.

  – Eftersom årets LIF-kryssning tyvärr fick 

ställas in på grund av bristande intresse, ville 

vi göra något annat för våra supportrar och 

partners, säger Leksands marknadschef Patric 

Skoglund. 

  – Att göra det här tillsammans med Brynäs 

kommer att bli hur bra som helst, speciellt 

med tanke på den tradition och hatkärlek som 

finns och har funnits mellan klubbarna i alla år. 

Det kommer att bli en superhelg!

Lagen kommer att mötas i Gävle under freda-

gen för att sedan spela returmöten i Leksand 

under lördagen. I samband med matcherna 

kommer även ett antal andra derbykamper att 

avgöras, så som supporterkampen, sponsor-

kampen och VD-kampen. 

I Leksand kommer även årets trupp att 

presenteras inför en förhoppningsvis fullsatt 

Tegera arena.

Priser

49 kr för barn/ungdom/pensionär

99 kr för vuxna

Säsongskortsinnehavare går in gratis

Leksingar på  
kinesiskt äventyr
Under måndasskiftet mars/april åkte leksing-

arna Linn Peterson, Cecilia Östberg, Sofia 

Engström, Madeleine Hall och Ebba Anders-

son, tillsammans med fem tjejer från Djurgår-

den och en från SDE, till Peking för att spela 

två matcher mot Kinas damlandslag inför det 

B-VM som arrangerades i Kina i april.

 

Rent spelmässigt resulterade resan i två segrar 

av två möjliga för de nordiska vikingarna, men 

fokus under resan tenderade annars att luta 

mer åt shoppinghållet…

  – En lite annorlunda resa får man väl säga, 

men väldigt rolig. Vi har spelat hockey och 

shoppat järnet, summerade Leksandsbacken 

Sofia Engström och forwarden Linn Peterson 

direkt från Kina. 

Du har väl inte 
missat att  
Leksands IF har ett  
swish-nummer? 

1230747121
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Stefan ”Loppan” Hellkvist med 
Knivsta IK som moderklubb spelade 
i Leksands IF i sex säsonger, 95/96-
99/00 samt 01/02. 
  – Säsongen 01/02 med Leksand var 
ett riktigt bra år, då gjorde jag även 
mest mål i hela min karriär. Det var 
inte så svårt med tanke på att jag 
spelade med Mikael Karlberg och 
Jens Nielsen, säger Stefan Hellkvist. 

Hur var det att spela för Leksands IF?
  – Bara positivt! Det var ett härligt gäng och vi 

hade riktigt bra sammanhållning.

EFTER FEM SÄSONGER I LIF bytte Stefan 

klubb och spelade en säsong med AIK innan 

spel i Ryssland lockade. Men efter två månader 

i Ryssland med stenhård träning, ett tränarbyte 

och ett dödsfall i laget återvände en söndertränad 

Stefan Hellkvist till Leksands IF hösten 2001. 

Vilket är ditt bästa minne från tiden i Leksand?
  – Återtåget säsongen 01/02, då hade vi stor 

press på oss att gå upp och det fixade vi!

STEFAN VALDE därefter att åter igen prova på 

spel utomlands säsongen 02/03. Flytten gick till 

Hannover och där trivdes han väldigt bra men 

spelmässigt var det ingen succé. Inför säsong-

en 03/04 flyttade Stefan tillbaka till Sverige och 

spelade med HV71. Där blev det två säsonger 

och ett SM-guld innan han beslutade sig för spel 

i Schweiz. Stefan avslutade karriären med tre 

säsonger för Västerås IK innan han slutade våren 

2010. 

STEFAN BOR KVAR med familjen i Västerås och 

där arbetar han som säljare av IT-lösningar på 

företaget INVID.

Följer du Leksands IF?
  – Ja absolut! 

Vilka var dina styrkor?
  – Ett bra spelsinne, ett bra handledsskott och 

sen var jag snabb på skridskorna de första 10 

metrarna. Sen lyckades jag stå på rätt ställe vid 

rätt tillfälle. 

Vart kommer ”Loppan” ifrån? 
  – Det har hängt med sedan jag var liten. Det var 

i hockeyn när jag spelade med de som var några 

år äldre och större, så min bror började att kalla 

mig för ”Loppan”.

Vad hände sedan...

Lina Wester om sin roll i tredjekedjan i damkronornas VM-lag. Stor förvirring om inne-

börden av detta uppstod innan Lina kom på att det var spindeln i nätet hon menade. 

”Jag ska vara lite… fisken i nätet”

Text Pernilla Gustafsson

Onsdag 12 aug  

Almtuna - Leksands IF
Hedemora

Lördag 15 aug

Färjestad - Leksands IF
Strömstad

Söndag 16 aug 

BIK Karlskoga - Leksands IF
Karlskoga

Fredag 21 aug

Brynäs - Leksands IF
Gavlerinken

Lördag 22 aug

Leksands IF - Brynäs
Tegera arena

Tisdag 25 aug 

Mora - Leksands IF
Älvdalen

 

Registrerade spelare har  

Leksands IF i skrivande stund. 

A-lag: 24

Dam (A+J): 46

Juniorer (J20+J18): 45

Ungdom: 243

358

Leksands IF har i år gjort en satsning med 

syfte att få fler barn att börja på Tre Kronors 

Hockeyskola. Vi har haft en fast tid på onsda-

gar klockan 17.00, där deltagandet har varit 

gratis och där låneutrustningar funnits att tillgå. 

Detta koncept har slagit mycket väl ut, och 

rekordet för barn på en träning var 80 st!

LT Skogsavverkning 
– årets THL-vinnare
I samband med direktkvalpremiären hemma 

mot Malmö korades LT Skogsavverkning 

till årets vinnare i THL - Terrassen Hockey 

League.

LT Skogsavverkning vann på 24 poäng, och 

närmast bakom skuggade tvåan P. Finn Måleri 

(20 p) samt trean Nordiska Tåg (19 p). 

THL är en årlig och mycket prestigeladdad 

resultattävling som utspelar sig bland terrass-

bordsägarna under A-lagsmatcherna i Tegera 

arena. Reglerna är enkla – flest antal rätt 

tippade matcher vinner äran, en pokal och en 

signerad tröja från säsongens lag. Grattis!

Träningsmatcher

Med reservation för 

eventuella ändringar.

Tisdag 1 sep

Örebro - Leksands IF
Arboga

Lördag 5 sep

Västerås IK - Leksands IF
Västerås
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Uppdaterad 2015-06-01

MÅLVAKTER

30 Henrik Haukeland - Ny från Stjernen

35 Frans Tuohimaa - Ny från Oklahoma City 

Barons (AHL) samt Bakersfield Condors (ECHL)

BACKAR

 5 Robin Jacobsson

7 Tobias Ericsson - Ny från Malmö

17 Simon Erlandsson

19 Alexander Ytterell - Ny från BIK Karlskoga

23 Viktor Amnér - Ny från Vita Hästen

24 Jonas Frögren

25 Matias Lassen - Ny från Rødovre

FORWARDS

9 Lukas Ericsson - Ny från Oskarshamn

11 Martin Karlsson - Ny från Almtuna

12 Fredrik Forsberg

13 Jon Knuts

16 János Hári - Ny från MODO

20 Tommi Paakkolanvaara  

- Ny från Pelicans/Lugano

22 Martin Grönberg

26 Mike Embach - Ny från Fort Wayne Komets (ECHL)

27 Viktor Mårtensson

33 Lars Bryggman - Ny från Luleå/Asplöven

TRÄNARE

Tränare: Sjur Robert Nilsen

Assisterande tränare: Johan Rosén

Målvaktstränare: Jonas Levén

LÄMNAR LEKSANDS IF

  3 Linus Hultström - Djurgårdens IF

  4 Robin Gartner - Karlskrona HK

  9 Patrick Cehlin - Rögle BK

10 Brian Connelly - EC Salzburg

19 Tobias Forsberg

20 Ryan Russell

21 Mattias Ritola - Skellefteå AIK

23 Daniel Josefsson - Vita Hästen

29 Joonas Rönnberg - Düsseldorfer EG

32 Jens Bergenström

40 Tomi Sallinen - Djurgårdens IF

44 Mattias Guter - Karlskrona HK

51 Kevin Kapstad

61 Johan Ryno - Färjestad BK

63 Fredrik Händemark

69 Oscar Alsenfelt - Malmö IF

84 Joakim Lundström

85 Toni Kähkönen - Karlskrona HK

89 David Åslin - Rögle BK

 
 
 

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

 
 

Med det centrala läget på hotellet har du nära till allt vad 
Leksand har att erbjuda och endast 8 minuters promenad till 

Tegera Arena. 
 

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

via mail: info@hotelleksand.com 
eller boka via hemsidan: www.hotelleksand.se 

 
 

Välkomna önskar Ann-Charlotte med personal. 
 
 
 
	  

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

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

Lars »Nubben« Andersson
070 - 591 50 81

www.sportmagasinetdalarna.se
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Leksands IF 
2015/2016
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Boka årets upplevelse på www.leksandresort.se. Tel: 0247-138 00

Sommarens nyheter!

Äventyrsminigolf
1 st 9 håls Pirattematiserad bana
1 st 9 håls Leksands bana (1 st LIF hål)
Förmodligen Sveriges fantasifullaste & roligaste!

Höghöjdsbana
3 banor för vuxna på 10 m höjd
2 banor för barn på 1 m höjd
Helt nyutvecklad säkerhetsteknik!

Alla 
erbjuds

rabatt på 
Sommarlands

paket i
3-5 dagar

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
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Utmanarna!
Juniorer som siktar på A-lagsspel
Under våren meddelade sportchefen Tore Jobs att Fredrik Forsberg får ett A-lagskontrakt och 
att i skrivande stund även följande juniorer kommer att få chansen i A-truppen: Simon Norberg, 
Oskar Lang, Carl Ericson, Filip Hedberg och Marcus Björk. Dessutom erbjuds Tom Mäkitalo ett 
tryout-kontrakt. 
  – Våra J18- och J20-lag har gjort det väldigt bra och de här spelarna förtjänar verkligen den 
här chansen, säger Tore Jobs. 
  – De kommer att träna med A-laget under sommaren och sen får vi se vilka som plockar upp 
handsken och vill vara med vidare. Vi vill ge så många unga killar som möjligt chansen. Det är 
de som är framtidens Leksand.

SIMON NORBERG
Ålder 19

Säsonger i Leksands IF Går in på min  

fjärde säsong.

Hur summerar du den gångna 

säsongen Det har gått upp och ner. Det 

var tråkigt att vi åkte ut så tidigt i slutspelet, 

men det har vart en lärorik säsong. 

Främsta styrka som hockeyspelare  

Att jag alltid försöker att jobba hårt. 

Vad vill du främst förbättra Min fysik. 

Vad tror du om dina chanser till A-lags-

spel kommande säsong Jag ska jobba 

väldigt hårt varje dag, och får jag chansen 

ska jag ta den.

Vilka tre ord beskriver Leksands IF 

bäst Stolthet, gemenskap och krigare. 

FILIP HEDBERG
Ålder 18

Säsonger i Leksands IF Två

Hur summerar du den gångna  

säsongen Det var tråkigt att vi åkte ut ti-

digt i slutspelet, men kul att få avsluta med 

att vinna SM-silver med J18.

Främsta styrka som hockeyspelare

Spelförståelsen.

Vad vill du främst förbättra Allt. 

Vad tror du om dina chanser till A-lags-

spel kommande säsong Svårt att säga. 

I fjol hade de elva backar, men i år ska de 

ha åtta enligt Tore och man vill ju inte att 

någon av dem ska bli skadad för att man 

ska få chansen, så det blir nog tufft.

Vilka tre ord beskriver Leksands IF 

bäst Sveriges bästa fans, Sveriges bästa 

fystränare och Sveriges bästa lunchrestau-

rang Star Bar!

MARCUS BJÖRK
Ålder 18

Säsonger i Leksands IF Har spelat här 

sedan Björnligan.

Hur summerar du den gångna  

säsongen Lärorik, rolig, givande, spela 

enkelt.

Främsta styrka som hockeyspelare

Tvåvägsback, bra på skridskorna.

Vad vill du främst förbättra Främst mitt 

skott, det defensiva spelet och det fysiska 

spelet. Men man vill förbättra allt. 

Vad tror du om dina chanser till 

A-lagsspel kommande säsong Det 

gäller att bevisa för alla i Leksands IF att 

man ska få chansen i A-laget. Man krigar 

med alla backar i J18, J20 och A-laget om 

platserna i A-laget.

Vilka tre ord beskriver Leksands IF 

bäst Vi ska tillbaka. 
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CARL ERICSON
Ålder 18

Säsonger i Leksands IF Tre

Hur summerar du den gångna säsongen 

Lärorik.

Främsta styrka som hockeyspelare 

Viljan. 

Vad vill du främst förbättra: Skickligheten. 

Vad tror du om dina chanser till A-lags-

spel kommande säsong Bara jag själv 

som bestämmer hur stora mina chanser är, 

precis som för alla andra. 

Vilka tre ord beskriver Leksands IF bäst 

Passion, tradition och hängivna fans. 

OSKAR LANG
Ålder 18

Säsonger i Leksands IF Tre

Hur summerar du den gångna säsongen Den började bra på hösten, 

men efter juluppehållet när vi spelade i J20 Superelit Topp 10 gick det 

sämre. Vi kom inte riktigt upp i samma spel som vi hade under hösten. 

För min egen del gick säsongen ungefär på samma sätt som för laget. 

Det gick bra på hösten, och jag fick spela lite med A-laget också, men 

sen i Topp 10 låste det sig för mig och jag gjorde alldeles för lite poäng.

Främsta styrka som hockeyspelare Min snabbhet. 

Vad vill du främst förbättra Skottet.

Vad tror du om dina chanser till A-lagsspel kommande säsong  

Jag fick ju spela lite med A-laget redan under förra säsongen, så jag tror 

att mina chanser är ganska goda. Men det är ett hårt jobb som krävs för 

att spela där. 

Vilka tre ord beskriver Leksands IF bäst

Krigare, passion, gemenskap.

TOM MÄKITALO 
Ålder 20

Säsonger i Leksands IF Fyra. 

Hur summerar du den gångna säsongen

Den var helt okej, men det var synd att vi åkte ut så pass tidigt i slutspelet… 

Med lite flyt hade vi kunnat gå mycket längre.

Främsta styrka som hockeyspelare Jag skulle nog säga mitt spelsinne.

Vad vill du främst förbättra Min skridskoåkning.

Vad tror du om dina chanser till A-lagsspel kommande säsong 

Jag hoppas på det såklart, men man vet inte. Först ska jag försöka spela till 

mig ett kontrakt eftersom jag har tryout nu. 

Vilka tre ord beskriver Leksands IF bäst

Passion oavsett division.
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Ytterell 
EN SNICKARE I LAGBYGGET
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Namn Alexander Ytterell  Ålder Fyller 24 den 1 juli  Moderklubb Boro-Vetlanda HC
Familj Flickvännen Casandra, mamma, pappa och två systrar  

Intressen Utöver hockeyn spelar jag lite golf, men annars umgås jag mest  
med kompisar, familj och flickvän. Är väldigt familjekär av mig. 

Roll i omklädningsrummet Jag brukar vara ganska sprallig och pratglad. Visst, hockey är en  
seriös sport, men det hindrar inte att man har roligt för det. Man måste ge lite energi också.

Nyförvärvet Alexander Ytterell foku-
serar för tillfället för fullt på hockey- 
karriären, men han har även en 
plan för den dagen då han lägger 
skridskorna på hyllan. 
  – Jag gick Bygg på gymnasiet, så 
vi får väl se om det kan bli något 
inom det kanske. Jag är väl ing-
en mästarsnickare, men jag kan 
hantera hammare och spik i alla fall, 
säger den poängfarlige backen från 
Vetlanda. 

ALEXANDER YTTERELL kommer från Vet-

landa, där han växte upp i en riktig sportfamilj. 

  – Sport har liksom alltid funnits med i bilden 

för hela min släkt, och jag har väl hunnit med 

att utöva ett antal sporter genom åren, berättar 

han.

Men du fastnade tidigt för hockeyn?
  – Ja, det blev ju så, även om vi egentligen 

är mer en fotbollsfamilj. Min farbror har spelat 

fotboll i Örgryte, och min pappa har ock-

så spelat mycket fotboll, men den sporten 

tilltalade liksom aldrig mig på samma sätt. För 

min del var det ett ganska enkelt val att satsa 

på hockeyn. Jag gillar farten, närkontakten 

och att det händer något hela tiden, förklarar 

Alexander, som genom åren har representerat 

klubbar som Nässjö, Södertälje, Frederikshavn 

och BIK Karlskoga. 

När känner du själv att du fick ditt genombrott?
  – Jag tog ett ganska stort steg under mitt 

första juniorår i Södertälje. Jag hade en tränare 

som trodde på mig och tillät mig att göra miss-

tag, det var väldigt utvecklande. Men det stora 

genombrottet tog jag ändå under mina två 

säsonger i Danmark (2012-2014) där jag hade 

Lasse Ivarsson som tränare. Jag har honom 

att tacka för väldigt mycket!

Vad utvecklade du främst under dina år i Dan-
mark?
  – Dels utvecklades man mycket på ett per-

sonligt plan, i och med flytten till ett annat land, 

men främst utvecklades jag som hockeyspe-

lare. Jag höjde min lägstanivå och utvecklade 

defensiven. Jag har alltid haft en förkärlek till 

det offensiva spelet, vilket väl är bra på sitt 

sätt, men samtidigt är det ju svårt att vara 

back om man inte kan hålla tätt bakåt också, 

haha. 

EFTER ÅREN I DANMARK gick flyttlasset 

till BIK Karlskoga, där han under den gångna 

säsongen noterades för 30 poäng (8+22) på 

50 matcher. 

  – Det var en jättebra säsong och nu hoppas 

jag på att kunna ta nästa steg i Leksand. För 

mig är Leksand en klubb som alltid har funnits 

med under uppväxten, på ett eller annat sätt. 

Det är ett väldigt populärt lag som alltid har 

ambitionen att ligga i toppen. Det är en ära för 

mig att representera en så anrik klubb. 

 

Vad tror du om säsongen som väntar?
  – Det känns verkligen jättebra! Vi har verkli-

gen stora chanser att ta oss tillbaka dit vi hör 

hemma, men vi måste vara medvetna om att 

det är stenhårt jobb i varje match som gäller 

för att ta oss dit. Oavsett om det är Pantern 

borta eller AIK hemma!

FÖR ALEXANDER YTTERELL är det hockey 

som gäller för hela slanten nu, och förhopp-

ningsvis i många säsonger framöver. Men det 

finns även en plan för vad som väntar sedan. 

  – Eller plan och plan, det har jag väl inte 

direkt, men jag gick ett treårigt byggprogram 

på gymnasiet, så det skulle ju inte vara helt 

fel att jobba med något sådant. Jag hade väl 

det som baktanke när jag valde program i alla 

fall.  Det är många sidor av jobbet som verkar 

roliga, och det passar nog mig bra att få jobba 

med kroppen. Min morfar är gammal snickare, 

så jag kanske har fått det därifrån. 

 

Några byggdrömmar?
  – Det är såklart ett väldigt stort projekt, men 

får man möjlighet någon gång så skulle det 

självklart vara roligt att bygga ett eget hus. Jag 

har själv bott i villa med trädgård under min 

uppväxt, och vill verkligen bo i hus sen igen, 

speciellt när man börjar få kids och så. Man vill 

ju att barnen ska kunna gå ut och spela boll 

och skjuta sönder garageporten precis som 

själv har gjort.

”vi måste vara 
medvetna om att 
det är stenhårt 
jobb i varje match 
som gäller”
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” jag hamnade vägg i vägg 
med Martin Janolhs, så vi 
blev nästan som sambos.”
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Hemma hos 

Martin Karlsson
I väntan på att han ska få ta över 
Tobias Forsbergs lägenhet bor den 
till Leksand återvändande forwarden 
Martin Karlsson i en av stugorna i Lek-
sandsbyn på Leksand Strand. 
  – Jag är inte killen som har koll på 
kvadrat och såna grejer, men det finns 
ett vardagsrum med kök/kokvrå, två 
sovrum och ett badrum. Inte den mest 
moderna inredningen kanske, men det 
spelar inte så stor roll. Jag är inte så 
noga med sånt där, berättar publik- 
favoriten från Smedjebacken.  

FLERA AV SPELARNA i laget bor på just 

Leksand Strand, men Martin Karlsson är ensam 

spelare i det område där han bor.

  – De andra bor i den nybyggda delen, men jag 

sade redan från början att jag ville ha en lägenhet 

och att jag kan bo var som helst så länge. Jag 

tycker att det funkar bra här, det är lite sommar-

stugekänsla. Man är ju ändå i hallen hela dagarna, 

så det enda man gör här är väl i princip sover 

och äter. Och kollar på tv såklart, säger Martin 

och skrattar menande åt den inte alltför moderna 

teven. 

  – Man får nästan ha förstoringsglas för att kolla 

på den, men den är helt okej ändå. Jag har sett på 

Hockey-VM på den, och det funkade. 

STUGAN ÄR MÖBLERAD så Martin har därför 

inte tagit med sig några av sina egna möbler. 

  – Mamma har ställt in nån ljusstake och nån 

blomma, men annars har jag alla mina grejer från 

lägenheten i Uppsala hemma hos föräldrarna i 

Smedjebacken så länge, berättar Martin, medan vi 

ser oss omkring i stugan.

Till vänster i hallen finns ett badrum och till höger 

två mindre sovrum. 

  – Ett av dem använder jag mest som förråd, och 

i det andra sover jag. Jag får precis plats i sängen, 

fortsätter Martin och pekar på en säng, över vilken 

det i taket sitter två mystiska krokar placerade… 

  – Haha, ja det har du rätt i. Jag har ingen aning 

om vad de är till för faktiskt, men det är kanske 

bäst att jag inte vet det heller.

I VARDAGSRUMMET finns ett köksbord med 

tillhörande stolar, en soffa, den berömda teven och 

en kamin. 

  – En kamin är ju lite mysigt, men jag har inte 

vågat prova den än. Gör jag det röker jag väl ner 

hela området, haha. Jag vet ju bara hur det blir när 

jag lagar mat, berättar Martin och pekar på det lilla 

köket/kokvrån som ligger i anslutning till vardags-

rummet. 

  – Här står man och lagar mat med ryggen till 

rummet och när man vänder sig om är det helt 

rökfyllt i hela rummet, haha. Det finns ingen fläkt 

här. 

Lagar du mycket mat?
  – Ja, men det gör jag. Jag är väl ingen mäster-

kock, men jag kan det man behöver kunna. Jag är 

inte extrem, men ändå ganska noga med vad jag 

stoppar i mig, så jag gillar att laga mat faktiskt. 

Vad är det bästa med det här boendet?
  – Det ligger ju väldigt fint, och bra med för den 

delen. Jag som inte har någon bil cyklar eller går 

ju nästan överallt, och härifrån har jag väl max 

fem minuter på cykeln till hallen. Sen har man ju 

utsikt över Siljan också, så läget är grymt! Jag var 

här väldigt mycket med familjen när jag var yngre. 

Vi bodde i husvagn på campingen, så man har 

många fina minnen härifrån. 

Det sämsta med boendet?
  – Jag vet inte riktigt, men det är väl klart att man 

vill ha sina egna prylar... Och sen tycker jag nog att 

köket är lite litet. 

Vilken av dina möbler saknar du mest?
  – Bra fråga… Men… teven kanske. 

Martin Karlsson flyttade hemifrån när han var 16 år. 

Även den gången gick flyttlasset till Leksand. 

  – Jag flyttade upp för att gå på Hockeygymnasiet 

och jag tycker att det funkade bra redan från bör-

jan att bo själv. Jag har aldrig haft några problem 

med att klara mig själv. Plus att jag hamnade vägg 

i vägg med Martin Janolhs, så vi blev nästan som 

sambos. 

Vilken var den första möbeln du köpte?
  – Det måste nog ha varit en IKEA-soffa. Jag har 

inte kvar den, men jag minns att den var jäkligt 

skön. 

Har du byggt någon av dina möbler själv?
  – Nej, jag tror faktiskt inte det. Inte mer än att 

man har skruvat ihop något från IKEA.

Är du bra på det?
  – Det brukar gå bra om man bara följer beskriv-

ningarna och inte svävar iväg och tror att man 

klarar sig utan dem. 

Är du ordningssam?
  – Jo, men jag är nog ganska bra på att städa tror 

jag. Jag är väldigt ordningssam och vill ha rent och 

hopplockat omkring mig. Jag blir lite småstressad 

av när saker inte är i sin ordning. Det är nog en 

skada jag har fått hemifrån, haha. 

Hur skulle du beskriva din inredningsstil?
  – Jag vet inte om jag har någon stil direkt… Jag 

tycker om när det är ljust, men annars är jag inte 

så mycket för inredning och sånt, mamma hjälper 

till mycket med den biten faktiskt. Jag är inte så 

superintresserad. 

Har du någon inredningsdetalj som betyder extra 
mycket för dig?
  – Jag har en tavla som mormor har broderat, den 

betyder mycket för mig faktiskt. Det står ”Helvetes 

jävla skit” på den, haha. Det är bra uttryck tycker 

jag, de orden kommer ju över en ibland. 

Hur ser ditt drömboende ut?
  – Svår fråga, men jag skulle gärna vilja bygga ett 

eget hus någon gång, eller i alla fall vara med och 

bygga det. Det får gärna ligga vid vattnet någon-

stans. Jag har ingenting emot att bo i lägenhet, 

men jag vill inte göra det hela livet. 
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Damlaget

Ny damlagstränare
I slutet av april blev det klart att Chris-
ter Sjöberg, 38, ersätter Jens Nielsen 
som tränare för Leksands IF:s damlag.
Christer kommer närmast från ett trä-
narjobb i division 1-laget Borlänge HF, 
men har nu alltså tecknat ett 2-årskon-
trakt med Leksands IF.
  – Det känns hur bra som helst. Det 
blir en härlig utmaning, säger Christer, 
som arbetat som hockeytränare under 
de senaste 16 åren. 

VID SIDAN AV HOCKEYN arbetar han som 
IT-konsult i Borlänge, och bor tillsammans med sin 
familj i Vika utanför Falun. 
  – Visst blir det lite åkande, men det är jag van 
med. Sen är det ju även så att när man åker till 
något som man verkligen brinner för, så spelar inte 
tiden och avståndet så jättestor roll, menar Chris-
ter, som i skrivande stund gjort sin första månad 
som tränare för Leksands IF:s damlag. 
  – Det har varit en riktigt bra månad och det är ett 
minst sagt välmotiverat gäng jag har att göra med. 
Jag måste säga att tjejerna verkligen har imponerat 

på mig. Vissa av passen som vi har kört har varit 
riktigt tuffa, och det brukar alltid vara någon som 
viker ner sig under dessa, men inte tjejerna – de 
bara kör!

Sju frågor till Christer 
 
1. Beskriv dig själv som person med tre ord?
  – Lugn, lättsam, bjuder på mig själv.

2. Som tränare med tre ord?
  – Tålmodig, engagerad, noggrann.

3. Vilken är den viktigaste egenskapen som en 
tränare bör ha?
  – Som tränare måste du vara engagerad och 
lyhörd i det du gör och i gruppen för att få en 
vinnande känsla.

4. Vilken blir den främsta utmaningen med att 
träna ett damlag?
  – Den främsta utmaningen kommer nog senare 
när vi går på is. Jag tycker inte att det har varit 

någon större skillnad nu under tiden som vi har 
kört fys.

5. Vad kommer att känneteckna ert spel 
2015/2016?
  – Jag vill att vi ska vara ett lag med hög fart och 
som är väldigt jobbiga att möta. Vi ska aldrig ge 
motståndarna en lugn stund.

6. Vilka var dina intryck efter det första tränings-
passet med laget?
  – Mitt första intryck av den här gruppen är att alla 
är otroligt målmedvetna och väldigt träningsvilliga. 
De har imponerat på mig!

7. Hur långt kan ni nå?
  – Fortsätter vi att vara målmedvetna och får 
behålla truppen, så är det bara vi själva som sätter 
gränserna för hur långt vi når!

I skrivande stund pågår arbetet med att spika trup-

pen inför säsongen 2015/2016. Truppen presente-

ras i nästa nummer av Leksingen.
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Lina Westers VM-special
I månadsskiftet mars/april spelades damernas Ishockey-VM i Malmö. Damkronorna förlorade  

öppningsmatchen mot Japan med 3-4 efter straffar, men följde sedan upp förlusten med segrar  
mot Schweiz (3-2) och Tyskland (4-0). I kvartsfinalen mot Ryssland tog Sverige ledningen i slutet av  
den andra perioden, men förlorade till slut matchen med uddamålet (1-2). Med i det svenska laget  
fanns Leksandsforwarden Lina Wester. Här delar hon med sig av några väl valda VM-ögonblick!

Omklädningsrum, 

förlägret

Lite kort- 
spelande 
mellan  
träningarna  
på förlägret.

Mycket 
mat blir 
det på ett 
läger…

När vi kom fram till 
Malmö var det bil, 
inte buss, som gällde 
från flygplatsen. 

Kommit fram 
till Malmö.

Det blev ganska 
mycket intervjuer 
för oss spelare. 

Jag spelade min hundrade 
landskamp under VM.

Det obligatoriska lagfotot. 
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J20

Läget i J20-truppen
Den gångna säsongen tog slut i 
åttondelsfinalen, och Per Bäcklin, 
junioransvarig och hockeygymansvarig 
i Leksans IF, summerar den blåvita 
insatsen såhär:
  – Jag är jättenöjd med lagets insats. 
Att ta sig till Topp 10 två år i rad är helt 
suveränt. 

  – SEN ÄR DET KLART att man alltid har en 
önskan om att det ska gå ännu bättre i ett slutspel, 
men på det stora hela gjorde grabbarna en jättebra 
säsong. Deras, liksom J18:s och U16:s säsong-
er, visar verkligen att vi är på rätt väg, fortsätter 
Bäcklin, som i skrivande stund har klart med ett 
nyförvärv till årets J20-trupp. 
  – Det är den norska målvakten Jonas Arntzen 
som kommer att tampas om målvaktsplatsen med 
Robin Christoffersson. Jonas är en ganska stor-
växt och spännande målvakt som kommer att ha 
jättestor nytta av att få utvecklas tillsammans med 
våra målvaktstränare. 

JONAS ARNTZEN ÄR 17 år och har hittills 
tillbringat karriären i Lillehammer, och har även 
representerat det norska U18-landslaet. 
I slutet av sommaren flyttar han till Leksand. 
  – Jag ser verkligen fram emot flytten, och jag tror 
att jag kommer att ha ännu bättre möjlighet att 
utvecklas i Leksand än om jag hade stannat kvar i 
Lillehammer. Jag hoppas självklart på att få spela 
så mycket som möjligt, men är fullt medveten 
om att jag kommer att få kriga för platsen, säger 
Jonas. 

FÖR TILLFÄLLET ÄR INGA andra nyförvärv på 
ingång, utan klubben kommer istället främst att 
fylla på med spelare från J18-laget. 
  – Vi plockar först och främst spelade födda 1997, 
men det kommer säker att vara med en del 98:or 
och kanske även någon 99:a i truppen, berättar 
Per Bäcklin. 
  – Några fler nyförvärv utifrån kan det också bli, 
men det är inget klart än. Vi håller ögonen öppna. 
Laget kommer även denna säsong att tränas av 
Mikael Karlberg och Gabriel Karlsson.

LÄMNAR LAGET

Linus Carlsson -95
Sebastian Fakt -95
Jesper Mattson -95
Tom Mäkitalo -95
Viktor Scherrieble -95
Hampus Sirugo -95
Josef Sjöblom -96
Felix Sundin Hellqvist -96
Joakim Blomgren -96
Pontus Själin -96
Oskar Åkerblom -96
Andreas Klavestad -96
Erik Persson -96
Joel Källström Englund -96
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En plats för livets små och stora ögonblick.
Ett klassiskt konditori och bageri i Leksand
med en tradition som varat i över 100 år.

Öppettider:  Mån-Fre 08.30-19  Lör 09-17  Sön 10-17 
www.siljanskonditori.se,  0247-150 70

Prova våra erkänt goda bakverk
Stort sortiment av matbröd & smörgåsar 
för alla smaker
Beställ din bröllopstårta hos oss
Meny med smått & stort från ostsmörgås 
till texmextallrik
Morgon� ka vardagar kl 8.30–10
Lunchbu� é vardagar kl 11.30–14
Söndagsbrunch kl 10–14

CHARLIE OLSSON  
Leksands IF, Målvakt
Högerplockare som tävlar varje träning och match,  
spelade TV-pucken för Dalarna.

FILIP PERSSON  
Hedemora SK, Back
Skridskostark back som även provat på att spela forward,  
spelade TV-pucken för Dalarna.

TOM HEDBERG 
Leksands IF/Svedjeholmens IF, Back
En spelare som kom till oss efter jul och har spelat en halv  
säsong i J18 Allsvenskan och gjort det mycket bra.

KALLE ERIKSSON 
Leksands IF, Back
Kreativ hårt jobbande spelare, spelade TV-pucken  
för Dalarna

DANIEL NILSMATS 
Hedemora SK, Forward
Skicklig hårt jobbande forward av ”centertyp”, spelade  
TV-pucken för Dalarna

JACOB SUNDBERG 
Linköping HC, Forward
Stor tuff spelare som inte drar sig för spelet framför  
motståndarkassen. Spelade TV-pucken för Östergötland

EMIL BEMSTRÖM 
Järna SK, Forward
Intensiv hårt jobbande forward som tar rakaste vägen mot mål. 
Spelade TV-pucken för Södermanland

EMIL LIND 
Leksands IF, Forward
Offensiv snabb ”måltjuv”, spelade TV-pucken för Dalarna

WILDE BRÖMS  
Leksands IF, Forward
Spelskicklig forward som har stor potential,  
spelade TV-pucken för Dalarna

ERIK ATERIUS  
Leksands IF, Forward
Tuff fysisk spelare som gärna delar ut en tackling när det behövs,  
bra boxplay-spelare, spelade TV-pucken för Dalarna.

Intag hockey- 
gymnasium   

Per Bäcklin junior- och hockeygymansvarig, Leksands IF:
 – Vi är mycket nöjda med årets intag och tycker att vi har fått in 
de spelartyper och karaktärer som passar vårt spel, vi tar in något 
mindre antal spelare i år för att vi ska kunna ge alla den speltid som 
är så viktigt för spelarens utveckling, dessutom trycker det på en hel 
del unga spelare underifrån som kommer att vilja spela J18-hockey 
redan denna säsong. Vi är samtidigt väldigt glada att vi har kunnat ta 
in så många spelare från Dalarna.
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Leksands IF:s Souvenirshop är fylld med massor av 
nyheter. Bland annat en rad nya t-shirts, tröjor och 
inte minst sommarens måste – LIF-grillförklädet. 

Tack vare Klarnas sommarkampanj, som gäller  
1 juni till 1 augusti i webshopen hos Leksands IF:s 
Souvenirer, kan du dessutom handla nu och betala  
i augusti!

Våra nyheter hittar du även hos våra återförsäljare, 
Hemköp Leksand och Babyproffsen på Norra Backa  
i Borlänge.

Spana in våra nyheter på shopsidan på leksandsif.se

HANDLA NU  
– betala i augusti
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J18 & U16

Rickard Hugg – Brynäsaren  
som gör succé i Leksands IF
16-årige Rickard Hugg har under sin 
första säsong i Leksands IF bland 
annat hunnit med att spela hem ett 
SM-silver (J18), ett SM-brons (U16) 
och ett TV-puckbrons. Vid sidan av 
detta har han även representerat det 
svenska U16-landslaget under tre 
turneringar.
  – För att vara min första säsong i Lek-
sand måste jag nog säga att det har 
gått över förväntan, konstaterar den 
poängstarke centern från Hudiksvall. 

RICKARD HUGGS IDROTTSKARRIÄR inleddes 
vid fyra års ålder, men då var det fotboll som stod 
på schemat. 
  – Jag ville börja med hockey när jag var fem, men 
mina föräldrar sade nej till det då. Jag vet inte om 
de kanske tyckte att det var för farligt eller nåt… 
Men jag fick börja när jag var sju, berättar Rickard, 
som även började med innebandy något år senare, 
innan valet till slut föll på ishockey. 
  – Jag höll väl på med alla tre ett tag, men jag 
kände ändå att hockey var det roligaste. Det var 
något med farten i spelet, jag gillade att det hände 
så mycket hela tiden, och kände ganska tidigt att 
det var hockeyn jag ville satsa på. 

ETT FÖRSTA STEG i satsningen var ett flytt till 
Mora och Mora IK, inför säsongen 2013/2014.
  – Där bodde jag hos mormor. Hon är pensionär 
men ändå väldigt aktiv, så hon var borta ganska 
mycket. Jag fick klara mig ganska mycket själv, 
så det blev ett skönt mellansteg kan man säga, 
förklarar Rickard, som flyttade hemifrån ”på riktigt” 
inför den gångna säsongen. 
  – Jag lämnade Mora för Leksand eftersom det 
kändes som att jag skulle ha bäst chanser att 
utvecklas här. Leksand kändes bäst helt enkelt. 

I LEKSAND BÖRJADE Rickard Hugg på is-
hockeygymnasiet och såg fram emot en säsong i 
klubbens U16-lag. 
  – Det var väl där jag skulle få spela mestadels 
tänkte jag, men… det blev ju inte riktigt så.  När 
jag kom hit höjdes mängden träning rejält och jag 
kände ganska snabbt hur mycket det utveckla-
de mig. Jag fick tidigt chansen i J18 och har väl 
egentligen spelat med dem nästan hela säsongen, 
bortsett från slutspelet när jag spelade med både 

U16 och J18, berättar Rickard.

UNDER FINALSPELET i Nyköping spelade 
Rickard, liksom lagkompisen Tom Hedberg, fyra 
slutspelsmatcher på tre dagar. 
  – Det var tur att båda lagen spelade på samma 
ställe, annars hade det nog blivit svårare, men 
nu var det inga problem. Under en av dagarna 
spelade vi två matcher på samma dag, men det 
var några timmar mellan matcherna så vi hann 
återhämta oss på hotellet. Det funkade bra. 

OCH RESULTATET AV finalspelet i Nyköping blev 
ett SM-brons (U16) och ett SM-silver (J18).
  – Två SM-medaljer första säsongen i LIF är ju bra, 
konstaterar Hugg lugnt. 
  – Jag tycker att båda lagen har gjort riktigt bra 
säsonger. Vi har hela tiden känt att vi har haft topp-
lag som kunde gå långt, och det gjorde vi också. 

Och du var en starkt bidragande orsak till det?
  – Det vet jag inte, det var vi väl allihop. Vi var två 
jättebra lag och grupper med jättebra samman-
hållning där alla har bidragit. Vi vann som lag, men 
visst gick det bra för egen del också. Jag har väl 
alltid varit en spelare som har gjort ganska mycket 
poäng, men att det skulle gå så bra som det har 
gjort hade jag nog inte kunnat tänka mig, menar 
Rickard, som samtidigt är medveten om att det 
är fortsatt stenhårt jobb som gäller för att behålla 
formen och framgången. 
  – Man får inte bara tro att allt ska lösa sig av sig 
självt. Det har gått väldigt bra nu och man får nog 
se upp lite med det också. Jag har ju inte haft 
någon motgång än, men jag vet att motgångar 
kommer att komma förr eller senare, det händer 
alla. Det kommer att bli tufft, men vi får ta det då. 
Det är bara att kämpa på och försöka att hela 
tiden bli bättre.

Vad vill du främst förbättra till den här säsong-
en?
  – Jag vill bli snabbare och starkare, säger Rick-
ard, som har kontrakt med Leksands IF i ytterligare 
två säsonger. 

Din koppling till Leksands IF innan du kom hit?
  – Min mamma har alltid varit leksing faktiskt. Och 
min morfar bor i Mockfjärd, så när man var yngre 
och var där och hälsade på vet jag att jag var 

till Leksand och var med och tränade lite, börjar 
Rickard, innan han levererar det något otippade 
avslöjandet:
  – Men jag har faktiskt alltid hejat på Brynäs, ända 
sedan jag var liten, haha. Många brukar fråga hur 
jag kan hålla på Brynäs och spela i Leksand, men 
det är inga problem alls. Man spelar ju för det man 
har på bröstet. 

Hur ser du på framtiden?
  – Jag skulle vilja debutera i A-lagshockeyn om två 
år eller så, men sen vet jag inte. Jag hoppas att 
jag kommer att kunna spela hockey så länge som 
möjligt, och helst leva på den såklart. 

Har du någon reservplan?
  – Jag går handel nu, men fråga mig inte varför… 
Vi får väl se lite vad som händer framöver, men 
vad jag än kommer att jobba med så kommer det 
att ha med sport att göra i alla fall. Sport är ju det 
bästa som finns! Kanske kommer jag att jobba i 
någon sportaffär eller så. 

Men då passar ju handel riktigt bra?
  – Ja, det har du rätt i, det kanske blir bra ändå. 
Fast helst spelar jag ju hockey såklart.

Medaljsäsongen för  
LIF U16 och LIF J18

U16
U16 Elit Västra Leksand etta,  
68 poäng (168-78)
Åttondelsfinal Leksand tvåa, 6 poäng (17-7)
Kvartsfinal Leksand tvåa, 6 poäng (14-11)
Semifinal 2-3 mot MODO
Match om tredjepris 4-3 mot Färjestad
SM-BRONS!

J18
J18 Elit Västra Leksand etta,  
58 poäng (122-34)
J18 Allsvenskan Leksand tvåa,  
35 poäng (76-46)
Kvartsfinal 2-0 i matcher mot HV71
Semifinal 6-1 mot Frölunda
Final 2-5 mot Brynäs
SM-SILVER!
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RICKARD HUGG
Ålder 16
Familj Mamma, pappa, två yngre systrar. 
Min yngsta syrra har spelat lite hockey, men 
annars har det inte varit så mycket hockey i 
familjen. Men både mamma och pappa åkte 
skidor i juniorlandslaget när de var yngre. 
Beskriv dig själv som hockeyspelare  
En tvåvägscenter med ganska bra spelsinne. 
Som person Jag är nog ganska lugn av mig. 
Favorithockeyspelare Patrick Kane. Han 
har en skön spelstil. 
Intressen Inte så mycket mer än hockey.
Favoritmat Tacos. 
Bra på att laga mat? Jag kan väl, men är 
ingen stjärna direkt.
Vad tänker du inför en viktig match? Att 
jag ska spela mitt spel och göra mitt bästa.
Meriter SM-silver (J18), SM-brons (U16), 
TV-puckbrons. 
Poäng denna säsong: 
U16 Elit 16 poäng (7+9) 
U16-SM 16 poäng (7+9) 
J18 Elit 15 poäng (8+7)  
J18, Allsvenskan 10 poäng (2+8) 
J18-SM 3 poäng (1+2) 
TV-pucken 9 poäng (5+4) 
U16-landslaget 11 poäng

”Två SM-medaljer 
första säsongen i 
LIF är ju bra”
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Vecka 27 Musik vid Siljan 
Leksand, Mora, Rättvik

Ge bort ett presentkort
från Siljan Turism

BILJETTER  
BOKA DINA EVENEMANGSBILJETTER HOS SILJAN TURISM

27/6, 20/7 & 27/7 
Allsång med Kalle 
Udden, Orsa Camping

Entrébiljetter 
Leksand Sommarland, Sagolandet  
Tomteland, Orsa Rovdjurspark 

Juni–sep Dalhalla
Rättvik

TEATER VID SILJAN PRESENTERAR

   ANKI LIDÉN              HELGE SKOOG         MICHAEL SEGERSTRÖM  

9/7–2/8 Teater vid Siljan
Klockargården, Tällberg

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
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(i de flesta fall – selfies med assistans)

Sommarbilder. I nästa  
nummer av Leksingen 
presenterar vi fansens bästa 
sommarbilder!Skicka ditt 
bidrag till bild@leksandsif.se

Fansens  
bästa 
LIF-selfies!
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Det är fredagkväll och Leksand ska för 
fjärde gången den här säsongen möta 
Örebro. Högst upp i Tegera arena 
finns Regicentralen. I ett litet radiobås, 
med lågt i tak, trängs datorer, projekto-
rer, sladdar och så det viktigaste… Per 
Gerdin och Richard Brasar. Två unga 
killar som varje match ser till att publi-
ken får en bra upplevelse. De ansvarar 
för alla bilder på jumbotronen. För ljus- 
och lasershowen innan match och för 
en massa annat. Det är ett sekundstyrt 
schema och det finns lite utrymme för 
misstag. Och tyvärr lite för lite tid för 
improvisation. 

  – I SHL ÄR DET VÄLDIGT uppstyrt med vilka 

reklamfilmer och high lights från andra matcher 

som ska in under perioderna och i power break, 

förklarar Per. Per Gerdin ansvarar för att rätt klipp 

visas vid rätt tillfälle och att allt flyter på. Han är den 

som styr hela arbetet i regicentralen. Och han är 

något av en perfektionist, vilket säkert underlättar i 

en rörig miljö där tajming är viktig. Richard berättar 

att kollegan Per sällan gör några misstag.

  – Per är så jäkla felfri! Det är han som är chefen 

och det är bara att följa order. 

Per skrattar åt Richards beskrivning och vill tona 

ner sin egen roll.

  – Vi hjälps faktiskt åt!

Det är samspelt par som styr ljus och bild. Per 

har hållit på i åtta år och Richard är ”nybörjaren” 

med tre år. Erfarenheten gör att de inte blir särskilt 

nervösa inför match. 

  – Är jag nervös är det till 99 % för hockeyn, job-

bet går mycket på rutin, säger Per. Han avslöjar att 

Richard är den som bryter ihop när matchresulta-

ten inte går som de ska. Och stressigt blir det bara 

när någon maskin inte fungerar som den ska. 

  – Det finns mycket teknik här som kan strula, 

menar Richard.

Både Per och Richard gillar att jobba med film, 

teknik och så självklart hockey. 

  – Att få jobba med en kombination, i en förening 

som folk bryr sig om! Det är häftigt. Visst har 

många synpunkter på det vi gör, men hellre det än 

att ingen bryr sig, förklarar Per. 

Richard ansvarar för musiklistorna. Det som spelas 

på uppvärmning och i spelavbrotten. 

  – Under en match mot till exempel Brynäs behö-

ver man inte spela något alls, men annars blir det 

någon låt i alla fall. 

Richard erkänner glatt att hans musiksmak kanske 

inte är den mest moderna. 

  – Finns det en ny låt på spellistan är det Per som 

lagt till den, säger Richard med ett skratt.

  – Per säger att han inte tar något ansvar för mina 

spellistor!

Får spelarna önska musik till uppvärmningen? 
  – Absolut, men det händer inte så ofta. Kevin 

Kapstad valde några förra året, men de byttes ut 

efter ett tag.

Under perioden måste Per vara med på varje 

avblåsning. Det finns särskild reklam för powerplay, 

boxplay och vid mål. 

  – Allt är sponsrat, berättar Per. 

Och Richard måste vara beredd för hemmamål när 

spelet är i Örebros zon.

  – Under kvalserien, i matchen mot Timrå, missa-

de jag helt måltutan. Kevin Kapstads mål kom så 

oväntat att jag inte var beredd, berättar Richard.

I den här matchen sker inga sådana missöden. I 

powerplayspel lyckas Johan Ryno överlista Öre-

bros målvakt efter en fin passning från Tomi Salli-

nen. Richard trycker på knappen till den speciella 

måltutan och läser sen upp: ”Målet presenteras av 

Siljan Frakt”.

DET ÄR INTE OFTA som arbetet hackar, men 

Leksingen lyckas få Richard att glömma bort det 

viktiga schemat för en stund. Ett telefonsamtal från 

speakerbåset får pulsen att stiga i regicentralen. 

  – Jag skulle ju introducera laguppställningen, 

säger Richard generat.

Eftersom det kommer sent får Per stryka flera 

reklamfilmer.  

  – Jaha, där rök den filmen… Men det är ingen 

större skada skedd. 

På besök i 
regicentralen
Leksingen besökte Richard Brasar och Per Gerdin under en matchdag i Tegera arena.

Introt är skapat av Markus Rosén och Per Gerdin. 
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Richard Brasar.

Per Gerdin.

Och de berättar att det sällan är några alvarliga 

problem. Men visst, ibland händer det oväntade.

  – Vi hade ett brandlarm under Modo hemma. 

Jag ringer för att kolla vad vi ska göra. Då svarar 

en cool röst på brett dalmål ” jag vet int, du får väl 

se till å släcka”. Och samtidigt gör Leksand mål, 

säger Richard. 

Innan match är det många steg som ska gås 

igenom. För att få plats med intro, reklam, line-up 

mm får killarna räkna baklänges och så gäller det 

att alla aktörer är på rätt plats. 

  – Skellefteås spelare är alltid en minut sena och 

Färjestads lag kommer oftast in för tidigt, berättar 

Richard. 

UNDER PERIODERNA ska killarna visa match-

resultat, statistik, reklamfilmer, 50/50-resultat med 

mera. 

  – Vi skulle gärna visa mer repriser, men det är 

klara regler för vilka reklamfilmer som ska hinnas 

med under en period, berättar Per. 

Detta gör att publiken inte alltid får se alla repriser 

den vill. Det finns också regler från SHL på hur 

många gånger en händelse får repriseras på jum-

botronen. Under så kallade högriskmatcher är det 

alltid färre repriser.

I pausen är det inte mycket lugnare. Några sekun-

der till toabesök, annars är det fullt upp. 

  – Små detaljer… som att inte släcka ner i arenan 

innan sändande bolag gjort klart pausintervjuer, 

förklarar Per.

Regicentralen hjälper också till med ljud och bild till 

Leksands egna pausintervjuer. Ett jobb de sköter 

på distans när själva intervjun sker tre våningar ner 

i Loungen. En comradio underlättar samarbetet.

 

Matchen slutar 3-5 till Örebro till killarnas be-

svikelse. Men det finns ingen tid att deppa över 

resultatet. Per skyndar iväg för att för att filma 

presskonferensen. Richard hämtar upp matchens 

profilspelare och beger sig till Fans corner i Spar-

banksfoajén för intervju.  

Text Katharina Dalmalm Foto Martin Gärdsback

Richard Brasar ansvarar för allt 
ljud och det mesta som hörs i 
arenan. (Förutom det som kom-
mer från speakerbåset)
 
Per Gerdin Ansvarar för all 
video, alla bilder, ljus och 
isprojektioner. Leder arbetet i 
regicentralen.
 
Tyvärr blir det inget intro i höst. 
Detta eftersom det är SHL som 
äger utrustningen och bara lånar 

ut till de som spelar i högsta 

ligan.

 
I regicentret finns ungefär tre 
kilometer kabel som även går till 
jumbotronen och sargreklamen.
Där finns också 7 bildskärmar
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JAG HAR I HELA MITT liv levt nära Leksands IF. 
Jag växte i stort sett upp i Leksands IF:s om-
klädningsrum eftersom min pappa Ulf Skoglund 
spelade åtta säsonger i A-laget. Det känns som att 
jag tidigt ingick i ett förhållande med Leksands IF 
och har på nära håll hela tiden följt föreningen.  Jag 
har tillsammans med alla andra supportrar glatts åt 
de sportsliga framgångarna och har som alla andra 
gråtit när det gått sämre. Så är livet som supporter. 

SEDAN NÅGRA MÅNADER tillbaka är jag 
anställd av Leksands IF som marknadschef och de 
senaste åren har jag följt Leksand från min kom-
mentatorsplats eftersom jag jobbat för C-more. 
Jag ska villigt erkänna att det inte har varit alldeles 
enkelt att hålla känslorna borta från mikrofonen. 
Men på något märkligt sätt har jag kunnat gå in 
i min egen arbetsbubbla och försökt göra ett så 
proffsigt intryck som möjligt. 

LEKSANDS IF ÄR en förening som berör. Jag får 
ofta frågan varför det aldrig kan få vara lugn och 
ro. Jag har själv ställt mig den frågan många gång-
er tidigare. Jag brukar svara att Leksands IF alltid 
kommer att engagera människor. Vi har fans över 
hela landet, vilket nästan är unikt. Många har sin 
egen lösning på hur det ska skötas och jag över-
driver inte när jag säger att det droppar in några 
mail varje dag på hur vi ska eller borde jobba. Det 
vore enormt tråkigt om det inte var så. Det skulle 
i såfall  innebära att den entusiasm människor har 
för föreningen skulle vara borta. 

OM JAG BORTSER från att jag jobbar som 
marknadschef i föreningen – och bara ser med 
mitt leksandshjärta på det arbete som är påbörjat 
sedan en tid tillbaka, så är det med ett leende jag 
somnar på kvällarna. Jag ser en sanering och en 
total kontroll och genomgång av ekonomin som på 
kort tid redan burit frukt, jag hoppas verkligen att 
man får slutföra det arbete man påbörjat. Det finns 
alltid folk som vill annorlunda, men jag hoppas att 
man får ta det här arbetet i mål – för Leksands IF:s 
skull. Lugn och ro i organisationen är precis vad 
som behövs just nu. 
 
Digital satsning
Det är roligt att ni uppskattar den digitala sats-
ningen vi har gjort på Leksands IF. Den digitala 
världen är redo att ta på ordentligt allvar för både 
föreningar och andra företag. Min ambition när jag 
gick in i det här var att ta vi skulle ta betalt för våra 
egna produkter. En självklarhet kan tyckas, men 
jag anser att, föreningar i synnerhet, är alldeles för 

dåliga på just det. Att presentera ett nyförvärv eller 
en ny samarbetspartner, och dessutom kunna tjä-
na pengar på det – i stället för att någon annan gör 
det, var och är ett stort mål. I och med Leksands 
IF Live har vi kunnat börja jobba på det sättet, och 
när ni läser det här hoppas jag att ni har lyssnat på 
något av de första LIF Pod-avsnitten.  
 
LIF On Tour
Öppenheten är viktig för oss och vi kommer att 
fortsätta jobba i den riktningen. LIF On Tour är ett 
exempel. Vi åkte ut till sex orter i Dalarna och in-
formerade om läget i föreningen, både ekonomiskt 
och sportsligt. I Ludvika presenterade vi också 
Jonas Frögren som förlängt med oss och nygamla 
spelaren Martin Karlsson. Det var otroligt roligt att 
se uppslutningen och vi passar på att tacka er 
som kom ut för att träffa oss.  

Gävle-Daladuellen
Den 21 och 22 augusti är det dags för Gävle-Da-
laduellen. På fredagen är vi i Gävle för att ta upp 

kampen med Brynäs och på lördagen vänder vi 
hem till Tegera Arena. Under lördagen kommer 
vi att bygga upp dam och herrmatcherna som 
en stor happening med spelarpresentation och 
många andra sevärda dueller. I och runt arenan 
kommer det finnas något för både stora och små 
och vi hoppas verkligen att ni vill tillbringa lördagen 
tillsammans med oss. Vi börjar arrangemanget 
redan vid lunchtid och lyssnar på band och umgås 
fram till sena natten. Och som ren och skär bonus 
så vinner såklart både damerna och herrarna sina 
matcher mot Brynäs.  
 
Hoppas ni alla underbara leksingar får en härlig 
sommar, så ses vi i augusti i arenan. 

Med vänlig hälsning
Patric Skoglund
Marknadschef Leksands IF

LEKSANDS IF
PODDEN

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

OBSERVERA OCKSÅ att du genom att vara 
”aktiv medlem” även kan få ner det redan förmån-
liga priset ytterligare. Aktiv medlem innebär att du 
som är medlem i Leksands IF får 15% rabatt på 
säsongskortet på sektion A1 och A13, samt halva 
priset på ståplats!
 
ALLT DU BEHÖVER göra för att aktivera erbju-
dandet är att kontakta Pernilla Allvin (biljettansvarig) 
eller Claes Thirus (medlemsansvarig).
pernilla.allvin@leksandsif.se 0247-644 04
claes.thirus@leksandsif.se 0247-25 50 63 
Superstars medlemmar kontaktar Superstars.

SÄSONGSKORT TILL ETT 

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

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

Säsongskort från 
2 000 kronor

PRISER – SÄSONGSKORT 2015/2016
Röd sektion: 5 500 kr   Blå: 4 600 kr   Gul: 4 000 kr   Grön: 2 000 kr    
Familj: 2 000 kr A7H   Pensionär/student: 2 900 kr A9V, A8    
Ståplats/handikapp vuxen: 2 200 kr   Ståplats/handikapp ungdom: 1 700 kr
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Välkommen in till McDonald’s® i Dalarna!   
Borlänge – Falun – Hedemora – Lindvallen – Ludvika



26 | Leksingen 2/2015 

82 frågor till 

János Hári16
Han flyttade till Sverige från Ungern 
som 12-åring för att satsa på hockeyn, 
han har ett bedrövligt lokalsinne, gillar 
Pringles och är bra på matte. 
Möt nyförvärvet från MODO - #16 
János Hári!

1. Hur mycket är klockan?
  – 13.48 

2. Var befinner du dig?
  – I omklädningsrummet på Tegara arena. 

3. Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
  – Jag var och köpte ett fiskespö. Vi är några i 

laget som ska ut och fiska senare, så jag tänkte att 

det skulle vara bra att ha ett spö. 

4. Är du punktlig?
  – Ja, det tycker jag, i alla fall om det är något 

riktigt viktigt. Om jag bara ska träffa en kompis eller 

så brukar jag inte vara ute i lika god tid. Jag gillar 

inte att vänta på någon, så jag försöker att inte 

vara för tidig, haha.

5. Har du kommit för sent till något riktigt viktigt 
någon gång?
  – Nej, det tror jag inte.

6. Ditt fullständiga namn?
  – János Hári. Jag har faktiskt inget mellannamn. 

7. Hur gammal var du när du började med  
ishockey?
  – 5-6 år någonting.  

8. Hur gick det till när du/din familj bestämde 
dig/er för att flytta till Sverige?
  – Jag ville verkligen satsa på hockey, och det var 

ju inte så lätt i Ungern. Jag ville flytta till Sverige 

istället och eftersom jag bara var 12 år följde farsan 

med. Tanken var väl att han skulle åka hem sen, 

men han fick jobb i Sverige och lite senare flyttade 

även morsan och brorsan efter. Alla trivdes bra och 

bor kvar i Stockholm än idag.    

9. Vilka var dina första intryck av Sverige?
  – Sånt minns jag inte riktigt, men jag vet att jag 

trivdes direkt. Jag kunde ganska bra engelska 

redan i den åldern och lärde mig svenska snabbt. 

Jag hade inga problem att komma in i gänget eller 

vad man ska säga.  

10. Vad i det svenska samhället var svårast att 
anpassa sig till?
  – Första månaderna när man inte kunde språket 

så var det väl det såklart, men jag hade bra lag-

kamrater redan då som hjälpte mig. Jag spelade i 

Hammarby och har än idag bra kontakt med flera 

av dem jag spelade med. Jag minns att det gick 

riktigt bra för oss i laget, det var en härlig tid. Vi 

förlorade inte en match på två år.   

11. Kommer du ihåg din första hockeyträning i 
Sverige?
  – Nja… men den första matchen kommer jag 

definitivt ihåg, för jag bröt armen efter tre sekunder. 

Jag kommer ihåg att jag tyckte att det kändes 

lite konstigt i armen, men jag spelade ändå klart 

matchen. Det var först efteråt jag fick veta att den 

var av.  

12. Har du lätt för att skaffa nya kompisar?
  – Ja, det kan man lugnt säga. 

13. Vilket var det första svenska ordet du lärde 
dig?
  – Förmodligen något svärord.  

14. Vilket är ditt favorituttryck?
  – Jag har nog inget speciellt. Det varierar.  

15. Hur gammal var du när du tog körkort?
  – 21. 

16. Hur långt har du cyklat som längst?
  – Jag gick faktiskt på cykling när jag var yngre. 

Då kunde det väl bli en 14-15 mil. Jag funderar på 

att köpa en cykel igen faktiskt, jag tycker mycket 

om att cykla och även att titta på stora tävlingar på 

tv. Folk tycker att jag är konstig när jag sitter och 

tittar på hela etapper, men jag tycker att det är kul. 

17. Är du en bra förlorare?
  – Jag har blivit det nu under de senaste åren, 

men jag hade ganska dåligt temperament när jag 

var yngre. Jag är väl inte direkt glad nu heller när vi 

förlorar, men jag har kontroll på känslorna.  

18. Vilken seger har du blivit mest glad för hittills 
i karriären?
  – Det var nog faktiskt nu på VM på sista match-

en, när vi gick upp till A-VM med Ungern och jag 

fick göra det avgörande målet. Det var den mest 

minnesvärda matchen hittills..  

19. Vad är det mest pinsamma du har gjort?
  – Oj, det finns nog mycket, men det går nog inte 

att skriva här… Skriv ”inga kommentarer”.  

20. Har du bra lokalsinne?
  – Nej, det är bedrövligt. Jag hittar inte ens i 

Leksand än, men försöker följa efter de andra 

grabbarna i laget  

21. Är du händig?
  – Nej, inte alls. Jag kan inte göra någonting sånt 

där.  

22. Hur lång tid tar det för dig att byta däck på 
bilen?
  – Det har jag aldrig gjort, och jag tror inte att jag 

kommer att göra det heller.  

23. Vilken var den senaste filmen du såg?
  – Welcome to the jungle, den gick på tv igår. Inte 

så bra.  

24. Morgonpigg eller kvällspigg?
  – Kvällspigg.  

25. Favoritgodis?
  – Räknas chips? Då väljer jag Pringles.  

26. Familj?
  – Morsan, farsan, lillebror.  

27. Vad skulle du jobba med om du inte var 
hockeyspelare?
  – Jag har aldrig funderat på det riktigt, men hade 

jag inte satsat på hockeyn hade jag nog gjort 

något med ekonomi och siffror.  

28. Var du duktig i skolan?
  – I grunden ja, men jag var ganska lat…  

29. Favoritämne?
  – Matte eller språk kanske.  

30. Sämsta ämne?
  – Allt sånt där som har med rita, musik och sånt. 

31. Har du fuskat på ett prov någon gång?
  – Ja, massa gånger. Jag skrev mycket på hand-

flatan och så, men idag skulle det nog funka bättre 

att använda på mobilen på något sätt.   

32. Är du bra på att laga mat?

”de bästa skämten är när man 
lyckas få alla att tro att det är 
någon annan som är skyldig”
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  – Helt okej.   

33. Vilken är den mest avancerade maträtt du 
har lagat?
  – Det är nog inget jätteavancerat. Det mesta är ju 

lätt att laga när man följer recept.  

34. Svensk mat eller ungersk mat?
  – Ungersk mat.  

35. Hur säger man ”Jag älskar Leksands IF” på 
ungerska?
  – Imadom a leksand ift. 

36. Vem är världens bästa hockeyspelare?
  – Sidney Crosby kanske. 

37. Vilken kroppsdel har du mest nytta av under 
en hockeymatch?
  – Hjärnan.  

38. Vilket var ditt första sommarjobb?
  – Jag har aldrig haft något.  

39. Vad är det värsta du har sagt till en domare?
  – Oj, det går inte att säga här… Jag har ju till och 

med varit avstängd för en domarattack.  

40. Hur många hål i tänderna har du haft?
  – Jag lagade ett nyss, så det är väl det. 

41. Vilken roll har du i omklädningsrummet?
  – Jag är den som snackar med allt och alla. Jag 

är nog lite av en clown nästan.   

42. Har du något roligt skämt att dela med dig 
av?
  – Nej, inget speciellt. Det brukar mest komma 

spontant.   

43. Berätta om ditt mest lyckade practical joke?
  – Förra året höll vi på ganska mycket med det 

där, men jag avslöjar inget speciellt, haha. Men de 

bästa skämten är när man lyckas få alla att tro att 

det är någon annan som är skyldig.   

44. Skulle du vilja vara med i Let´s Dance?
  – Ja, varför inte? 

45. Hur många sms skickar du på en dag?
  – Runt 10 skulle jag tro. 

46. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
  – Att jag har lyckats med hockeyn och att jag har 

en så bra familj.  

47. Favoritpizza?
  – Någon med salami. 

48. Senaste resa?
  – Åkte till Thailand efter den förra säsongen.  

49. Vilka tre saker måste man se om man reser 
till Ungern?
  – Slottet i Budapest, parlamentet och stan på 

kvällen kanske. Jag vet inte, jag har ganska dålig 

koll på turistgrejer.   

50. Dina första intryck av Leksands IF?
  – Det är proffsigt här och föreningen vill framåt.   

51. Av Leksand?
  – Litet och fint. Fin natur.  

52. Vem i laget träffade du först?
  – Det var nog någon tränare… men av spelarna 

var det nog Tobbe Ericsson.  

53. Beskriv första mötet med laget med tre ord?
  – Roligt, spännande, och förväntansfullt.  

54. I vilken omgång gör 
János Hári sitt första mål i 
Leksandströjan?
  – Första.  

55. Favoritserie?
  – Suits gillar jag, men 

finns många andra också. 

Bron och Solsidan gillar jag 

också. Jag älskar serier 

och när jag väl börjar titta 

blir jag ganska fast. Min 

tjej uppskattar det inte lika 

mycket som jag, haha. 

56. Vilket är det dyraste 
klädesplagget du äger?
  – Klockan och plånboken. 

57. Är du fåfäng?
  – Nej. 

58. Vad är du rädd för?
  – Djur. Hundra spindlar, 

ormar, råttor… Allt sånt där. 

59. Är du envis?
  – Ja, väldigt. 

60. Tänker du mycket på 
vad du äter?
  – Jag tänker nog mer på 

det än vad jag följer det, 

eller vad man ska säga. Jag 

skulle kunna bli bättre på 

det där.  

61. Hur ofta går du på bio?
  – En gång i månaden kanske. 

62. Ångrar du något i ditt liv?
  – Att jag inte har tagit studenten. 

63. När grät du senast?
  – Det kom några tårar när vi gick upp med lands-

laget, men annars var det nog ett par år sedan.  

64. Hur mycket vatten dricker du under en dag?
  – Det beror på om jag är bakfull eller inte, haha. 

Men som en vanlig person skulle jag tro.

65. Är du romantisk?
  – Ja, helt okej. 

66. Är du intresserad av politik?
  – Ja, mer och mer. 

67. Har du rökt någon gång?
  – Ja. 

68. Hur ofta städar du?
  – När det behövs. Jag brukar försöka hålla gan-

ska bra ordning omkring mig. Det blir mer att jag 

går och småstädar lite hela tiden, än att jag skiter i 

allt någon vecka för att sedan storstäda.  

69. Har du bra tålamod?
  – Nej. 

70. Vad är det bästa en tränare har sagt till dig 
någon gång?
  – Jag vet inget exakt sådär, men jag har försökt 

att ta med mig något från alla tränare jag har haft. 

Det finns alltid något bra man kan plocka med sig 

som man kommer att få nytta av framöver.  

71. Hur gammal är du?
  – 23.

72. Hur gammal känner du dig?
  – 35.

73. Vad skulle filmen om dig heta?
  – János Hári 24/7. Jag tänker mig att det skulle 

vara mer som en veckoserie där man får följa mig. 

74. Har du ljugit för en journalist någon gång?
  – Ja. 

75. Vem är världens roligaste människa?
  – Albin Carlson som jag spelade med i MODO är 

riktigt rolig… Men annars skulle jag nog välja Fred-

de i Solsidan. Jag garvar konstant åt honom. 

76. Varför nummer 16?
  – Jag hade det när jag började spela hockey. Det 

är morsans favoritnummer. 

77. Har du gjort något olagligt någon gång?
  – Ja, det tror jag nog…

78. Hur mycket längtar du efter seriepremiär?
  – Såhär efter några dagar på fysen – grymt  

mycket!

79. Känns det skönt att den här intervjun start 
är över?
  – Nja, jag har ingenting emot att svara på frågor. 

80. Vilken fråga har jag glömt?
  – Jag tror nog att vi har gått igenom allt.  

81. Vad ska du göra när vi är klara?
  – Fiska. 

82. Hur mycket är klockan nu?
- 14.18.
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Historia

Är det så att man måste kunna se 
bakåt för att kunna se framåt? Hur 
som helst så kommer här ännu några 
tillbakablickar. Leksands Idrottsfören-
ing bildades 1919 och det var enligt 
uppgift målarmästaren och färghand-
laren Viktor Tapper som omkring 1920 
ritade LIF-klubbmärket – i form av en 
sköld och de tre bokstäverna. 

Viktor Tapper (1878–1957) hade etablerat sin 

”färg-, tapet- och kemikaliehandel” på Norsgatan i 

Leksand redan 1907. Företaget är kvar i Leksand 

ännu i dag men finns nu på Leksandsvägen. 

Viktors barnbarn Leif och Rolf Tapper driver färg-

handeln som i dag blivit till en interiörbutik under 

namnet Colorama Tappers Leksand. 

Viktors stilfulla LIF-sköld blev klubbens emblem. 

(Mer än en teckningsintresserad ung Leksandsfan-

tast har nog till en början trott att det stått J-E-F 

och undrat hur någon kommit på att skriva så 

konstiga krumelurer i det klubbmärke som är så 

svårt att rita av…)

När det sedan kommer till den tidiga färgen på 

klubbmärket så blir det ännu mer komplicerat. 

Framförallt eftersom det inte finns några färgfoto-

grafier att titta tillbaka på. 1920 skaffade LIF sina 

första fotbollströjor och de var svartvit-randiga, det 

vet vi. De för tankarna till dagens Juventus-tröjor, 

men något klubbmärke fanns inte på Leksandströ-

jorna. LIF-skölden dyker dock upp senare under 

1920-talet och när Leksands IF har vita fotbollströ-

jor 1930 sitter klubbmärket på bröstet!

Klubbmärket har förekommit som gult och/eller 

guldfärgat, det är också helt klart. 1927 uppfördes, 

efter ritningar av Viktor Tapper, en biljettkur till den 

gamla idrottsplatsen i Leksand och där satte man 

upp en stor guldfärgad LIF-sköld, tillverkad av 

smeden Erik Edvard Larsson i hans smedja. I dag 

kan denna sköld beskådas vid LIF:s prissamling på 

logeplanet i Tegera Arena.

Viktor Tapper gjorde många insatser för föreningen 

och på 1930-talet ingick han i den idrottsplats-

kommitté som ledde fram till att Siljansvallen kunde 

invigas 1937. 

GULT OCH BRUNT!

Tar vi oss sedan framåt till hockeyns genombrott 

i Leksand så är de första matchtröjorna av varie-

rande design. Men när klubbmärket första gången 

dyker upp på hockeylagets tröjor till säsongen 

1949–50 så är det gult med bruna bokstäver! Jo, 

det är sant, även om det ter sig ganska ofattbart 

i dag. Klubbmärket var sytt i ett filtmaterial och 

påsytt på de stickade vita tröjorna, som hade fyra 

blå horisontella ränder och fyra blå stjärnor ovanför 

hela härligheten. Vitt, blått, gult och brunt alltså. 

Känn på den färgkombinationen... Tröjan användes 

under tre säsonger. Även på föreningens i övrigt 

blåvita fana från den här tiden är klubbmärket i 

guld, gult och brunt.

Till säsongen 1952–53 fick tröjdesignen sig en 

välbehövlig ansiktslyftning och det ska ha varit 

författaren, konstnären och regissören Rune Lind-

ström som då gjorde om klubbmärket. Antagligen 

förbryllade de sirliga bokstäverna på skölden folk 

redan då, så Rune lade till cirkeln med bokstäverna 

”LEKSANDS IDROTTSFÖRENING” runt skölden. 

Det nya märket utgjorde sedan grunden för hock-

eylagets tröjor ända fram till och med 1988–89.

1989 ombildades de tidigare sektionerna inom 

Leksands IF till egna föreningar, vilket innebar att 

ordet ISHOCKEY lades till i den nya föreningens 

namn – Leksands Idrottsförening Ishockey. Den 

nya ishockeyföreningens styrelse beslutade faktiskt 

först om ett nytt klubbmärke som såg likadant ut 

som det som Leksands IF Fotboll då hade valt, 

med lagerkvistar och tillägget FOTBOLL på en 

platta under. 

Men LIF-kansliets Åsa Wallén och reklammannen 

Jan Starbrink tyckte inte det var bra, utan snarast 

Historien om klubbmärket
Historia

Leksands fotbollslag 1922 eller Juventus 2015?

Den stora klubbskölden i metall som prydde 
gamla idrottsplatsen.

Detalj av LIF-fana cirka 1950.
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påminde om ett motorcykelmärke… De ritade 

ett eget förslag där ordet ”ISHOCKEY” lades in i 

ringen runt skölden – och det blev det klubbmärke 

som styrelsen till sist valde efter att ha ändrat det 

första beslutet! Då kunde man också behålla de 

fyruddiga kamratstjärnorna på ishockeytröjan. Att 

ha både lagerkvistar och stjärnor skulle nog ha bli-

vit lite för mycket... Färgen på märket fastställdes 

också till nyansen ”PMS 300”. 

Till säsongen 1998–99 togs de gula dekorränder-

na bort från A-lagströjorna, och klubbmärket och 

den blå tröjfärgen ändrades till en mörkare blå 

variant ”Pantone reflex blue”, motsvarande ungefär 

PMS 281, för att påminna mer om 1969 års tröjor 

då det första SM-guldet spelades hem. Dagens 

LIF-färg (med CMYK-värde 100 % Cyan och 89 % 

Magenta), är återigen ljusare och ligger någonstans 

mittemellan de två förra.

STARS EN PARENTES

En parentes i sammanhanget är ”Leksand Stars” 

som under drygt ett decennium var smeknamnet 

på Leksands hockeylag. Det var 1994 som Åsa 

Wallén kom på namnet, med tanke på att stjärnor 

funnits på matchtröjan sedan 1947. (Klubbdi-

rektören och inbitne älgjägaren Björn Doverskog 

ville hellre att laget skulle heta Leksand Moose, 

men Stars blev det.) Flashiga Stars-logotyper 

fanns sedan i olika designer vid sidan av det 

ordinarie klubbmärket och bidrog till en fantastisk 

försäljningsutveckling på souvenirsidan. Men när 

NHL-laget Dallas Stars advokater tyckte att ”Stars” 

konkurrerade med deras verksamhet fick LIF sluta 

använda ”Stars”. Dallas hade nämligen förvärvat 

rättigheter för Europa när det gällde ”Stars” och 

hockeyanknutna artiklar. De trodde väl att NHL 

skulle kunna expandera till den europeiska konti-

nenten, men det har vi – förutom några enstaka 

matcher – ännu inte sett… 

Vi har alltså Åsa att tacka både för klubbmärket 

och för ”Stars”! Och än i dag är det i grunden fort-

farande Viktor Tappers ursprungliga LIF-sköld som 

i olika designvarianter pryder oss leksingar!

 
Efterforskningar Lars Ingels och Christer Svedu, LIF

Text Lars Ingels

Klubbmärket på hockeylagets stickade tröja 1949-52.

Viktor Tapper ritade LIF-skölden.

Klubbmärket i slutet av sextiotalet.

Dagens klubbmärke.



VARJE DAG I RESTEN av mitt liv kommer jag 
sakna dig. Jag kommer, varje dag, sakna dig som 
läser just denna rad i detta nu och som är suppor-
ter till Leksands IF. Jag har skrinnat in på isen i den 
vackra Leksandströjan med nr 32 på ryggen för 
sista gången och det känns oerhört jobbigt i hjärtat 
när jag tänker på att jag aldrig mer kommer att få 
uppleva det häftigaste ljudet som finns nämligen 
ljudet efter att jag har gjort mål i ett fullsatt Tegera 
arena, de bråkdelar av sekund där allt blir tyst i för-
hoppning om att pucken skall gå in, den bråkdelen 
av hundradelen som jag insett att jag gjort mål 
men inte ljudet har nått ner till isen, sekunden när 
ljudet av mål når ner till isen, vrålen, ropen, glädjen, 
euforin, lättnaden, sekunderna när vi tillsammans 
jublar till ljudet av musik och så till sist det allra 
underbaraste, det jag verkligen har kunnat njuta 
av, när jag sitter i båset och mitt namn läses upp 
som målskytt och du tillsammans med alla andra i 
ett fullsatt Tegera arena skickar sitt starkaste jubel 
upp mot takbjälkarna, det mina vänner, det är äkta 
kärlek.

DET SKULLE INTE SLUTA SÅ HÄR, mitt mål 
har alltid varit att avsluta min tid i Leksands IF med 
en stark säsong, en säsong där jag själv känt att 
jag fortfarande höll hög nivå och där det gick bra 
för laget.

Det blev inte så, vi åkte ur, den tre värsta orden 
som finns i idrottssammanhang, vi åkte ur, för vi 
ville ge er så mycket mer, vi ville ge er ett slutspel, 
vi ville ge er någonting att vara stolta över, vi gav er 
en besvikelse.
Det får jag tyvärr bära med mig resten av mitt liv, 
jag avslutade med att åka ur och det känns inte 
bra.

VET DU VAD Leksands IF behöver? Leksands IF 
behöver din kärlek, den kärlek som du givit Lek-
sands IF genom alla svåra tider som varit förr, jag 
förstår att det känns jobbigt men det är den enkla 
sanningen, älska mig som mest när jag förtjänar 
det som minst är ett talespråk och det är precis 
vad Leksands IF behöver idag för sin väg tillbaka 
till SHL, för tillbaka det kommer Leksands IF att 
komma, det är jag helt säker på.

JAG ÖNSKAR ATT ALLA människor någon gång 
fick uppleva den kärlek och värme som jag har fått 
uppleva av dig som läser detta, att alla människor 
bara för ett par minuter fick åka runt i strålkastarlju-
set där 7650 personer står upp, jublar och klappar 
händerna i en hyllning till det som jag och mina 
lagkamrater just har utfört på isen. Hade jag haft 
möjligheten så skulle jag åka hem till dig och ge 
dig en kram och säga tack för allt.
Min tid i Leksands IF är slut men lova mig en sak, 
ge samma kärlek till de nya spelarna som kommer 
till Leksands IF som du har givit mig så ska du se 
att en återkomst till SHL ligger runt hörnet.

Jag kommer sakna dig, varje dag.
Leksands IF jag älskar dig. Tack för allt.
Nr 32 Jens Bergenström

Gästkrönikören

Jens Bergenström

”SEKUNDEN NÄR LJUDET AV MÅL NÅR NER TILL ISEN, 
VRÅLEN, ROPEN, GLÄDJEN, EUFORIN, LÄTTNADEN, 
SEKUNDERNA NÄR VI TILLSAMMANS JUBLAR”

Robin JacobssonLars
Sundström AB
Rävilsvägen 21 • 790 25 Linghed
0246-224 00 • fax 0246-224 40

AKTIEBOLAGET UNE-PRODUKTER

   

”DET ÄR VI SOM GÖR ATT 
LEKSINGEN 

KOMMER HEM TILL DIG”
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Panelen
Tre frågor 
– fyra profiler svarar

Martin Jönslars-Eriksson, Verksamhetsledare, Leksand Superstars

Ditt första 
sommarjobb?

Bästa tränings- 
formen på 
sommaren?

...och så här svarade han på frågan: Vilket är ditt mest minnesvärda semesterminne?

  – Jag har rest en hel del och Brasilien var ett häftigt land att besöka, men den mest minnesvärda resan är till 
Newcastle. Efter att ha följt Newcastle United på avstånd i över 10 år fick jag se dem live på klassiska St James’ Park. 
Att de städade av Cardiff med 2-0 gjorde inte resan sämre. Likheterna mellan NUFC och LIF är slående. Ett klassiskt 
lag, med hängivna supportrar och en stad som verkligen brinner för sina svartvita hjältar. 

Ebba Andersson
Back i damlaget

Leksandsprofil

Förskolechef, Förskolan Arenan

Ulf Skoglund

Mikael Yngvesson

Simon Erlandsson
Back i A-laget

Semesterplaner?

Detta och mycket mer i nästa nummer! 

A-lagskuriosa

Damtruppen

  – Jag sotade pannor på ett 
värmeverk för fjärrvärme. 

  – Jag har själv varit elev på Lek-
sands hockeyskola flera gånger, 
så det kändes ganska självklart 
att mitt första sommarjobb sedan 
blev som ledare där. Roligt jobb!

  – Jag var lyktstolpsmålare i 
Östersund när jag var 13-14 år. 
Men jag slutade samma dag 
eftersom jag var höjdrädd. 

  – Som 13-åring plockade 
jag jordgubbar några regniga 
veckor. Extremt tidiga mornar 
för en tonåring!

  – All träning är väl bra, men 
är ingen höjdare i löpspåret så 
jag säger styrketräning. 

  – Vi kör på hårt med laget 
men i juli är vi lediga och då 
är det individuell tränig som 
gäller. Skönt att göra ett eget 
upplägg. Jag kommer att 
lägga mest krut på kondi-
tionen, både intervaller och 
långdistans. 

  – Cykling. 

  – Favoriten är helt klart olika 
undervattensbanor med 
sjunkringar i en härligt varm 
pool. Tävlingsmomentet mot 
övriga i familjen är oslagbart! 
Är man fortfarande på tronen 
i sommar?

  – Det blir nog en hel del fiske, 
annars bara njuta av somma-
ren och ladda batterierna. 

  – Jag ska spendera en 
vecka på Kreta, annars inget 
speciellt planerat. Bara njuta 
av att vara ledig från jobbet 
några veckor.

  – Nej, jag är aldrig på semes-
ter. Jag jobbar dygnet runt. 

  – Bilsemester med familjen 
är återkommande, så även 
detta år med fokus på en 
Agriturismo i Toscana och 
en alpby i Österrike. Kanske 
träffar man på Ernst K. och 
drejar några krukor....

Hemma hos 

Robin Jacobsson
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HOCKEYALLSVENSKAN
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