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Tävling
Hur går det för Leksands IF
i matchen mot Oskarshamn?
Den 5 december möter Leksands IF:s herrlag Oskarshamn. Hur går 
det i matchen? Lämna ditt matchtips och kontaktuppgifter, senast 
den 4 dec, på www.sportidalarna.se/tavling. Vi lottar ut en bok om 
Leksands IF 100 år och två Leksands IF:s t-shirts bland de som  
tippat rätt resultat.
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Från Monark till Leksands IF

JAG VILL LÄSA OM

– Det skulle vara kul att veta vad roddaren Lassi 
Karonen gör i dag.

Lars Frölander vill att Lassi Karonen skall bli 
näste man i reportagserien Stafettreportaget.

Lasse och Lassi deltog i samma OS två gånger, 
Peking 2009 och London 2012.
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BORLÄNGE/ 
KUNGSÄNGEN
Lars Frölander, sim-
maren som inledde sin 
framgångsrika karriär i 
Borlänge SS, är svensk 
simnings överlägset 
bäste manlige simmare 
genom tiderna med inte 
mindre än 57 medaljer i 
OS, VM och EM.

Den stora fullträffen kom vid 
OS i Sydney 2000 då han tog 
guld på 100 m fjäril. För den 
bragden belönades Lars med 
Dagbladsmedaljen, men fick 
också ta emot Victoriastipen-
diet samma år.

Lars föddes i Boden, men 
som 3-åring flyttade familjen 
Frölander till Borlänge.

– Min far fick jobb som 
helikoptertekniker vid Ster-
ner Aero, förklarar Lars.

Det dröjde tills Lars fyllt 
tio år innan simkarriären in-
leddes.

Tränaren i Borlänge SS, 
Rolf Möller, insåg tidigt att 
Lars hade förutsättningar ut-
över det vanliga och när Lars 
var bara 16 år insåg även till-
trädande förbundskaptenen 
Hans Chrunak att Lars var 
mogen för de internationella 
mästerskapen.

– Jag fick debutera i lands-
laget vid EM i Atén 1991, på-
pekar Lars.

Då hade Lars just fyllt 17 
år och året efter, vid OS i Bar-
celona, kom den första med-
aljen när han ingick i laget 
som tog silver på 4x200.

BYTTE KLUBB
Lars tävlade för Borlänge SS 
fram till 1996 då hans nya 
klubbadress blev Sundsvalls 
Simsällskap.

»Det började peka 
nedåt för Borlänge 

när vi trots alla 
framgångar inte 
fick någon 50- 

metersbassäng.«
– Många av de bästa läm-

nade klubben och då gjorde 

Lars Frölander simmaren 
med stora meriter

jag det också, förklarar Lars
– Men jag flyttade inte till 

Sundsvall. Redan 1995 drog 
jag till USA för studier.

Trots framgångarna stör-
des Lars av att han var över-
känslig mot klor.

– Och i USA stoppade de 
i mig en massa antibiotika 
utan att det gav resultat.

Då fann han lösningen.

»Jag blev
vegetarian fullt 
ut 1999. Föda 
från växtriket 
gjorde mig 

kvitt från över-
känsligheten, 

men dessutom 
drog jag ned 
på intaget av 

socker.«
Och så kom fullträffen vid 

OS i Sydney. Favoriterna före 
loppet kom från Australien, 
men när Lars satte in spurten 
var de chanslösa.

Det följdes av medaljer i 
varje mästerskap. Lars var 
världens bäste på främst 100 
m fjäril under några år.

LÅNG KARRIÄR
Den internationella karriären 
såg ut att vara över 2007, 
men så bestämde han sig för 
att satsa på att kvalificera sig 
för OS i Peking 2008. Det 
lyckades och inte nog med 
det, Lars hann med att göra 
sitt sjätte olympiska spel i 
London fyra år senare.

– Men sen fick det vara 
nog.

Hans internationella kar-
riär varade i inte mindre än 
21 år. Även det måste vara ett 
rekord.

Sedan 1999 har Lars varit 
bosatt i Stockholm även om 
han först tävlade för Sunds-

vall och från 2001 har Lin-
köping varit klubbadressen.

Under tolv år har Lars va-
rit sambo med Ida Kjos och 
förra sommaren stod bröl-
loppet. Då var de sedan två 
år tillbaka föräldrar till dot-
tern Lykke. 

– Hon har just fyllt tre år, 
påpekar Lars.

Nu bor familjen i en villa 
i Kungsängen norr om Stock-
holm. Hustrun Ida har hunnit 
med att bli jurist och Lars har 
en massa jobb. Han är före-
dragshållare och där berättar 
han om vikten att gått över 
till att bli vegetarian.

Dessutom är han idrotts-
lärare vid en skola i hemkom-
munen Upplands-Bro. Han är 
också enhetschef vid samma 
kommun.

Lars tillägger:

»Och så tycker 
jag det är kul 

att vara expert-
kommentator

i SVT.«
Så helt har han inte lämnat 
simningen.

Text: SVEN-ERIK
KARLSSON

Lars Frölander är numera 
expertkommentator för 
SVT. Här tillsammans med 
Maria Wallberg vid VM 
i Gwangju i Sydkorea i 
somras.
Foto: JOEL MARKLUND/
BILDBYRÅN

Det är stor skillnad. Från 
jobbet som vd på Monark 
i Vansbro till vd-jobbet i 
Leksands IF är att gå från 
lagom anonymitet till full 
offentlighet. SHL-tabellen 
kan du läsa hela tiden.  
Monarks bokslut publice-
ras en gång om året.

Jag gillar det nya läget. Jag bor 
i Leksand och har alltid varit 
intresserad av hockey. Efter 18 
år som vd i Vansbro kände jag 
att det var dags att gå vidare. 
I februari har jag varit på nya 
jobbet i ett år.

Vad har jag tagit med mig 
från tiden Vansbro? Låt mig få 
säga först som sist att jag verk-
ligen gillade jobbet i Vansbro. 
Att få jobba under den karis-
matiske entreprenören och ita-
lienaren Salvatore Grimaldi har 
varit enormt stimulerande. Det 
är orsaken till att jag blev kvar 
så länge. Det är hans sociala 
förmåga och hans generösa syn 
på människor som präglar mig.

Det tar jag med mig till Lek-
sand. Empati och tillit är några 
av de ledord jag vill jobba efter. 

FOLKETS LAG
En annan skillnad mot det tidi-
gare uppdraget är att Leksands 
IF är större, folkligare och på 
en helt annan nivå. Ibland får 
jag känslan att folk inte förstår 
Leksands enorma storhet på 
marknaden. 

Folkets lag är ingen över-
drift. Titta hur det ser ut på läk-
tarna från Ängelholm i söder 
till Luleå i norr. Det blå klubb-
märket på de vita tröjorna (eller 
tvärtom) syns överallt. Känslan 
och engagemanget över hela 
landet för Leksands IF var en 
starkt bidragande orsak till att 
jag tog vd-jobbet.

Jag ser mitt jobb som ett ex-
tremt ansvarsfullt uppdrag. Jag 
vill vara med och ta Leksand 
vidare. Leksands IF ska vara 
bra för Leksands kommun och 
för hela Dalarna. Det är viktigt. 
Vi ska bidra och skapa mer-
värde för alla som bor här och 
alla som reser långa vägar och 
stöttar oss på matcherna. Visste 
du förresten att vi hade 45 000 
åskådare på de sju första SHL-
matcherna i Tegera Arena?

Jag är ansvarig för personal, 

organisation, arenan och eko-
nomi.  Tomas Johansson sköter 
det sportsliga. Vi har ca 200 på 
lönelistan och 40 heltidsanställ-
da. Föreningen omsätter nära 
120 miljoner. 

MÅNGA VILJOR
Leksands IF är en stor organi-
sation med många viljor och 
mycket känslor. Ibland är det 
sorg, ibland är det glädje. Det 
är inget fel att deppa, men det 
får inte ta över. Glädjen ska 
vara starkare.

Jag blir glad när jag minns 
SHL-avancemanget i våras. 
Liksom när vi slog ut MoDo 
2016. För att inte tala om 
100-årsmatchen med alla hock-
eylegendarer i höstas. Där vi-
sade vi vilken stor föreningen vi 
är och hur många vi engagerar.

Andreas Hedbom
vd Leksands IF

RÄTTELSE: I förra numret av Sport i Dalarna föll ett par namn bort bland de sex
spelare i Leksand som all har klubbens fyra SM-guld: Sextetten består av Hans Jax, Dan 
Söderström, Mats Åhlberg, Roger Lindqvist, Ulf Mårtensson och Gunnar Andersson.

Journalist
Stellan Kvärre, 
Mora 
070-574 04 40 



LUDVIKA: Bilvägen 1
Öppet: Vard 7–18, lör 9–14

bergslagensgolvservice.se

Vi är en totalentreprenör
Som tar ansvar!

  5SPORT I DALARNA · VINTER 2019SPORT I DALARNA · VINTER 20194

RÄTTVIK
Jim Frick tvingades 
lägga av efter travolyck-
an i mars 2010.
Livskamraten, polaren 
och svågern Leif Witasp 
trappar ned. 
Men genom Leifs dött-
rar, Kajsa och Katrin 
Frick, lever travgenerna 
vidare. Hovavtrycken 
från Frick och Witasp 
stamtavla fortsätter att 
sätta sitt signum. 

Morbror Jim Frick gottar 
sig åt systerbarnens framfart 
från publikplats. Och om nå-
got år eller så lär också pappa 
Leif, 68, göra Jim sällskap 
som fullfjädrad åskådare.

Vid Rättvikstravets kyl-
slagna årsfinal den 21 okto-
ber var Jim på plats. Sport 
i Dalarnas utsände passade 
tillfället och förverkligade 

en intervju. Denna gång från 
baksätet av Jims bil, och med 
chaufför Ulf Mattsson som 
initierad åhörare vid ratten.
Först Jim, hur mår du i dag? 

– Jag har lite ont i höger-
benet efter olyckan 2010, 
men i övrigt mår jag jättebra.
Den svåra olyckan på Sol-
valla gav en annars lysande 
yrkeskarriär ett abrupt slut. 
Hur lever du i dag? 

– Nu lever man pensio-
närslivet och det är jättebra, 
svarar Jim ödmjukt.
Hur ser du på utvecklingen 
inom travet? 

– Sommartravet i Rättvik 
är kul. I övrigt är det tråkigt 
att man tappat så mycket pu-
blik. Men det är nog svårt att 
göra något åt det. Konkur-
rensen från all mediabevak-
ning är tuff att rå på.

– På min tid var det mer 
folk och tittade då vi körde 

snabbjobb inne på Solvalla, 
jämfört med vad det är på 
vardagstravet i dag.
Äger du några hästar i dag? 

– Jag är med på Saga 
Ribb. Ett tvåårssto som Ka-
trin tränar. Och så deläger 
jag ett kallblod, Nygårds 
Ivar, hos Robert Skoglund, 
svarar Jim, innan det är dags 
att sammanstråla med tjocka 
släkten på stallbacken för fo-
tografering.

Kajsa och Katrin har att 
göra. Liksom Leif. Det är ju 
pågående travtävlingar för 
tusan. Ändå tar sig trion tid 
mellan två lopp för en press-
träff tillsammans med Jim 
Frick.
Var det självklart att du 
skulle börja med trav, Leif? 

– O ja! Jim och jag är 
barndomskompisar och bör-
jade båda gilla travhästar när 
vi var unga.

Du har vunnit runt 2 300 
segrar, vilka rankar du som 
de tre högsta? 

– Triumfen med Market 
Leader i Europaderbyt för 
fyraåriga hästar 1991 på 
Vincennes i Paris och segern 
med Turbo Sund i EM för tre-
åringar på San Siro i Milano 
2004.  

– Och så måste jag nämna 
fjolårets hemmaseger med 
Cool Keeper i Ego Boys Min-
ne, som kändes lite extra i 
hjärtat.
Vad har du att säga om dina 
döttrars val att gå i dina 
fotspår? 

– Jodå, de har valt själva. 
Kajsa var tidigt intresserad. 
Lekte med hästar och hade en 
egen ponny. Det rullade på.

– Katrin var inte intresse-
rad av att bli tränare i början. 
Men kom in i matchen vad 
det led.

– Katrin gillar mest att trä-
na hästar, medans Kajsa mest 
gillar att köra.

Kajsa har lärt sin läxa och 
närmar sig tusen segrar.

– Siktet är inställt på att 
bli första kvinnan att vinna 
tusen segrar i landet, under-
stryker Kajsa.
Vem har betytt mest för 
din utveckling som tränare. 
Pappa eller morbror Jim 
Frick? 

– Pappa har betytt mest. 
Jim flyttade ju tidigt till Kniv-
sta för en satsning på Solval-
la. Men jag har alltid sett upp 
till Jim.

Katrin plockade ut proffs-
licensen i maj 2017. Innan 
opererade hon som skötare i 
många år.

– Tanken att satsa på trav 
har alltid funnits där. När 
pappa började att trappa ned 
var det läge att satsa framåt.

Katrin Frick
Född: 810610.
Familj: Sambo Nicklas, 
sönerna Noel, 10, och 
Oscar, 5.
Bor: Lejonbacken, 
Rättvik.
Fritidsintressen:  
Familjen.
Äter helst: Husmans-
kost. Dryck: Mjölk.
Bästa egenskap: 
Positiv.
Sämsta egenskap: 
Svårt för att be andra 
om hjälp.
Vad har du för laster: 
Smågodis.

Kajsa Frick
Född: 760311.
Familj: Sambo Dan 
Hjelm, bonusbarnen 
Jesper och Viktor, 
hunden Jerry 2 år.
Bor: Hus i Vikarbyn.
Fritidsintressen:  
Resor i mån av tid, 
laga mat och prome-
nera i naturen.
Äter helst: Skaldjur. 
Dryck: Ett glas rödvin.
Bästa egenskap: Envis 
och ambitiös.
Sämsta egenskap: 
Skjuter gärna upp 
saker.
Vad har du för laster: 
Smågodis.

Leif Witasp
Född: 510302.
Familj: Hustrun Kicki, 
döttrarna Kajsa och 
Katrin Frick.
Bor: Hus i Nittsjö.
Fritidsintresse:  
Allmänt sport-
intresserad.
Äter helst: Stek på 
gammeldags vis. 
Dryck: Ett glas rödvin.
Bästa egenskap: 
Envis.
Sämsta egenskap:  
Dålig på att laga mat.
Vad har du för laster: 
Smågodis.

Jim Frick
Född: 511106.
Familj: Hustrun Åsa 
Hälleberg, barnen  
Daniel och Camilla, 
barnbarnen Ines, 
Agnes, Edda, Lave och 
Etel.
Meritlista: Kusksegrar, 
5 002. Tränarsegrar, 
3 187.
Största segrar: Derbyt 
1989 med Frej Nalan, 
och Elitkampen 1992 
med Verner.
Allsvensk champion 
1978, -79, -85 och -86.
Banchampionat: 26 i 
Gävle, 19 på Romme, 
sex i Rättvik.

Jim Frick fastnade för travhästar som ung pojkspoling. 
Här tillsammans med nordsvenske Fritte Viking i Nittsjö.

Travsläkten Frick och Witasp har levererat många fina 
travminnen genom åren. Kajsa Frick, Jim Frick, Katrin 
Frick och Leif Witasp tar ett litet stallsnack i sällskap  
av 2-åriga kallblodsstoet Ylva Gel.

Morfar Jim Frick kramar om systerbarnen Kajsa och Katrin Frick. Pappa Leif Witasp ser ut att trivas också han.

Idel ädel travadel
Systrarna Frick för arvet vidare

Vem har betytt mest för din 
utveckling, pappa eller Jim? 

– Jim har inte betytt lika 
mycket för mig som pappa 
har gjort. Men Jim har alltid 
funnits där, pushat på och  
givit råd, svarar Katrin.

Tips och råd som garante-
rat fortsätter att strömma in. 
Både från morbror Jim, med 
5 002 segrar på kontot, och 
pappa Leif. Var så säkra.

Kajsa Frick tränar i dag 
35-talet hästar, varav merpar-
ten är unghästar. Och Katrin 
Frick tränar åtta hästar.

Tävlingshästar som präg-
las av ett seriöst och brett 
kunnande sprungna ur en  
genuin travfamilj.

Text och foto:
PER-ÅKE GRANLUND

De tre Dala (och Sverige) giganterna: Mora-Nisse Karlsson, Gunde Svan och Sixten Jernberg. Foto: LEIF FORSLUND

Fakta de tre giganterna
MORA-NISSE KARLSSON
Nio Vasaloppsegrar.

Ett OS-guld.

Ett VM-brons.

37 SM-guld (varav

17 individuellt)

SIXTEN JERNBERG
4 OS-guld (3 silver,

2 brons)

2 Vasaloppsegrar

4 VM-guld (6 medaljer)

32 SM-guld

GUNDE SVAN
4 OS-guld

7 VM-guld

5 totala segrar

i världs cupen

22 SM-guld

Det är en unik bild vi 
kan visa i vår tidning 
Sport i Dalarna. De tre 
giganterna från Dalarna 
tillsammans. Mora-Nisse 
Karlsson, Gunde Svan 
och Sixten Jernberg
 Nisse från Östnor, 
Gunde från Skamhed 
och Sixten från Lima.
Bilden är den första med 
alla tre, ja förmodligen 
den enda. Den togs 
2003 av den kände Falu-
fotografen Leif Forslund 
för den avsomnade tid-
skriften Ski & Board.

Tre giganter men också tre 
olika personligheter.

Nisse, den godmodige 
och fullständigt suveräne 
Vasaloppskungen, Sixten den 
mera eldsprakande och myt-
omspunne, Gunde som all-
tid sökte nya möjligheter att 
stärka sin roll som världens 
bäste. I träningsmetoder, i 
kosten, i materialet, ja i allt. 
Ingenting fick gå förlorat.

Nisses memoarbok fick 
det mjukare namnet ”I vita 
spår”, Sixtens bok den litet 
tuffare titeln ”I vilda spår”. 
Speglade kanske person-
ligheterna.

Både Nisse och Sixten av-
led för sju år sedan, de blev 
ironiskt nog liggande i sän-
garna bredvid varandra på 
Mora lasarett.

Idag är vi långt ifrån att 
hitta en riktig skidkung i 
Dalarna, ja hela Sverige. 
Vår främste på herrsidan är 
förvisso en dalkarl, Calle 
Halvarsson från Sågmyra. 
Inte riktigt lika minutiös i 
förberedelserna som Gunde 
men förvisso med stor talang. 
Och ingen kan begära att han 
skall jämföras med tre stora.

Just nu har vi ett damlag 
av yppersta världsklass, för-
modligen starkare än Norge 
och med stora dalastjärnor 
som Stina Nilsson och Maja 
Dahlqvist.

Men kommer vi att få 
fram en ny herrstjärna i 
längdspåren, inte bara i  
Dalarna utan i hela Sverige? 
Det ser mörkt ut.

DET DRÖJER 
SÄGER WASSBERG
Eller vad säger en av våra 
största skidprofiler, Thomas 
Wassberg? Får vi fram någon 
ny gigant?

– Det vete fan, säger 

Thomas, Jag tror det dröjer. 
Men visst kan det ploppa 
upp någon. Vi kanske får 
vänta till någon av sönerna 
som har de rätta generna från 
framgångsrika föräldrar 
– Vilka tänker du då på?

Anders Bergströms son 
Nils, Niklas Jonssons son Pål 
eller Larry Poromaas som 
William. Det är inte som i 
ishockey och fotboll att du 
kan se riktigt stora talanger i 
väldigt unga år, i skidor drö-
jer det tills 18–20 årsåldern 
innan du ser de riktigt fysiska 
talangerna. Här gäller det att 
ha tålamod. Och naturligtvis 
med bra ledare i klubbarna.

»Jag tror också 
att förutsätt-
ningarna ökar 
om du är flera 
i samma klubb 

som sporrar 
varann.«

– Så var det när Emma Wiken 
kom fram här i Åsarna.

För att inte tal om på herr-
sidan i Åsarna med Thomas 
Wassberg, Torgny Mogren 
och Janne Ottosson, eller 
konkurrensen i IFK Mora 
på Nisses tid, konkurrensen 
i Lima IF med Sixten i spet-
sen (men störste utmanaren 
var ju Assar Rönnlund) eller 
Dala- Järna med Gunde.

 Det där håller inte Torgny 
Mogren med. om.

– Visst kan de aktiva spor-
ra varann, men idag bor ju 
åkarna så utspridda. Bor på 
helt andra ställen än där de-
ras klubb finns. Jag tror att 
det är väldigt viktigt att de 
aktiva kan analysera sig själ-
va, hitta nya ideer att lyckas, 
Lära sig känna sin egen kro-
pp, och lyssna på kroppen. 
Inte bara ösa på, utan använ-
da insidan av skallen.
– Ser du några arvtagare  
till de stora giganterna?

– Inte i samma klass, men 
jag tror att det kommer fram 
talanger som kan gå långt. 
Ja, de som Wassberg nämner 
är bra exempel. Men det är 
en bit kvar. Jag hoppas och 
tror att vi får fram en gigant 
på herrsidan. Det behöver 
svensk skidsport.

Vi har naturligtvis inte 

varit helt svältfödda på 
herrstjärnor sedan den fan-
tastiska epoken med Gunde 
Svan-Thomas Wassberg-Tor-
gny Mogren. Med exempel-
vis Mathias Fredriksson, Per 
Elofsson, Marcus Hellner och 
inte minst Johan Olsson. Plus 
en rad duktiga sprinters.

Dalarnas tre skidgiganter
Den unika och enda bilden:

Och innan Wassberg-
epoken de härliga duellerna 
mellan de stora internationel-
la stjärnorna Thomas Magnu-
son och Sven-Åke Lundbäck.

Thomas Magnuson fick en 
gång frågan om han var oro-
ad för framtiden för de sven-
ska skidherrarna.

»Äsch, det 
brukar alltid 
komma fram 
någon idiot 

som tycker det 
är roligt att åka 

skidor...«
Då så. Då kan vi vara lugna.

MINNS 
NORGES 
PROBLEM
Det kan svänga fort. Förre 
Vasaloppsgeneralen Rolf 
Hammar påminner om att 
pendeln kan svänga.

Vi kan gå tillbaka till 
OS-åren 1980, 1984, 1988. 
Inte en enda norsk seger på 
herrsidan något av åren, ja 
1984 (succéår för Sverige) 
fick norska herrarna inte ens 
en medalj. Sedan tog Norge 
över.

Rolf Hammar kände  
Mora-Nisse och Sixten väl. 
Och han gör en intressant 
jämförelse.

– Nisse respekterade 
starkt konkurrenter som ar-
betade i skogen, Själv var han 
industri arbetare, på Frost 
kniv fabrik. Visst högg han 

i skogen ibland, mest som 
träning. Han hade kanske 
blivit övertränad om han 
varit skogsarbetare på heltid. 
Nisse var en stilåkare, med 
utstuderat fin teknik med 
tanke på de spår som fanns 
då. Och med bra syreupptag-
ningsförmåga.

– Sixten var inte fin-
mejslad i sin teknik på sam-
ma sätt, ungefär som han 
var som människa. Tog inga 
skönhetspris med sin åkstil 
men hade ett enormt jävlar-
anamma. Gunde ser jag som 
ett mellanting mellan Nisse 
och Sixten. Och med en ex-
trem vilja att bli bäst.

Den egenskapen är jag 
övertygad om att han delade 
med Mora-Nisse och Sixten.

Vilka skidåkare vi har haft 
i Dalarna.

Text: STELLAN KVÄRRE

 Den unikaoch endaBilden



Skaffa nya möbler? Hör med oss! 
Större än man tror!

MORA
10 000 kronor att 
skänka till valfri för-
ening. Det fick Sören 
Sticko som driver Selja 
snickeri. Sport i Dalarna 
låter i varje nummer en 
annonsör skänka 10 000 
kronor. Klubben han 
valde var inte helt otip-
pat Selja-Långlet IK.

Selja-Långlet IK, eller SLIK, 
som föreningen är mer känd 
som i moratrakten, är en 
gammal förening, bildad 
1937, som samlat och fortsät-
ter att samla byns unga och 
äldre.

Sören Sticko:

»När jag fick erbju-
dandet att skänka 
10 000 kronor så 

var det ganska en-
kelt att välja SLIK. 
Det är ju här i Selja 
vi har vår fabrik, sä-
ger Snickerifabriken 

har funnits i Selja 
sedan 1947, bara tio 
år yngre än SLIK.«

Selja Snickeri stödjer Selja-Långlet IK 
– med 10 000 kronor från Sport i Dalarna

Under några minuter får 
Sören hålla checken, som han 
fått av Bosse Wallin på Sport 
i Dalarna, och dölja den. Det 
så inte Erik Abrahamsson, 
som är ordförande i SLIK, 
kan läsa vad som står på 
checken.

RUNDSNACK
Fika och rundsnack om is-
hockey, Vasaloppskontrollen 
Eldris, SLIK-joggen och inte 
minst ”Slaget om älven”, 
kom före checköverlämning-
en.

– Det var i fjol som vi  
utmanade Östnor på andra 
sidan älven på hockey och 
det blev en folkfest med stor 
publik, berättar Erik.

– Nu är det Östnor som 
vill ha revansch i vinter. Det 
är de som ska arrangera den 
här gången, säger Sören, om 
det som förhoppningsvis ska 
bli en årlig tradition.

Sören och Erik fikar klart 
och Sören snurrar på checken 
inför Eriks förvånade min.

–  Oj, nu blev jag överras-
kad, men det här är välkom-
met till vår verksamhet. Det 
finns många hål att stoppa 
pengarna i, säger Erik tack-
samt.

Det vet också Sören, som 
också håller i ordning på 
klubbens räkenskaper som 
kassör. 

Erik fortsätter:

»Vi har investerat 
i ny belysning på 
hockeyplan och 
vi har också ett 

fint gym i bygde-
gården, plus att
vi har en hel del 

aktiviteter.«

En av de aktiviteterna är en 
familjedag på höstkanten 
med en rad tävlingsmoment.

– Vi jobbar med att be-
manna Vasaloppskontrollen i 
Eldris som vår huvudsakliga 
uppgift. Det ger ett välkom-
met bidrag, men det blir allt 
tuffare att hitta folk som kan 
ställa upp och jobba passen, 
säger Sören.

Sören Sticko lämnar över 
checken på 10 000 kronor till 
Erik Abrahamsson, som fort-
farande är överraskad över 
den oväntade gåvan till den 
lilla föreningen.
Text och foto: NISSE SCHMIDT

10 000 kronor till Selja-Långlet IK, det såg Sören Sticko med Selja Snickeri till att 
skänka till klubben i byn, där Erik Abrahamsson är ordförande. Till vänster "Sport i 
Dalarnas" Bosse Wallin.

MORA/LUDVIKA
Tjejen som gav konst-
simmet ett ansikte!  
Med sex raka senior-SM-
guld var Sara Lindholm, 
i dag 47 år, från Ludvika 
Simsällskap det stora 
affischnamnet inom 
sporten. 
Under åren 1993–1998 
var hon outstanding i 
Sverige. När hon slutade 
att utföra sina konstnär-
liga rörelser i det blöta 
elementet gjorde hon 
detta som obesegrad 
mästarinna. 

Det gick väl skapligt bra, 
säger hon blygsamt, som 
numera sedan snart 20 år 
lystrar till namnen Garfvé i 
efternamn.
Varför blev 
det konstsim?

– När jag var 7 år och sim-
made såg jag att dom ”höll 
på med något” i ena hörnet 
av bassängen. Det såg kul ut 
och på den vägen blev det.

Nu ville Sara vara med 
och det gjorde hon med be-
sked! Hon lärde sig snabbt 
och tränarna Eva och Tord 
Larsson blev omgående im-
ponerade över vad man såg i 
Saras potential.

– Hon hade supertalang 
och allt som passade för 
konstsim, understryker Eva 
Milton.

Gymnastik, simning, mu-
siköra, rytm och inte minst 
kreativitet och en enorm mål-
medvetenhet med en enorm 
syreupptagningsförmåga.

– Hon var en dröm för en 
tränare att arbeta med, tilläg-
ger Eva lyriskt!

STARKT PSYKE
Sara nådde snabbt framgång-
ar och redan som 16-åring 
hade hon tagit en plats i det 
svenska juniorlandslaget och 
två år senare var det dags för 
ännu ett steg nämligen seni-
orlandslaget.

– Men man får ingenting 
gratis även om man har ta-
lang, betonar hon. Jag trä-
nade fem–sex dagar i veckan 
och runt 26 timmar. Det var 
väldigt tufft många gånger 
men det gällde att bita ihop 
när orken tröt och kram-
perna kom, suckar Sara med 
tung blick när hon minns till-
baka.

– Jag vill ge mina fan-
tastiska tränare och Kicki 
Bröms, som lärde mig lite 
extra inom dansrörelserna, 
högsta beröm.

Tränarna berömde också 
sin adept och förstod snabbt 
att de stora framgångarna 
skulle komma.

»Hon hade en 
enorm vilja och 

starkt psyke, minns 
Eva Milton. Hon var 

alltid träningsvil-
lig och kunde även 
ta sina kommande 
framgångar med 

rätt psyke.«
– Många har svårare att 

ta framgångar än motgångar. 
Men där var Sara oerhört 
stark.
  
GRÄMER SIG
1993 kom det första SM-gul-
det och sedan rullade det på 
i samma stil under de kom-
mande åren. Förutom de sex 
SM-gulden blev massor av 
”metall” även på ungdoms- 
och juniorsidan.

– Fråga mig inte om när 
och hur. Jag är så oerhört 

glömsk, skrattar Sara, och 
gräver i en stor korg efter sina 
medaljer.

– Det är ju mer än 20 år 
sedan jag slutade och då är 
det inte lätt att minnas.

  1998 gjorde hon sitt sista 
stora mästerskap vid VM i 
Perth i Australien.

»Den tävlingen grä-
mer mig! Jag blev 

nummer 13 i klassen 
solo  och 12 gick till 
final. Men ändå jag 
kan inte gräma mig 
om man ser karriä-

ren som helhet.«

– Jag har deltagit på två 
VM, fyra EM varit med på 
JEM, Japan Open, German 
Open, French Open, Swiss 
Open, Roma Sincro, Mallor-
ca Sincro, Loano Sinco och 
Fina Cup för att nu nämna 
något.

– Att få träffa tävlande 

Medaljer. Det blev massor av medaljer för Sara under 
tiden i det våta elementet. 

Idrottsfamilj. Familjen Garfvé är en riktigt stor idrotts-
familj i Mora. Från vänster Anders, Isak, Ida och Sara. 

Stora stjärna. Sara Lindholm från Ludvika var den stora stjärnan i konstsim under 1990-taldet. Det blev sex 
raka SM-guld och massor av internationella uppdrag  för Sara innan hon slutade 1998.

Konstsim
Indelat i tre avdelningar:

• Obligatoriska figurer
• Fritt musikprogram
• Tekniskt fritt program

Domarna bedömer sedan efter en 10-gradig 
skala.

Kom till Sverige på 1960-taldet. OS-gren sedan 
1984.

Första tävlingen i Berlin 1891.

Kuriosa: 1907 uppträdde Anette Kellerman, 
Australien,  i en vattenfylld glastank. Lätt för 
domarna att bedöma rörelserna den gången.

Sara gjorde simning till sin stora konst
Tog sex raka SM-guld

och människor i olika delar 
av världen är ytterst få för-
unnat. Jag ångar mig inte en 
sekund att jag blev konstsim-
mare.

  
IDROTTSFAMILJ
I dag lever Sara sedan 20 år 
i den verklig idrottsfamiljen 
Garfvé. Maken Anders, 51. 
Är för detta landslagsman 
i skidorientering och idag 
ordförande i Dalarnas Skid-
förbunds längdkommitté. 
15-åriga dottern Ida är ett 
superlöfte inom damskid-
åkningen i IFK Mora och so-
nen Isak, 17, spås en lysande 
framtid inom svensk hockey. 

I dag nominerad i J18-
landslaget för sin klubb Mora 
IK. För hans del är NHL må-
let i framtiden! Trots sin unga 
ålder debuterade han redan i 
fjol för MIK:s A-lag.

Bägge barnen är för övrigt 
födda i Oslo där Anders och 
Sara verkade i tio år.

Sedan 14 år bor familjen 
numera i en oerhört vacker 
villa i utkanten av Mora. 
Anders har en egen elfirma 

och Sara arbetar som förskol-
lärare. Sara bekänner:

»Vi älskar alla for-
mer av idrott och 
självklart lägger vi 
ned mycket kraft 

på våra barns verk-
samhet.«

Barnen kan inte låta bli 
att dra lite på smilbanden 
när mammas karriär kommer 
ånyo upp på bordet.

Det där med konstsim har 
de båda liksom väldigt svårt 
att ta in även om alla medal-
jer på bordet vittnar om mo-
derns stora framgångar!

I dag är konstsim en vit 
fläck på Dalarnas karta. 
All verksamhet lyser sedan 
många år med sin frånvaro i 
klubbarna.

På 1990-talet var Sara 
Lindholm från Ludvika den 
stora lysande stjärnan. 

– Allt har sin tid. Jag är 
glad att jag fick vara med på 
tåget!

  Text och foto:
HARALD LOHSE 

BENAB BYGGMATERIAL

Gör som Sport i Dalarna,
köp profi lkläderna från 
Ett fyrfaldigt Leve

Köp årets gåvokort

Starka varumärken · Något för alla · Hållbara produkter

Kontakta oss:
info@ettfyrfaldigtleve.se
023-7022100
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Då kan vi erbjuda dig tänder som sitter fast genom 
implantatbehandling. 

En tand från 17.000 kr  Hel käke från 35.000 kr

Ingen remiss krävs, ansluten till försäkringskassan
Tandläkare Pär-Olov Östman, Phd, DDS, Professor

Holmgatans Tandläkarmottagning - Holmgatan 30 - 79171 Falun

Tel. 023-13300 Vä
lko

mmen!

SAKNAR DU TÄNDER  
   ELLER HAR HELPROTES?

– Då kan vi erbjuda dig tänder som sitter      
   fast genom implantatbehandling.

Tandläkare Pär-Olov Östman, Phd, DDS, Professor 

Ingen remiss krävs, ansluten till försäkringskassan

En tand från 18.000 kr 
Hel käke från 35.000 kr

Holmgatans Tandläkarmottagning • Holmgatan 30,  Falun • 023-13300    
www.teamholmgatan.se

FALUN
Göran Rogström blev 
svenska mästare i 
bandy 1971, han var en 
av de två målvakter 
som spelade när Falun 
besegrade Sandviken 
i finalen på Stadion 
med 2–0. Idag har hans 
intresse för kultur och 
historia tagit över och 
hittills har det blivit
33 böcker med Falu-
historia. 

Intresset för kultur tog sin 
början 1983–84 i hans 
hembygd Rog då han och 
numera bortgångne bro-
dern Bengt startade en kurs 
i hembygdsforskning. Och 
på den vägen är det. Göran 

skriver inte bara böcker, 
han håller också uppskat-
tade och välbesökta föreläs-
ningar.

1999 köpte han en gård 
med flera hus på i Gamla 
Herrgården, som är Faluns 
äldsta stadsdel. Det var den 
del av Falun där gruv- och 
hyttarbetarna förr bodde. 
Området kallades för den 
gruvliga sidan och på andra 
sidan ån, med något finare 
kvarter, var den ljuvliga si-
dan.  

Det krävdes många tim-
mars arbete för att få den 
gamla gården i ordning. 
2500 timmar har han lagt 
ner på bostadshuset, gruv-
stugan och en jordkällare. 

Det har varit svårt att få 

tag på levnadshistorier om 
hur det var förr i området, 
men envist sökande har givit 
honom en del resultat. 

Som idrottsman hade 
han hoppats få hitta något 
om vilka idrotter gruvarbe-
tarna höll på med på den ti-
den, men där har han tyvärr 
inte funnit något. Det hårda 
gruvarbetet gav väl kanske 
inte tid över för annat.

Idag finns däremot i om-
rådet inte bara en plan för 
idrott utan dessutom en fan-
tastisk fin nygjord lekpark. 
Hela området är numera 
väldigt attraktivt och har 
väl nu blivit det som är den 
” Ljuvliga sidan”?

Text och foto:
 ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Göran Rogström sitter i sin helrenoverade drängstuga.

Göran Rogström elitmålvakten 
som blev kulturarbetare

Falu BS första bandylag. St fr v Harald Andersson, Helmer Grönkvist, Oscar Sandmark, 
Evert Göthe, Helge Haeffner, Lennart Nilsson, Valter Sundqvist, Ragnar Mattsson och 
lagledaren Thore Mattsson. Framför fr v Hjalmar Eklund, Bertil Bysell och Bror Sandmark.

  9SPORT I DALARNA · VINTER 2019SPORT I DALARNA · VINTER 20198

Den 10 december 1935 
bildades Falu BS, efter 
en sammanslagning av 
Falu BK, Holmens IF, 
Falu SK och Falu BK. 
Samtliga fyra klubbar 
hade bandy på pro-
grammet. Falu BK var 
framgångsrikast med en 
allsvensk plats säsongen 
1933/34.

I Falu BS inledde seriespelet i 
division II Nordvästra iförda 
Falu BK:s gamla bruna kop-
partröjor med FALUN på 
bröstet. Matcherna spelades 
på Främbyviken eller Kvarn-
bergsplan, som senare fick 
namnet Kopparvallen.

Den historiska första se-
riematchen spelades hemma 
mot Leksand (!) av alla lag. 
En match som BS vann med 
2–0 och de historiska må-
len gjordes av Mattson och 
Haeffner. 

1935 ÅRS LAG
I laget ingick bl a diskuskas-
taren och polisen Harald An-
dersson. Harald var ytterst 
mångsidig och förutom ban-
dy och diskus höll han även 
på med boxning, kula, tio-
kamp och tyngdlyftning där 
han tangerade det svenska 
rekordet. Han fick Svenska 
Dagbladets bragdguld 1934 
och deltog i OS i Berlin 1936. 
Blev europamästare i Turin 
och satte nytt världsrekord i 
Oslo med 52,42 m i diskus.

FÖRSTA GÅNGEN
I ALLSVENSKAN
Säsongen 1939/40 uppflytta-
des Falu BS för första gången 
till Allsvenskan.

Fäste i Allsvenskan 
fick man först i mitten av 
1940-talet. Och genom den 
andra sejouren 1946/47. 

Efter degradering dröjde 
det till säsongen 1953/54 inn-

an man blev allsvensk igen.
Efter det följde två all-

svenska säsonger 1956/57 
och 1957/58. Den senare 
säsongen gjorde en viss 
”Bempa” Erikson debut som 
15-åring.

Efter detta följde flera 
magra år med degradering, 
till och med till division III 
1959/60 när man fick möta 
bland annat Karlsbyheden 
och Linghed i seriesamman-
hang.

Återtåget till allsvenskan 
skedde 1962 och nu kom 
man att stanna i den högsta 
serien ända till 1978 då man 
åkte ur igen.

STORHETSTIDEN
Men under perioden 1962 
till 1978 upplevde Falu BS 
sin storhetstid med tre SM-
finaler. 1971 och 1974 vann 
man SM i bandy. 1976 blev 
klubben SM-tvåa.

Åren efter 1978 blev ett 
enda stort hissåkande mellan 
ettan och allsvenskan

Först i mitten av 1980- 
talet blev återigen Falu BS ett 
av Sveriges bästa bandylag 
och då efter att Pelle Fors-
haug inträdde i laget.

1990-talet var också en 
bra period med förvärv av 
Valerij Grachev och Sergej 
Obuhov i mitten av decen-
niet. Bland annat vann man 
World Cup och Elitserien och 
blev SM-tvåa 1999.

»Totalt har
Falu BS spelat 
47 säsonger  

i Sveriges  
högsta liga!«

SMÅ MARGINALER 
INOM ALL IDROTT
Nedanstående exempel visar 
på exempel där Falu BS varit 
inblandad.

Säsongen 1954/55 vann 
Grycksbo IF seriesegern i 
epilogen. Laget fick kvala 
till Allsvenskan genom att 
de hade flera gjorda mål än 
Falu BS. Annars hade de båda 
klubbarna samma poäng och 
målkvot.

När Falu BS gick till slut-
spel 1970/71 krävdes vinst 
mot Hammarby i sista serie-
matchen samtidigt som Boll-
näs måste ta minst 1 poäng 
mot Sirius. Bollnäs kvitterade 

Falu BS bandyhistoria
Två SM-guld på 70-talet

Vaktmästare Per Gedda vid dåtidens moderna ismaskin 
på Kopparvallen i slutet av 1930-talet.

SM-vinnare 1971. Bakre raden fr v: Lasse Hedman, ”Terssen” Åkerlund, ”Nanen” 
Eriksson, Håkan Wiklund, Sören Norberg, Egon Adeström, ”Lollo” Berglund, 
”Bempa” Eriksson och Bernt Larsson. Främre raden: Göran Björkman, Rolf Asp-
lund, Göran Rogström, Bosse Lindberg, Rolf Edberg och Björn-Olle Forsberg. 

Falu BS- och landslagsmålvakten Stefan Nykvist, även 
mycket duktig i fotboll som anfallare för Grycksbo IF, 
GIF Sundsvall och Korsnäs IF.

Genom åren har Falu BS 
haft många duktiga mål-
vakter, flera landslags-
män eller SM-vinnare.

1935
Falu BS förste målvakt hette 
Bertil Bysell. I laget ingick 
även legendarerna Oskar 
och Bror Sandmark samt den 
kände diskuskastaren Harald 
Anderson (bäst i världen).

1940-TALET
Bertil ”Bela” Larsson, känd 
journalist på Dala-Demo-
kraten och som var målvakt 
redan 1939 och på 1940-ta-
let. Efter honom var Ingemar 
Bergkvist målvakt, bl a den 
allsvenska säsongen 1947.

1950-TALET
Ett flertal målvakter svarade 
för ”bollmotandet” under 
det decenniet. Bl a Sven Snis 
(fr Rättvik), Gunnar Iredahl 
(fr Västerås), Pär Wallin och 
Åke ”Vägga” Bergström  
(fr Grycksbo).

1960-TALET
Lars-Erik Hurtig (BS-pro-
dukt), Leif Bladh (fr Väster-
ås), båda unga och lovande 
målvakter. Samt inte minst 
Rolf Sandberg (fr Borlänge 
BK), en riktig trotjänare med 
100 allsvenska matcher och 
7 slutspels-matcher. Rolf var 
även duktig fotbollsspelare i 
Forssa. Även Christer Steen 
var en mycket bra målvakt 
liksom Carl-Erik Landgren.

1970-TALET
Göran Rogström (fostrad i 
Grycksbo IF) och Bosse Lind-
berg (fostrad i Skutskärs IF) 
var målvakter när BS tog sitt 
första historiska SM-Guld 
1971. ”Rogis” som under 
karriären var allsvensk i 
Grycksbo IF, Edsbyns IF och 
Falu BS. Göran har unikt 
nog varit målvakt i Dalarnas 
landskapslag i både bandy 
och fotboll. Bosse är en del 
av BS historia trots att han 
var reservmålvakt åt både 
Göran Rogström och Stefan 
Nykvist.

Det andra SM-Guldet 
vanns 1974 mycket tack vare 
Stefan Nykvist (systerson till 
Göran) och även han fostrad 
i Grycksbo IF. Stefan gjorde 

totalt 20 landskamper under 
karriären i Selångers SK och 
Falu BS. Tillsammans med 
Patrik Hedberg är han Falu 
BS bästa målvakt genom ti-
derna.

Andra duktiga målvakter 
under 1970-talet var Jan-Erik 
Bergkvist (fostrad i Grycksbo 
IF) och inte minst Mikael 
Holmberg samt Falusönerna 
Håkan Karlsson och Mats 
Söderlund och Göte Rydberg 
värvad från Nyborg.

1980-TALET
Mikael Holmberg fortsatt en 
mycket eminent målvakt lik-
som Stefan Nykvist. Mikael 
var även en av Falu BS bästa 
fotbollsspelare. 

Andra målvakter var Mats 
Berglund från Hofors och 
Håkan Karlsson som efter BS 
gick till Örebro.

1990-TALET
En av det decenniets bästa var 
Anders Blomkvist som kom 
till Falun redan 1989 från 
Oxelösund och som gjorde 
flera säsonger i BS. Han kom-
pletterades i senare delen av 
1990-talet av Mikael Eklund 
från Rättvik, även han en su-
perb keeper. Utöver dessa var 

1976–77: BS-målvakterna Bosse Lindberg, Micke Holm-
berg och Stefan Nykvist.

även Håkan Norlin, Johan 
Sundström och Michael Hed-
ström BS-målvakter. Egna 
produkter var Tomas Borg, 
Johan Hedell samt Anders 
Olsson fån Borlänge.

2000-TALET
2000-talet dominerades av 
först Jonas ”Skorven” Pers-
son (fostrad i Kalix) och på 
senare delen av decenniet av 
Patrik Hedberg. 

Båda med mycket tunga 
meriter: Jonas spelade sju 
säsonger i BS och har spelat 
en A-landslags-kamp och två 
U-landslagskamper. Han var 
även reserv på hemmaplan 
vid VM 2008 Han tog också 
U 20-SM-Guld med Kalix 
1994 och 1995.

Patrik som idag är åter-
bördad till Falu BS (2019-
2020) har gjort 23 A-lands-
kamper och vunnit VM-Guld 
2017 för Sverige samt 2 SM-
Guld med Hammarby. 

Andra BS-målvakter var 
Andreas Sköld från Rättvik 
och den egna produkten Jo-
han Hedberg samt Mikael 
Hedström från Eskilstuna.

2010-TALET
Det decenniet var Patrik 
Kaemmerlé Faluns duktigaste 
målvakt. Johan Hedberg var 
också en bra målvakt liksom 
Henrik Andersson från Ling-
hed och Emil Ingman från 
Borlänge.

2010 vann Falu BS 
Veteran- SM under ledning 
av Bengt Rogström. I laget 
ingick bl a Anders Blomkvist 
och Håkan Norlin.

2018-2019
Idag är Max Bergström, vär-
vad från Broberg det stora 
målvaktsnamnet. Komplet-
terad med Henrik Andersson 
även han en duktig målvakt.

Text: Göran Rogström 
Foto: Privata samlingar

Falu BS målvakter
genom tiderna

till 1–1 i 90:e minuten, vilket 
blev slutresultatet. Falu BS 
vann med 5–1.

Vid kvartsfinalen mot Ka-
trineholm i tredje och avgö-
rande match på Studenterna i 
Uppsala ledde KSK med 3–1 
i slutet av matchen då de fick 
straff. En straff som Göran 
Rogström räddade och Falu 
BS kvitterade till 3–3. En 
förlängning som ”Bempa” (2 
mål) och Sören Norberg (1 
mål) avgjorde till BS fördel – 
seger med 6–3. SM-semifinal 
väntade mot Villa BK…

Text & foto: Göran Rogström 
(privat bildsamling)

Två av de bästa BS:arna genom tiderna. ”Bempa” och Håkan Sundin.



Tillsammans  
utvecklar vi  
Siljansbygden!

Det här är IBF Leksand Innebandy.  
Vi sponsrar dem och ca 60 andra  
klubbar och föreningar i Siljansbygden. 
Det får vår bygd att utvecklas och 
människorna här att må bra!

VÅR VINST ÅTERINVISTERAS I BYGDEN.
VI ÄR NÄMLIGEN INGEN VANLIG BANK.

FALUN
Dala Sports Academy 
Elit (DSA Elit) i Falun 
har över 100 idrottare i 
verksamhet i dagsläget. 
Sedan några månader 
tillbaka är Mats Olsson 
ny verksamhetsledare.   

– Grymt kul. Jag har ju varit 
tränare i många år och att ta 
steget över till verksamhetsle-
dare är både spännande och 
hedrande. Nu kan man få 
vara med och påverka hela 
miljön, säger Mats.  

– Jag är verksamhetsledare 
på 40 procent och fortsätter 
som tränare resten av tiden.   
Mats kom från Järvsö till 

Falun 2002 och började på 
Riksidrottsgymnasiet. Han 
var då en lovande kulstötare 
och med åren blev han etable-
rad i svensk elit. Han stötte 
som bäst 18.66 och hade 
massor av framgångar, men 
saknar en titel.

– Jag blev ju aldrig svensk 
mästare. Har väl cirka tio 
medaljer i valörerna silver 
och brons,  säger Mats.

2014 la han kulan på hyl-
lan och började som tränare 
på DSA Elit. Idag har han 
hunnit bli 33 år och är något 
mindre än under den aktiva 
karriären.

– The Big Man har blivit 
något smalare. Jag har gått 

från 120 till 90 kilo. Något 
mina kära kollegor pikar mej 
för då och då, säger Mats och 
skrattar gott.

Av 100 elever på DSA Elit 
är det cirka 1/3 del som stu-
derar på Högskolan Dalarna, 
medan resten jobba deltid el-
ler är heltidsproffs. 

Idrotterna som finns i 
Falun är cykel, orientering, 
skid-orientering, skidor, frii-
drott och triathlon.

– Skidor är störst med cir-
ka 35 elever medan friidrot-
ten har sjutton adepter, säger 
Mats.

Är det yttersta eliten
som finns i Falun?

– Inom skidor hittar vi 
bland annat Maja Dahlqvist, 
Hanna Falk, Linn Sömskar 
med flera, säger Mats.   

– Och vi har massor av 
duktiga juniorer. Många år 
sedan vi hade så många lo-
vande elever. Alla tränare är 
specialister inom sitt område.   

– Men vi hjälper varan-
dra mycket. Det finns alltid 
likheter mellan idrotterna. 
Jag hjälper till med styrketrä-
ning för många. Det gäller att 
vara explosiv och stark i alla 
idrotter. Det tränar vi upp 
med styrketräning och då 

Ett spännande 
uppdrag för Mats

Mats Olsson är ny verksamhetsledare på DSA Elit. 

med fria vikter.   Förutsättning-
arna att driva idrott på elit-
nivå har med åren bara blivit 
bättre och bättre i Falun. Det 
började på 80-talet med Riks-
idrottsgymnasium och med en 
bana som gick från en korridor 
till hall D i Lugnets Sporthall.

– Idag har vi egen hall, löp-
band med mera. En fantastisk 
utveckling och det går inte att 
förringa vissa herrars fantas-
tiska arbete för att vi är där vi 
är idag, säger Mats.

De han skänker ett tack-
samhetens tanke till är Björn 
Blomberg, Anders Henriksson, 
Benke Blomkvist och Ulrik 
Mattisson. En kvartett som lyft 
elitidrottens förutsättningar i 
Falun, för friidrottens del. 

Sen finns det med all säker-
het motsvarande nyckelperso-
ner i övriga idrotter, men där 

har Mats så dålig koll på 
historien, så kan inte nämna 
några.

– Jag kan bara titta på mej 
själv. Hade inte satsningen 
funnits i Falun så hade det 
blivit USA eller en stor fören-
ing för mej. Nu fanns elitträ-
ning i Falun. En av Sveriges 
bästa idrottsstäder med när-
het till allt – boende, studier 
och träningsanläggningar.   
Saknar ni inte något?

– Man kan alltid önska 
sig vissa saker. En rakbana 
på 150 meter för friidrotten 
känns som en ständig fråga, 
skidor har får nu sin efter-
längtade rullskidbana, vilket 
känns väldigt bra. 

– Den nya simhallen hop-
pas jag och tror att ska gynna 
vår verksamhet. Vi försöker 
att ständigt förbättra förut-

sättningarna för idrottarna. 
Måste ändå poängtera att vi 
har en bra verksamhet och 
förutsättningar  i stort, säger 
Mats.

– Men som sagt jag tänker 
att det är viktigt att vi fort-
sätter att hela tiden försöker 
utvecklas på alla plan och där 
ingår infrastrukturen som en 
del. Vi har elitidrottare från 
hela landet, en verkligt kom-
petent tränarkår, det vi job-
bar mest med idag är att stär-
ka samarbetet med respektive 
special-idrottsförbund.

Dalarnas Sport Academy 
Elit är idag en viktig pusselbit 
i svensk idrott och dess elit-
verksamhet.  

Text och foto:
PeO KARLSTRÖM   

Mats Olsson tillsammans med lovande kulstöterskan 
Sara Lennman från Katrineholm. 

ÄR DIN HUND FÖRSÄKRAD,
INKLUSIVE TÄNDERNA?

JAG HJÄLPER DIG.

Ellinore Hansson, 0271-580 76
dina.se

För mer infomation ring !

E-post: mora.brunnsborrning@telia.com

VANSBRO
Vansbrosimningen 
fortsätter att attrahera 
simmare. Sommarens 
evenemang samlade 
nära 13 000 entusias-
ter. Nu laddar ledning-
en och funktionärer  
för ett storslaget 
70-års jubileum 2020.

Sport i Dalarna tog ett 
snack med Theres Johans-
son, kommunikatör, Vans-
brosimningen:

Hur summerar du  
sommaren 2019?

– Det blev ett härligt eve-
nemang. Visst, det var kallt i 
luften och i vattnet, men vi 
fick fina recensioner, vilket 
gladde.

– Vädret bidrog till att vi 
inte fick lika många spon-
tananmälningar i år. Men 
knappt 13 000 deltagare är 
en bra siffra.

Ni firar 70 år nästa år, 
2020, kommentar?

– Fantastiskt och helt 
otroligt, vi ser verkligen 
fram emot 2020.

Kommer ni att bjuda på 
några jubileumsnyheter?

– Vi ska bland annat 
satsa på en retrogrupp. Del-
tagarna får en tygmössa och 
ullfett, vilket man använde 
förr för att skydda sig mot 
kylan.

– Dessutom bjudes det 
på middagsbuffé på Flotta-
ren. Allt som en hyllning till 
historien.

Har ni några fler ess  
i rockärmen?

– Vi gör ett kastbyte av 
tävlingsdagar mellan Vans-
bro 10K, som köres på lör-
dagen och triathlon, som av-
verkas på söndagen.

– Samtidigt som vi kör 
10K arrangeras även Vans-
bro Öppen Älv, så 2020 
blir det således två stycken  
Öppen Älv.

– Vi flyttar Swimrun från 
första tävlingshelgen till  

andra helgen. 2020 blir det 
en sprintvariant, där alla 
växlingar sker på samma 
ställe. Och på så vis blir det 
mer publikvänligt, redogör 
Theres Johansson.

Text: PER-ÅKE GRANLUND
Foto: JONA ANDERSSON,  

Jons Jonna Photo

Theres Johansson,  
kommunikatör. 
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Theres Johansson:  
Vad händer inför Vansbro-
simningens 70-årsjubileum?

Hallå där…..

Från handboll 
till elitgymnast
FALUN. Det var egent-
ligen handboll det trots 
allt handlade om den 
där gången för fyra år 
sedan när Ann Berg 
slussade in sin dotter 
Smilla på Gymnastik-
skolan i Falu Gymnastik-
klubbs regi. 
Den unga flickan behövde 
helt enkelt mer styrsel och 
styrka i den aningen spratt-
liga kroppen för att bättre stå 
pall i den tuffa sporten. Men 
idag är det gymnastik på hög 
nivå som gäller för11åriga fa-
lutjejen Smilla Berg. Och det 
med besked. Hon har vunnit 
Riksfinalerna i sin klass två 
år i rad. Bäst i Sverige alltså. 

Det var nog tur att träna-
ren Åsa Balstadsveen omedel-
bart såg potentialen och an-

dra kvaliteter hos den unga 
gymnasten. 

– Jag såg fysiken och 
anade talangen, säger Åsa. 
Och föreslog en direkt fort-
sättning i artistisk gymnastik 
i grenarna fristående hopp, 
barr, bom och matta – det vill 
säga OS-grenarna. 

RULLAR PÅ
Smilla testade. Blev helt fast. 
Och sedan har det bara rullat 
på av bara farten. Idag trä-
nar hon fem gånger i veckan. 
Ändå har hon inte helt släppt 
taget om handbollen. Men 
den får nöja sig med ett pass 
i veckan och en och annan 
match i laget. 

– Smilla Berg är en kavat 
tjej med ett enormt driv och 
stor mental och fysisk styrka. 

– Idag är hon oerhört fo-
kuserad och prestationsinrik-
tad. Och det är en förutsätt-
ning när det gäller tävlandet 
på hög nivå. I just klassisk 
gymnastik krävs mycket fy-
sisk styrka och den besitter 
Smilla, fortsätter Åsa. 

GILLAR BOMMEN
Favoritgrenen just nu är 
bommen. Här gäller balans 
och motorik och att bemäs-
tra och sätta tekniken med 
lekfull akrobatik, piruetter 
och gymnastiska rörelser. 

– Fast drömmen är att 
platsa i landslaget och – så 
småningom – kvalificera mig 
till OS, säger Smilla med ett 
litet smile. 

Text och foto:  
STAFFAN BJÖRKLUND



Illustration över hur entrén till det nya badhuset kan komma att se ut.  
Illustration: LILJEWALL ARKITEKTER

Illustration på hur den mindre bassängen i familjedelen kan komma att se ut.
Illustration: LILJEWALL ARKITEKTER
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FALUN
Oppositionsråd Jonas 
Lennerthson (S) har 
varit en viktig kugge 
i satsningen på en ny 
simhall på Lugnet.
– Jag var med från dag 
ett, tills för ett år sedan, 
upplyser Lennerthson.

Jonas har alltid varit en fan 
av vattenpolo. I dag agerar 
han som tränare i Falu SS och 
njuter i fulla drag över beslu-
tet om en ny simhall.

– Jag har hållit på med si-
midrott sedan 1978. Som po-
litiker har jag sett in bakom 
kulisserna och man ser ju hur 
gammalt allt har blivit i be-
fintlig simhall. 

– Jag är hellycklig över 
beslutet om att bygga en ny 
simhall.
 

Hur gick den politiska  
debatten i frågan?

– Alla var införstådda med 
den gigantiska investerings-
kostnaden. Frågan har stötts 
och blötts och debatten var 
bra. Politiskt sett har det va-
rit en väldigt bra process.

– Jag är stolt över att ha 
varit med i den processen, be-
tonar han.

Budgeten uppgår till mel-
lan 250 till 300 miljoner kro-
nor, kommentar?

– Det är vad det kostar 
och det har alla varit med-
vetna om.

– Visst har det varit starka 
diskussioner om vad vi kla-
rar. Men den politiska enig-
heten har funnits där hela 
tiden. 

– Ambitionsnivån för nya 
simhallen är hög. Falubornas  
 

simkunnighet är prioriterad, 
liksom möjligheterna för 
barn, ungdomar och simi-
drottare.

– Simhallsprojektet har 
landat snyggt, avslutar Jonas 
Lennerthson.

Text: PER-ÅKE GRANLUND

FALUN 
Snart går Lugnets gamla 
simhall i himlen in. 
2022 ska den ersättas 
med en storsatsning 
värd namnet. 
 – Nya badhusets yta 
är på åttatusen kvadrat-
meter, berättar Tomas 
Jons, fritidschef, Falu 
kommun. 

Badhusprojektet, med en 
budget på 250 till 300 mil-
joner kronor,   har varit en 
utmaning för alla berörda 
parter. Engagemanget har 
varit och är fortsatt stort för 
Faluns enskilt största sats-
ning någonsin. Bra då att det 
också har rått politisk enighet 
i frågan.  

– Falu kommun gör en 
rejäl satsning. Man kommer 

att bygga ett badhus som ska 
hålla i 40 år. 

– Jag känner mig glad 
som fritidschef över det mod 
som kommunens politiker vi-
sat och som tagit detta beslut, 
utvecklar Jons. 

Arbetet med att skapa ett 
optimalt badhus har varit en 
process över fyra år. Inget 
har lämnats åt slumpen. Allt 
verkar väl genomtänkt och 
riggat för en toppmodern 
anläggning i allmänhetens 
tjänst. 

»Det finnes politiska 
beslut på att alla ska 
känna sig välkomna. 

Ett stort fokus  
kommer att vara på 

barn och hälsa.«

Lugnets stora ansiktslyftning

Med hjälp av en planritning informerar Tomas Jons 
om kommande storbygge på Lugnet.  

»Simhalls-
projektet har 
landat snyggt«

Längs VM-spåren i Falun upplever du skidåkning i världsklass. 
Vill du slipa på tekniken finns våra Vasaloppscoacher redo 
att hjälpa till. Kommer du tidigt på säsongen finns dessutom 
en slinga på sparad snö. Och lugn, det finns spår som passar 
motionärer också.

UTMANA 
MÖRDARBACKEN

www.lugnet.se

facebook.com/lugnetfalun

instagram.com/lugnetfalun

lugnet.se

– Vi vill bli världens bästa 
kommun i simkunnighet, un-
derstryker Jons.  

– Fokus ska även ligga på 
äldre. Alla ska ha möjlighet 
till idrotts- eller motionsträ-
ning. Det kommer alltid att 
vara någon del öppen för all-
mänheten, oavsett om exem-
pelvis tävlingar pågår. 

Målsättningar och krav 
man tror sig uppnå genom 
två befintliga bassänger, om 
vardera 25 meter. Lägg till 
det en rehabbassäng och mul-
tibassäng. 

– En av bassängerna 
går att renodla för tävling. 
Medan den andra »25:ans« 
fokus kan svara upp till barn-
familjens behov och även till 
motionsutövarens önskemål, 
redogör Jons. 

Fanns det planer på att även 
bygga en 50-meters bassäng?

– Nej, det var aldrig aktu-
ellt, då vi redan har en täv-
lingsklassad 50-meters bas-
säng utomhus. 

»Det nya bad huset 
öppnar upp för 

babysim, reumati-
kerföreningen och 
grupp träning för 
föreningar. Falu-

borna kommer att 
märka skillnaden.«  

– På mornarna blir det 
simträning för vuxna och 
skolungdomar. Motionssim 
på dagarna, plus simunder-
visning. På eftermiddagarna 
är det simklubben och övrig 
motionsträning som gäller. 
Vilken ansvarsroll kan man 
ställa på dig som fritidschef?

– Min uppgift blir att hålla 
ihop den totala budgeten. 

– Nuvarande simhalls 

driftskostnader uppgår till 
2,2 miljoner på årsbasis. 

– Mitt mål för nya bad-
huset ligger på 15,7 miljoner 
kronor. Och då ingår bland 
annat personalkostnader. 

Tomas Jons passar tillfäl-
let att också slå ett slag för 
kulturen.  

– Pengar kommer att  
avsättas för en konst-
utsmyckning av badhuset.  

– Det handlar först och 
främst om familjebadet och 
relaxavdelningen. Och med 
ett tema som ska associera 
till världsarvet Falu Gruva.  

Nuvarande simhall stod 
klar 1972. Femtio år senare 
är Lugnet moget en historisk 
och gigantisk nysatsning. 

  Text och foto:  
PER-ÅKE GRANLUND



När Vasaloppet 1981 änt-
ligen tillät damer att åka 
dom nio milen i huvud-
tävlingen fanns Meeri 
Bodelid, en sisuladdad 
dam, på startfältet vid 
Berga By. 
 Hon hade på start-
platsen bland annat 
värmt upp med blivande 
herrsegraren, Sven-Åke 
Lundbäck. I mål var 
hon snabbaste dam, 
tiden blev 5.28. Någon 
egen prislista fick inte 
damerna då, hon ansågs 
bara vara en i mängden 
av alla åkare.
Först 1997 infördes en sär-
skild damklass. Placeringen 
för henne blev nu 411 med ti-
den 5,28 slog hon hela 9328 
åkare. 

– Meeri var därmed den 
dam som officiellt genomfört 
loppet, den första sedan Mar-

Meeri Bodelid,  
skrev Vasaloppshistoria

git Nordin 1923. Efter Nord-
ins lopp förbjöds ju damer i 
tävlingen.

FLER LOPP
Tre Vasaloppstarter till blev 
det med placeringarna 1, 3 
och 4. Sedan skulle det dröja 
ända till 2011 innan hon prö-
vade på loppet igen, då var 
det 30-årsjubileum. 

Märkligt nog var det inte 
något stort pådrag i media 
när nu damer skulle få vara 
med officiellt i loppets huvud-
tävling, trots alla konstiga 
försök med kvinnor utklädda 
till män och försök att trotsa 
förbudet i tävlingen. 

Möjligen berodde det på 
att damer tilläts åka de nio 
milen när Öppet Spår började 
1979. Men desto större var 
mediadrevet efter att Meeri 
och de andra damerna gått 
i mål, och dessutom slagit 
mängder av manliga åkare.

TUFF UPPVÄXT
Meeri föddes 1943 och växte 
upp i finska Tornedalen. Hon 
hade en minst sagt jobbig 
uppväxt, de var elva syskon 
som kom i två kullar. Upp-
växten i den norra delen av 
Finland var inte lätt. 

Hon drabbades som ung 
av TBC, tuberkulos, och 
skickades därför till Sverige 
och Värmland i försök att bli 
fri från sjukdomen. 

Hemma igen efter behand-
lingen handlade mycket om 
att överleva, hon var nästan 
alltid hungrig då det fanns 
många munnar att mätta. 
Men stärkt av barndomens 
sjuk- och fattigdom gick hon 
ett rikt och mycket fram-
gångsrikt idrottsliv till mötes.

TIDIG SKIDPREMIÄR
Hennes sjukdom som ung 
hade naturligtvis satt sina 
spår men redan som 6-åring 
gjorde hon sin första skidtäv-
ling och det blev starten på en 
fantastisk idrottskarriär. 

På meritlistan finns många 
medaljer i olika mästerskap, 
SM guld i tre olika grenar, 
längdskidåkning, cykel och 
marathon. Det blev VM och 
OS-deltagande med skidorna 
som något av huvudsporten. 

För Meeri var inte bara 
framgångsrik i skidspåren, 
det var också andra krä-
vande sporter som lockade. 
Cykel, marathon, triathlon 
med mera. Otroliga 18 olika 
sporter har hon prövat fram-
gångsrikt och två gånger vun-
nit Lidingöloppet. 

En pionjär var hon i 
många av sporterna, inte 
bara i Vasaloppet. Hon var 
förste dam att vinna RM i 
triathlon 1984, förbundskap-
ten för det danska längdskid-
landslaget i två säsonger, för 
övrigt den första kvinnliga 

förbundskapten i världen för 
ett herrlandslag i längdskidor.

Meeri har också varit 
med om att utveckla tjejlop-
pen i löpning här hemma. 
Som kuriosa kan nämnas 
att hon faktiskt har ett 
brons från SM i Stövelkast-
ning! Blev dessutom förfat-
tare och skrev en bok om 
alla sina idrottsminnen. 
Hon utbildade sig till idrotts-
lärare vid GIH och 1989 blev 
hon diplomerad massagetera-
peut och sedan kiropraktor 
När det var klar for hon vid 
45 års ålder över till USA för 
att jobba som au pair i två år. 
först ett år på Long Island i 
New York sedan ett år i Kali-
fornien och San Diego.

TOG KAMP
FÖR DAMIDROTTEN
Hon blev ofta kallad ¨Bråk-
kärring¨ för att hon hade 
åsikter.

När damidrotten gjorde 
frammarsch på bredfont stod 
hon ofta i tätleden med krav 
på att damer skulle få tävla 
och dessutom ha samma vill-
kor som herrarna. 

Vi ska vara tacksamma 
för att hon tog den kampen, 
en kamp hon många gånger 
fått lida för. Idag bor Meeri 
i Åkersberga och jobbar som 
kiropraktor/massör.

Text: ERIC ”JOKKE” LUNDIN
Foto: STAFFAN BJÖRKLUND

Meeri Bodelid, första dam i mål  
när damerna till slut tilläts åka 
Vasaloppet (1981).

Bilden som är tagen från Falu-Kurirens fönster är 
antagligen tagen av FKs fotograf Anders Åkernäs omkring 
år 1954. 

På bilden de personer som ”Fisken” och tillfrågade 
leksingar tror sig känna igen:

I främre ledet från vänster: Ole Jacobsson (senare målvakt 
i LIF), okänd, Arne Ågren

(i ljus rock),Jörgen Larsson, Ove Lysell, Gunnar Zinders, 
legendariske polisen Alf Classon (med pälsmössa),  
Sven-Erik Norman.

Barnen bakom dessa:  Olle Rodehn (i rutig jacka), Sten 
Ohlson, Fisken Ohlson, Lennart Lange (senare spelare  
i LIF), okänd, okänd, Sven Bond, okänd, Gunnar Sarring.

I mellanledet från vänster Arvid ”Sammy” Morberg  
(i svart rock och skärmmössa), flickan Röjås, okänd, 
Gunnar Ohldén (med cigarett), okänd, frukthandlare 
Furuberg (i ljus hatt och grå rock), Fisk-Kalle Ohlson, 
Johan Modigs och Johan Lind (i ljus bred hatt).  
Längst ut står Efraim Gudmundsson?

Längst bak från vänster: Viktor Liss, Palle Ingels, 
järnhandlare Hedlund, Verner Glad, Walter Göstas,  
okänd, Isaksson, okänd, okänd, Sven Ollas (vit mössa  
och skinnjacka), frisör Kalle Kock och längst till höger 
Axel Land?.

Här följde leksingarna sitt lags bortamatcher på  
50- och början på 60-talet. Karin Spik, Bengt ”Fisken” 
Ohlsson och Lars ”Nubben” Andersson på Norsgatan 
i Leksand. I fönstren på andra våningen redovisades 
löpande resultat.

– så här följdes 
Leksands bortamatcher

VI KAN FÄRG, TAPET OCH GOLV
Oavsett hur ditt hemprojekt ser ut, kan vi på Happy Homes Borlänge hjälpa till. Vi har de trendigaste 
tapeterna, de senaste golven och kvalitetsfärger för både din vägg och din fasad. Dessutom erbjuder vi 
Hushälsa och färgsättning, två tjänster som hjälper dig lite extra på vägen.

Kom in till oss så berättar vi mer. Hjärtligt välkomna! 

Vi säljer kvalitetsfärg från välkända 
leverantörer. Färg du kan lita på! 

HAPPY HOMES BORLÄNGE
Hammargatan 4, Borlänge

Tel 0243 -12370. Mån-fre 7-18, 
Lör-sön 10-14. www.happyhomes.se

Nu har vi söndagsöppet!leksandsfolkhogskola.se

LEVLA UPP DINA SKILLS!

Allmän kurs - kreativ e-sport • Allmän kurs - handel/butik/kommunikation 
• Allmän kurs - personlig utveckling • Allmän kurs - grund • Bokbinderi • 
Design • Keramisk form • Kreativt entreprenörskap • Metall/Silversmide 

• Visual merchandiser/Butiksledare •
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LEKSAND
Leksand spelade borta 
långt innan radiospor-
ten började sända och 
tidningar uppdaterade 
resultat fortlöpande. Då 
på 50-talet, före smarta 
telefoner och internet, 
var det Falu-Kurirens 
kontor i Leksand som 
var bärare av hopp och 
glädje eller förtvivlan.

Vi stod där i snöyran på trot-
toaren på Norsgatan i Lek-
sand med blickarna riktade 
mot andra våningen. Det var 
familjen Weinstocks hem i 
Leksand som samtidigt fung-
erade som Falu-Kurirens lo-
kalredaktion.

KLASSISKA LAG
En masonitskiva med bok-
stäver och siffror. Koder som 

berättade om ställningen i 
dåvarande division 1 norra, 
serien där Leksand spelade. 
Motståndarna var klassiska 
lag som Wifsta/Östrand, Al-
fredshem, Skellefteå, Ströms-
bro, Gävle Godtemplare, 
AIK, Mora IK och 1962 även 
Morgårdshammars IF.

Bröderna Ulf och Björn 
”Nalle” Weinstock var söner 
till redaktör William Wein-
stock. Bröderna bodde mitt 
i nyhetsflödet, där det vik-
tigaste var ”hur går det för 
Leksand”.

– På tavlan hade vi sådan 
där nummer som satt på gamla 
nummerplåtar på bilar, minns 
”Nalle”, som hade till uppgift 
att ropa ut målskyttarna.

»På tavlan hade 
vi Leksands

resultat inklu-
sive period   -

siffror, medan 
övriga lag hade 

vi enbart  
resultat för.«

När ett resultat kom in så 
öppnade ”Nalle” det lilla si-
dofönstret i lägenhet.

2–1 till Leksand, målskytt 
Folke ”Totte” Bengtsson ro-
pades ut över den församlade 
publiken.

– Jag minns ett tillfälle när 
det säkert stod 1000 personer 
på gatan, säger Björn.

0247-10154, 
NUMRET MAN SLOG
Alla kunde inte följa match-
en från Norsgatan. Många 
ringde till Falu-Kurirens re-
daktion och fick resultatet 
uppläst.

Inne i lägenheten hade 
pappa William beställt sam-
tal, var tionde minut i första 
och andra perioden och var 
femte minut i sista perioden 
samt var tredje minut i slutet 
av matchen.

– På den tiden måste vi be-
ställa rikssamtal. Vi tävlade 
lite emot Dala-Demokraten 
och jag minns en bortamatch 
mot Skellefteå. Det snöade så 
mycket så matchen blev för-
dröjd. 

– Då hade vi ett samtal 
beställt, men då var det tre 
minuter kvar av matchen. Vi 
la då inte på luren utan vän-
tade ut slutsignalen. DD hade 
inte beställt ett så sent samtal 
så de fick inte slutresultatet, 
minns ”Nalle”.

Lillebror Ulf blev med 
åren en av Leksands största 
hockeybackar, men var i unga 
år med och rapporterade re-
sultat från lägenheten.

– Mest svarade jag i tele-
fon, det fanns kvällar när vi 
hade över tusen samtal. Som 
mest hade vi 1200 samtal på 
två timmar. Då svarade vi 
med ”två-ett till Leksand”, 
mer hann vi inte, säger Ulf.

JÄTTEKUL
– Det var jätteroligt att få 
vara med och ropa ut resultat 

Ett fönster 
gav resultat 

och svara i telefon, en sådan 
där svart bakelittelefon med 
nummerskiva, skrattar ”Nal-
le” åt minnet

Även Karin Mats som job-
bade på Falu-Kuriren fick 
rycka in på kvällarna och 
svara i telefon.

Men den sanne supporten 
valde att i snöglopp och kyla 
på Norsgatan följa resultat-
tavlan i familjen Weinstocks 
fönster.

En bit in på 60-talet flyt-
tade resultatservicen från 
fönstret på Norsgatan till 
Mitti, där Tore Jobs mamma 
tog över resultatservicen.

TILLBAKA
PÅ BORTAPLAN
Det har nu gått 60 år sedan 
folk vallfärdade till Nors-
gatan för att följa Leksands 
bortamatcher.

Sport i Dalarna tar med 
sig Bengt ”Fisken” Ohlson 
och Lars ”Nubben” Anders-
son, två hockeyprofiler i 
Leksand, ner till Norsgatan 
några dagar innan Leksands 
första bortamatch för säsong-
en. Övertygade om att det sä-
kert skulle passera ytterligare 
någon med minnen att dela.

– Här stod vi som barn, 
minns både Fisken och Nub-
ben och blickar upp mot 
fönstren på andra våningen.

– I periodpauserna gick vi 
till min fars fiskaffär som låg 
runt hörnet, säger ”Fisken” 
och plockar fram ett foto från 
omkring 1954.

– Där är Ole Jakobsson, 
som senare blev målvakt och 
där står Lennart Lange som 
också han blev en spelare i 
Leksand. Där står Sven Bond 
och polisen Alf Classon och 
där står jag säger ”Fisken”.

Då kommer Karin Spik 
knallande och hejar glatt på 
Fisken och Nubben.

»Tänk gubbar 
här stod jag när 
jag var ung och 
följde Leksands 
bortamatcher, 

säger Karin 
och bekräftar 
att här stod 

leksingarna och 
följde borta-
matcherna.«

Teorin att den första lite äldre 
människa som dök upp sä-
kert hade ett minne att dela 
från tiden före smarta tele-
foner och radiosportens di-
rektsändningar bekräftades 
direkt.

– Min farsa var för övrigt 
med och bildade Leksands 
IF, säger Karin och tittar på 
kortet.

– Jag tror att det där måste 
vara min äldsta bror Valter, 
funderar Karin.

Ett foto som berättar en 
historia.

När matchen var slut 
och Leksand vunnit sprang 
under tecknad med lätta steg 
genom snön hem till hemmet 
intill skolan. Vid förlust blev 
stegen betydligt tyngre.

En söndagskväll som till-
bringats med att titta på fa-
miljen Weinstocks fönster på 
andra våningen. Det var så 
många leksingar följde borta-
matcherna på den tiden.

I Falun var det Falu BS 
matcher som följdes i Falu-
Kurirens fönster. 

För den som glömt: 
Wifsta/ Östrand heter numera 
Timrå IK och Alfredshem har 
bytt namn till MoDo IK.
Text och foto: NISSE SCHMIDT



SOLLERÖN
Under mina 36 år på 
Dagens Nyheter fick jag 
uppleva sexton olympis-
ka spel.  Åtta sommar, 
åtta vinter. Nu vill jag 
vill delge vår läsekrets 
något eller några av 
dessa minnen.
 Det märkliga är att på 
allra första dagen i mitt 
allra första OS fick jag 
skriva om ett svenskt 
OS-guld. En dalkarl 
dessutom.

En svensk som ingen hört ta-
las om, inte heller bland de 
svenska journalisterna.

Året var 1972, platsen 
Munchen och OS hade pre-
cis startat. Det var förmid-
dag och innan journalisterna 
knappt vaknat kom medde-
landet;

»Första OS-
guldet går till 
Skannacker 

from Sweden.«
Vem fan är det, har vi nån sån 
undrade många och kastade 
sig i taxi ut till skjutbanan.

Ingen svensk sportjourna-
list fanns på plats vid tävling-
arna i fripistol. 

– Jo en. Och det råkade 
vara jag.

Jag var yngst i vår media-
trupp och ledningen tyckte 
väl att jag kunde få debutera 
med något som ingen förvän-
tade sig något av.

Då visste de inte vad som 
skulle komma.

Jag hade aldrig varit på en 
skyttetävling och klämde in 
mig på en bänk bakom skyt-
tarna. Där fick jag sitta som 
fastnitad i två och en halv 
timme utan att ha en aning 
om vad som hände. Det var 
en faslig massa skyttar som 
sköt i olika omgångar.

Men jag blev av ren till-
fällighet sittande bakom en 

svensk skytt. På en tavla 
stod det att han hette Ragnar 
Skanåker. 

JAG TROR 
ATT JAG VANN 
Han hade utnyttjat 131 av 
de 150 minuterna som fick 
användas. Vände sig om och 
mötte min blick. Hur gick det 
frågade jag. En dum fråga, 
hur skulle han veta det.

Men Ragnar Skanåker 
svarade lugnt: Jag tror att jag 
vann.

Långt senare frågade jag 
honom hur han kunde tro att 
han vann.

»Jag har satt 
personligt
rekord och 
olympia-
rekord.«

Sedan började cirkus 
Skanåker. Jag släppte honom 
inte en meter, här gällde det 
att suga upp allt vad som sas.

Allt om denne märk-
lige Ragnar som tidigare 
hette Eriksson, uppväxt i en 
lantbrukar familj på gården 
Karlsfors i Landa by utanför 
Stora Skedvi.

I ett omklädningsrum sit-
ter han och blir intervjuad av 
mister Svensktoppen Ulf Elf-
ving som tydligen hoppas in 
som extra sportreporter. Men 
ingenting var ju klart. Och 
stackars författaren P.O En-
qvist som Expressen skickat 
till OS mer som en betrak-
tare och kåsör (utmärkt så-
dan). Nu tvingades han att 
bli plötslig snabbreporter till 
sista upplagan på Expressen. 
Undrade ”varför i helvete 
åkte jag hit? ”

Han försökte tjuvlyssna 
på Elfvings frågor och stam-
made in till Expressen: Han 
(Skanåker alltså) var glad, ni 
kan skriva att han var för-
bannat glad, detta hade han 
inte väntat.

Författare Enqvist tänkte 
säga att det var en guldman 
i tårar, men tårar var det sista  
denna guldman fällde.

Detta har Enqvist skrivit i 
en bok om OS 1972, han för-
färades av en del uttalanden 
denne Skanåker, fältflygare 
och stridsflygare bland annat 
i Kongo.

Själv var jag för tafatt att 
skriva om vad vi alla hörde 
Skanåker säga: ”Det är inte 
svårt att ha goda nerver för 
att överleva i det socialistiskt 
styrda Sverige. Inte om man 
måste leva med Palmes och 
Strängs skattesystem.”

Skanåker var mackägare i 
skånska Munka Ljungby och 
folkpartist. Gick senare över 
till moderaterna. Som ni för-
står var det inte aktuellt med 
socialdemokraterna.

Nu hade det stora press-
uppbådet samlats. Skanåker 
njöt av situationen, ovan för 
honom men det här passade 
honom perfekt. Han berät-
tade att han blev litet nervös i 
början av tävlingen. 

»Fredsduvor 
hade släppt ut 

innan tävlingen, 
och en av dem 
bajsade på ho-
nom. Men det 
betyder tur sa 

en konkurrent.«

Och som han gick på med 
sin politiska agenda ”Sverige 
befinner sig i utförsbacken. 
Sänk skatten till 25 procent 
och skär ned de sociala för-
månerna. Folk skall kunna 
klara sig själva, det har jag 
gjort i alla tider. Det har urar-
tat med all socialhjälp hit och 
dit.”, sa han. 
 Plus mycket mer.

VART VILL 
DU KOMMA?
Några år senare råkade jag ut 
för Skanåkers vrede. Inte mot 
mig personligen men mot 
det svenska beslutet om för-
bud att tävla i  det Sydafrika 
som var svartlistat av idrotts-
rörelsen

Jag satte igång på hemma-
redaktionen att försöka hitta 
var nånstans i Sydafrika 
Skanåker befann sig. Och 
lyckades på konstiga vägar 
per telefon nå en skjutbana 
utanför Sydafrikas huvud-
stad Pretoria. Samtalet skulle 
förstås handla varför Skanå-
ker brutit mot sanktionerna 
att tävla i Sydafrika. Men 

 ”Vem tusan är 
svenske Skannacker? 

jag började fegt med att be-
römma honom att han låg 
tvåa sammanlagt efter första 
dagens skytte.

Då hördes Skanåkers is-
kalla röst.

– Vart vill du komma 
egentligen?

Då fick jag stamma fram 
mitt ärende.

»Då skall du ha 
klart för dig att vi 

är här 30–40  
nationer och tävlar. 
Det är bara Sverige 
som satt upp för-

bud. Hela debatten 
i Sverige är vänster-

vriden.«
För säkerhets skull åkte han 
till Sydafrika ytterligare en 
gång.

Ragnar Skanåker betrak-
tades som reaktionär, men 
också en rebell som vågade 
säga vad han tyckte.

FYRA OS-MEDALJER
Och vad sägs om den här 
resultatraden i hans sju OS: 
1-5-7-2-2-3-25. Således ett 
guld, två silver och ett brons. 
Och han har fyra VM-guld, 
plus en rad andra medaljer. 
Inte illa av en person som 
OS-debuterade vid 38 års 
ålder (och som tog pappa-
ledigt vid 62 års ålder!).

Han kunde, ja han borde 
fått uppleva ett åttonde OS. 
Och därmed passerat de två 
svenskar som gjort sju OS. 
Fäkterskan Kerstin Palm och 
pingisliraren Jörgen Persson.

Ragnar Skanåker fick 
nämligen ett wild card av 
Internationella skyttefedera-
tionen. 

Svenska Sportskytte-

förbundet gav klartecken för 
70-årige Skanåker. Den ende 
som sa nej var förbundets 
headcoach Claes Johansson.

Med motiveringen. ”Rag-
nar Skanåker har inte gjort de 
resultat senaste säsongen som 
kvalificerar honom till ett OS. 
Vi har hört hur högt ribban 
satts av andra förbund.”

Det blev tvärnobben av 
Sveriges olympiska kommitté 
trots erbjudandet av wild 
card.

– Vi har största respekten 
för det han presterat och han 
har naturligtvis blivit ett stort 
namn internationellt.  Men 
vi kan inte som något ”tack 
för kaffet” nominera honom 
till OS vi inte anser honom 
kvalificerad för, sade Stefan 
Lindeberg, styrelseordföran-
de i Sveriges olympiska kom-
mitte.

Text: STELLAN KVÄRRE
Illustration: HANS JAX

tellans

OS-MINNEN

Bakom varje blandare 
finns en Monika.
Bakom våra blandare finns Monika som bakar våra sandkärnor av 
fin sand från Vättern. Sanden värms upp till 235 grader och formas 
till olika typer av kärnor som våra blandare sedan gjuts runt. Monika 
putsar noga varje kärna för hand efter bakningen, och hinner med 
att tillverka cirka 500 stycken på en dag. 

GRATTIS MORA  
ÅRETS ELITIDROTTSKOMMUN 2019

Enligt tidningen Sport & Affärer är Mora Sveriges ledande elitidrottskommun

För andra året i rad har Mora utsetts till Årets elitidrottskommun i 
Sverige. Det är tidningen Sport & Affärer som varje år gör en ranking 
på hur starka Sveriges kommuner är inom idrotten. 
I årets motivering noteras att över tio VM-medaljer och ett trettiotal SM-
medaljer har gått till idrotts utövare från Mora det senaste året. Sport & Affärer 
framhåller bland annat att KAIS Mora spelar i högsta damligan i innebandy, 
Mora IK är elitklubb i ishockey och kommunen har individuella elitframgångar 
i VM och världscup, samt SM-medaljer i längdskidåkning, rullskidor, 
skidorientering, mountainbike-orientering, alpint, draghund och dans.
Mora kommer dessutom tvåa på listan för bästa kommun av idrottsarrangemang,  
i kategorin event i mindre kommuner.
Mora kommun tackar alla idrottsföreningar i Mora och alla engagerade människor  
som har gjort de här fina utmärkelserna möjliga!

BERG & BRYKT UTFÖR ALLT INOM 
MURNING, PUTSNING OCH KÄLLARRENOVERING 0250-178 15 bergobrykt.se

Vi är stolt busshovleverantör  
till Sveriges mest omtyckta lag           vastanhede.se
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DALA-JÄRNA
När Jonny Danielsson 
spurtade hem 10 000 
meter på tiden 27.55.74 
kunde han inte ens i sin 
vildaste fantasi ana att 
den nya svenska rekord-
tiden skulle vara lika 
oslagbar då som nu - 
efter 30 år!  För så länge 
sedan är det Jonny – då 
tävlande för Kvarnsve-
den GoIF – gjorde brag-
den vid Scaniafestivalen 
den 7 juni 1989.

Jonnys svenska rekord 
står sig – efter 30 år

Den här dagen regnade 
det och förutsättningarna var 
inte optimala. Men Jonny var 
alltid som starkast på långa 
distanser tidigt på säsongen 
och med grundträningen fort-
farande spirande i kroppen.

Han hade egentligen ingen 
koll på läget de sista varven 
innan målgång. Publiken ro-
pade entusiastiskt varvtider. 
Men de var svåra att upp-
fatta. Det var inte förrän han 
sprängt målsnöret han fick  
 

klart för sig vilken supertid 
han åstadkommit.

Men det var ändå 5 000 
meter som var favoritdis-
tansen. Under tävlingsperio-
den 1986–1993 knep Jonny 
6 guld, 1 silver och 1 brons 
i Svenska mästerskap på 
5 000 meter. Därutöver sam-
manlagt 6 guldmedaljer i 
terräng löpning och 1 vardera 
i halvmaraton och på 10 000 
meter.

Jonny Danielsson, idag 
55 år, växte upp i Dala-Järna 

men år 
hembygden 
trogen. Han 
är lillebror 
till kände 
skidåkaren 
Sven-Erik, 
före detta 
landslags-
man och 
Vasalopps-
segrare 
1995. Jonny 
Danielssons 
son Emil 
är fram-
gångsrik 
medeldis-
tanslöpare 
och numera 
tävlande för 
Spårvägens 
FK.

Jonny Danielsson har all anledning att se belåten ut  
– rekordet på 10 000 meter står sig än idag! Text och foto:  

STAFFAN BJÖRKLUND



SPORT I DALARNA ÖNSKAR LEKSANDS IF LYCKA TILL I SHL & SDHL

Vi önskar Leksands IF
lycka till i SHL och SDHL

Hantverkargatan 13,  BORLÄNGE
Tfn: 0243-123 80
Mån-fre 06:30-18:00, lör 10:00-14:00

Välkommen in till oss på Bygma för att 
ta del av fi na erbjudanden på färg, golv, 
förvaring och kök. Du är alltid 
välkommen för att få råd av 
vår kunniga personal.

Dags att ta 
hand om insidan!

Historiskt fotbollsår för Amsberg
Förra årets trupp har fått 

förstärkningar från främst 
Dalkurd och Forssa.

Khaled Madi är själv en 
av de förstärkningarna. Förra 
året spelade han i Forssa, som 
då vann division 4.

BILDADES 1938
Amsbergs SK bildades alltså 
1938. I jubileumsskriften 
från 1988 kan man läsa var-
för klubben bildades:

»Avsikten är att ta tillvara 
ungdomens intresse för idrot-
tens utövande.« 

Fotbollen fanns inte med 

Åke Örjes, som varit
ordförande i många år
och kan historien om 
Amsbergs SK.

Jubel efter att seriesegern 
säkrats när Sundborn 
besegrades med 6–1 i den 
sista matchen. Normalt 
har Amsberg röda tröjor, 
men mot Sundborn 
tvingades man spela i 
reservdräkten.

från början. Amsbergs SK:s 
grenar var då friidrott, orien-
tering och skidor.

– Det har faktiskt funnits 
löparbanor här på Amsbergs-
vallen, berättar Åke Örjes, 
politikern som valdes till ord-
förande 1999.

Fotbollen kom med på 
programmet först 1947 då ett 
lag anmäldes till Dalaserien.

Den första seriesegern 
kom 1962 då Amsberg tog 
steget upp i division 6. Fyra 
år senare tog Amsberg för 
första gången steget upp i di-
vision 5.

STÖRRE LOKALER
Amsbergs SK har haft en 
större bredd på verksamheten 
än vad den är i dag. I mitten 
av 70-talet fanns flera ung-
domslag, men dessutom ett 
damlag.

Åke Örjes berättar varför 
han övertalades att bli ordfö-
rande 1999.

– De hoppades att jag 
skulle hjälpa dem att få bättre 
och större lokaler vid Ams-
bergsvallen.

Han lyckades med det. 
Den gamla mässen vid 
Kvarnsvedens Pappersbruk 
skulle flyttas och det nappade 
Amsbergs SK på tillsammans 
med IF Tunabro (Gyllevallen) 
och Bullermyrens IK (Skva-
let).

De lokalerna stod klara 
vid Amsbergsvallen 2002.

– Nu har vi en bastu ock-
så. Jag skämtade med spe-
larna och sa att vi byggt den 
för att de inte är tillräckligt 
svettiga efter träningen, säger 
Örjes med ett leende.

Så nu har klubben en 
idrottsplats som håller måttet 
för spel i division 4.

Text och foto:
SVEN-ERIK KARLSSON

BORLÄNGE
För första gången i 
klubbens 81-åriga his-
toria är Amsbergs SK 
klart för spel i division 
4 nästa säsong. Det var 
först genom segern 
mot Sundborn i sista 
omgången som Ams-
berg kunde hålla undan 
för ett annat Borläng-
elag, Swesom, med en 
ynka poäng.

– Det här är historiskt för 
Amsberg, påpekar spelande 
tränaren Khaled Madi.

Han missade avslutningen 
i Sundborn efter att ha blivit 
opererad veckan före den av-
slutande matchen.

Det gjorde också lagets 
bäste målskytt, Mesut Agir-
man.

– Vi klarade det i alla fall 
för vi har en bred trupp, påpe-
kar Khaled Madi.

Under seriespelet har Ams-
berg använt sig av inte mindre 
än 31 spelare. När Madi och 
Agirman saknades var det 
fem andra spelare som gjorde 
målen när Amsberg vann med 
6–1.
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MORA
Med hundra meter kvar 
till målet i Vasaloppet 
så kämpar en skidåkare 
år efter år, men utan att 
nå fram. Sedan 1974 står 
statyn av den skidå-
kande Vasalöparen strax 
efter klockstapeln, med 
målet ett par stavtag 
bort.

Statyn skapades av järvsö-
konstnären Per Nilsson-Öst, 
som en gåva från Mora kom-

Henrik Larsson passerade 
sig själv på upploppet
– Vasaloppsåkaren som 
inte kommer i mål

mun till det 50:e Vasaloppet 
1973. Den restes och avtäck-
tes 1974.

De flesta som ser statyn 
gör omedelbart kopplingen 
till Mora-Nisse.

Det stämmer delvis, då 
mössan har inspirerat konst-
nären. Det få vet är att det 
inte är Mora-Nisse, utan 
Henrik Larsson från Per Nils-
son-Östs hemby, som stod 
modell när statyn formades.

– Han brukade fråga oss 
som bodde i byn och mina 

bröder hade stått modell för 
statyer som var avsedda för 
kyrkligt bruk, ler Henrik 
Larsson.

Nu blev det Henrik som 
fick sträcka ut i ett perfekt 
stavtag med den rätta tekni-
ken, som modell när statyn 
mejslades fram.

Huvudet som de flesta tror 
är Mora-Nisses, är varken 
Nisses eller Henrik.

– Nej, när det gäller huvu-
det så har han inspirerats av 
Gerhard Grimmer, men visst 
påminner mössan en hel del 
om hur den satt på Mora-
Nisses huvud, säger Henrik.

Den östtyske skidåkaren 
var tvåa i Vasaloppet 1970 
och trea 1975.

NOGGRANN
MED DETALJER
Järvsöbon Henrik är i Mora 
på en årlig träff med gamla 
militärkamrater, där både 
Rolf Hammar och Bertil Da-
niels, två av Sport i Dalarnas 
medarbetare är lumparkom-
pis med Henrik.

På plats berättar han för 
sina kompisar om historien 

bakom statyn som blivit en 
del av Vasaloppet där den 
står intill upploppet.

– Han var väldigt nog-
grann med detaljer som med 
veck på byxan. Han tog ock-
så mått och jämförde. Oj vad 
han vred och vände för att 
allt skulle bli perfekt, berät-
tar Henrik.

– Statyn började han 
jobba med 1973 och höll 
på med den fram på hösten 
1974, sedan blev det bråttom 
då den skulle ner och gjutas i 
Schweiz, berättar Henrik.

Själv fick han stå och 
sträcka ut som en skidåkare 
för att det skulle bli så verk-
lighetstrogen som möjligt, 
klassisk åkning handlade det 
om. Det här var 25 år före 
stakåkningen tog över bland 
elitåkarna i långloppen.

VASALOPP PÅ 4.38 
– INTE ILLA FÖR EN 
STATY
Henrik Larsson var lika 
mycket skidåkare som de 
flesta hälsingar på tiden 
det begav sig när han blev  
ombedd att posera framför 
Per Nilsson-Öst, men något 
Vasalopp hade det inte blivit.

– Jag hade väl några tan-
kar på att åka, men då skulle 
det få bli Öppet Spår.

Nu kom så mycket annat 
i vägen, så Henrik hann inte 
anmäla sig.

– Men en god vän hade 
förstått hur det skulle bli så 
han anmälde mig till riktiga 
Vasaloppet 1995.

Henrik åkte sedan ytterli-
gare tre gånger med 4.38 som 
bästa tid 1998, så nog fanns 
skidkunnandet hos ”den 

okände vasaloppsåkaren”.
På upploppet passerade då 

Henrik ”sig själv”.
Per Nilsson-Öst, som av-

led 2012, hann vara aktiv 
i utsmyckningen av Mora. 
Förutom skidåkaren vid Va-
saloppets upplopp så finns 
också hans ”Mikael och dra-
ken”, vid gågatans början, 
alldeles där Vasaloppet run-
dar kyrkan i Mora. Ytterliga-
re två offentliga verk, ”Häst 
med ridande barn” och ”Sto-
ra syster och lille bror” finns 
vid Lasarettet i Mora. Det är 
dock ingen tvekan om att den 
mest kända av hans verk i 
Mora är ”Vasaloppsåkaren”. 
Nu är det officiellt att den 
inte föreställer Mora-Nisse, 
utan Henrik Larsson från 
Järvsö, om än med Gerhard 
Grimmers huvud och mössa.
Text och foto: NISSE SCHMIDT

Som tack för sitt modelluppdrag fick Henrik Larsson en 
egen träfigur med en personlig hälsning av konstnären 
Per Nilsson-Öst.

Förebild och reultat, Henrik Larsson var den som stod modell när Per Nilsson-Öst 
skapade statyn ”Vasalöparen”.
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LEKSAND
Rune, som idag är 91 år 
och still going strong, 
var Leksands förste 
guldmakare. Året var 
1969! I elva säsonger 
höll han i taktpinnen för 
de Blåvita, Första sex 
säsonger 1958–64, sista 
säsongen där ihop med 
Des Moroney. 

Efter ett uppehåll blev det 
fem tränaromgångar till som 
kröntes med SM guld 1969. 
Den sista tränarsejouren till-
sammans med bland andra 
Gunnar Jönses, Åke Lassas, 
Bengt Ohlsson och Stig På-
vels. 

»På den tiden 
tränade man fyra 
gånger i veckan 

och spelarna hade 
också ett jobb att 

sköta.«

Rune hann även med att trä-
na Tunabro, Hedemora och 
GAIS. Hela tiden han tränade 
Leksand jobbade han heltid 
med en hög befattning på 
Leksands väveri. 

Där hade man stor förstå-
else för att han ibland tvinga-
des vara borta från jobbet. En 
gång tyckte dock chefen att 
Rune borde stanna på arbetet 
istället för att följa laget till 
Göteborg då det var mycket 
att göra. Lojal som Rune var 
stannade han men chefen 
ångrade sig och tyckte att han 
ändå kunde åka.

– Det går inte sa Rune, 
bussen har redan åkt!

Rune kommer från Rätt-
vik och fick följa med famil-
jen när de flyttade på grund 
av pappans jobb på järnvä-
gen, första flytten var till Lek-
sand då han var sex år gam-
mal. Det blev mycket hockey 

redan då, upp till tre fyra 
timmar per dag på de olika 
planerna på Noret, Åkerö, 
Ullvi eller Övermo. Efter att 
ha flyttat till Hedemora, där 
han på allvar började spela 
hockey, kom han tillbaka till 
Leksand 1950. 

Nu skulle hans hockey-
karriär ta fart men tyvärr 
blev han efter kort tid allvar-
ligt sjuk. Han drabbades av 
polio 1952 och det slog sig 
bland annat på balansen och 
det blev alldeles för svårt med 
skridskoåkningen. 

Åke Lassas, som var trä-
nare då, kom en dag för att 
hämta honom till träningen 
men Rune klarade inte av att 
ta sig ur sängen. Istället för 
träning hamnade han på Falu 
lasarett där han fick ligga 
några månader fram till jul.

MED ENVISHET
KOM HAN TILLBAKA
Han hade olika tankar på att 
bli bättre och på vårkanten 
hade han beslutat sig för att 
göra ett eget 6-dagarslopp på 
cykel: På Allans sport köpte 
han en cykel för 85 kr som 
han rustade upp. Startade se-
dan med första etappen Lek-
sand till Karlstad, större de-
len på grusvägar och etappen 
var fantastiska 26 mil.

Sedan blev det följande 
etapper; Göteborg-Jönkö-
ping-Askersund-Västerås och 
hem till Leksand. En gång 
stötte han på tävlingscyklis-
ter som var ute och tränade 
och de undrade förstås vad 
det var för konstig prick som 
kom med fart på en vanlig 
cykel. 

Bra väder hade han hela 
vägen utom sista milen, men 
tack var en faster, som pas-
serade lägligt, slapp han och 
cykeln ösregnet som kom, de 
fick istället åka bil med henne 
sista biten. 116 mil blev hela 
turen, vilken prestationer! 

Och cykeln kom ofta till 
användning för att titta på 
idrott, ofta fotboll med Brage 
i Borlänge.

En ersättningssport till 
hockeyn hittade han i orien-
teringen där han lyckades 
väldigt bra, idag är det tyvärr 
ingen tävlande på grund av 
dålig balans. Men 1200 täv-
lingar har han sprungit och i 
sammanlagt 22 länder. 

NYA UPPGIFTER
VÄNTADE
Eftersom han inte klarade av 
att spela skickade Leksand 
honom på tränarkurser, först 
i Borlänge sedan vidare till 
Stockholm och Göteborg. I 
Göteborg blev det inte bara 
kurser utan ett tränarjobb 
måndag till fredag mellan 
18–23 och ett nytt lag varje 
timme! Bland lagen fanns 
GAIS som han också blev hu-
vudtränare för. Efter tre sä-
songer på Västkusten kom ett 
brev från Dalarna och förfrå-
gan om han inte ville komma 
”hem” och träna Leksand.

»Som tränare var 
Rune väldigt nog-

grann och stor 
förespråkare för 

individuell träning, 
alla behövde ju inte 

göra lika!«
Stafetter i alla dess former 
var också något han gillade, 
tävlingsmomenten ”lurade” 
spelarna till att ge allt och gav 
styrka, snabbhet och kondi-
tion. Två fridagar i veckan 
hade man då, spelarna förr 
hade också arbeten vid sidan 
om.

TALANGSCOUT RUNE 
OM BYGGET LEKSAND

Det gällde att hitta ta-
langerna som kunde platsa i 
laget, spelaragenter fanns inte 
så Rune, ofta ihop med Stig 
Påvels fick söka främst bland

spelar i länet. Och talang-
er hittade man!!

Mats Åhlberg i Avesta som 
stoppades när han vandrade 
hem efter en kvalmatch, sat-
tes i bilen och övertalades, 
Dan Söderström som man 
fått många tips om hur bra 
han var, Dan Labraaten hade 
man sett i TV-pucken och 
erbjöd honom målarjobb, 
Tommy Abrahamsson häm-
tades i Falun och då fick man 
av honom tipset att han hade 
en tvillingbror, Christer, som 
var duktig i mål. 

Hans Jax hittades i Vi-
karbyn, Gunnar Andersson i 
Dala Järna, Kjell Brus i Bor-
länge för att nu nämna några. 

MÅNGA LOVORDAR 
HANS INSATS I LEKSAND
Före detta förbundskapten 
Bengt ”Fisken” Ohlsson ar-
betade två säsonger som as-

sisterande tränare åt Mases.
– Rune är inte bara en fan-

tastisk person, som tränare 
vara han otroligt kunnig och 
väldigt noggrann. Han kunde 
verkligen känna av vad spe-
larna klarade av, såg han till 
exempel att de inte orkade ta 
i ordentligt, kunde han blåsa 
av och helt avbryta träningen.  

– Och, fortsätter ”Fisken”, 
mycket av det jag kan om trä-
ning har han lärt mig.

Jonas Bergqvist:

»Rune trodde alltid 
på mig och han 

har betytt väldigt 
mycket, Rune är en 
sanslös kultbärare 
av Leksands IF.«

STORT HYLLAD
En fantastiska hockeyledare 
av den sorten som inte finns 
idag. Rune Mases ärades vid 
100 års jubileumsmatchen 
med att få sitt porträtt upp-
hissat i taket på Tegera Arena 
bland legendariska spelare.

– Något som jag är oer-
hört stolt över, det värmde 
verkligen, avslutar han.

Text och foto:
ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Rune Mases 
Leksands första 
guldmakare

Rune är populär och tröjor får ofta signeras

Tillsammans med cykeln han ofta for runt i byarna 
med. Numera sätter problem med balansen stopp för 
cyklandet.
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Annika rörd över 
uppmärksamheten

Eldsjäl Pär Uhlin slipar 
skridskor innan träningen 
stående med slipmaskin 
på soptunnor utanför hal-
len. Hur får Leksand och 
Moras hockeykillar sina 
skridskor slipade undras? 

Eldsjälarna Eva och Pär Uhlin på träning med några av 
pojkarna. 

Ulf 
fixar 
det  
mesta
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ELDSJÄLUTDELNING. 
Inom idrotten finns det 
massor av eldsjälar. 
Personer som har ett 
brinnande intresse för 
idrott, gemenskap och 
människor. De lägger 
ner timmar och åter 
timmar i sin förening 
utan en tanke på er-
sättning. 
Belöningen är oftast ett 
tack eller tillfredställelsen 
att se att människor utveck-
las och har det bra. 

De finns alltid till för-
fogande och ser aldrig ett 
problem, utan snarare en 
möjlighet. Hur hinner de 
och hur orkar de? En fråga 
många ställer sig. 

Svaret är säkert olika 
för de flesta, men en sak 
är gemensamt. De har alla 
gett den ideella kraften ett 
ansikte. 

Sport i Dalarna har un-
der några år delat ut stipen-
dier till eldsjälar i Dalarna. 

Vid IBF Faluns hemma-
match 16 oktober var det 
dags igen. IBF Falun bjöd 
på ett riktigt mål-fyrverkeri 
medan eldsjälarna bjöds på 
en bit mat i Guidearena på 
Lugnet i Falun. 

Falun gjorde hela tio 

mål och innebandyns stora 
stjärna Alexander Galante 
Carlström slog till med tre 
mål. 

I en periodpaus fick 
eldsjälarna äntra plan och 
Mats Ingels läste upp moti-
veringarna, medan 

Sport i Dalarnas Bertil 
Daniels, Håkan Rystedt 
och Rolf Hammar överläm-
nade en check på 

10 000 kronor till var 
och en.  Pengarna skall 
nyttjas i valda klubbens 
verksamhet. 

– Ett sätt för Sport i 
Dalarna att stimulera det 
ideella föreningsarbetet 
och framförallt uppmärk-
samma duktiga ledare i Da-
larna, sade Bertil Daniels. 

Och applåderna från 
publiken var lika hjärtliga, 
som när IBF Falun gjorde 
mål. Eldsjälarna var både 
stolta och rörda över sti-
pendierna. 

– Jag är rörd över att 
Sport i Dalarna uppmärk-
sammar något som inte 
syns i resultat och tabeller, 
sade Annika Persson, som 
jobbar inom Korpen i Orsa 
med inkludering. 

Text och foto:  
PeO KARLSTRÖM

ORSA
– Jag är rörd över att 
Sport i Dalarna upp-
märksammar någon 
som inte syns i resultat 
och tabeller. 
Orden kommer från 
Annika Persson från 
Orsa Korpen och hon 
fortsätter. 
 –  Vårt arbete gör 
verkligen skillnad för 
vanliga personer i var-
dagen. 
Annika har vigt sitt liv 
år att hjälpa andra och 
hon brinner för inklu-
dering. 

– Korpen är den förening 
som har lägst trösklar av 
alla om man skall börja mo-
tionera. 

Annika jobbar för att in-
kludera alla i vårt samhälle. 
Det kan vara simskola för 
nyinflyttade barn eller för 
deras föräldrar. Hon lockar 
några andra till att gå på 
gymträning. 

– 2015 hade jag grupp-
träning på gym för nyan-
lända. För halva priset fick 

de komma och träna. De 
blev delaktiga i ett normalt 
liv. Resten av dygnet var de 
på flyktingförläggningen, 
berättar Annika. 

Annika är i grunden sim-
lärare och i Orsa Simhall har 
hon lärt många att simma. 

– Jag har haft barn-
simskolor för nyanlända.  
I stort sett alla ensamkom-
mande pojkar har lärt sig 
simma och detsamma gäl-
ler för ett 40-tal invandrar-
kvinnor. 

Och några av kvinnorna 
har inte bara lärt sig simma 
de har gjort så mycket mer. 

– Vissa har utbildat sig 
till simlärare eller vatten-
gympainstruktör. Någon 
sitter i styrelsen, en annan 
jobbar i reception och fram-
förallt har de fortsatt att 
träna, säger Annika. 

Att se denna utveckling 
av människor ger Annika 
kraft att fortsätta. 

– Tänk vad häftigt det 
är när en kvinna i 45 års ål-
derns kommer till simhallen. 
Hon har aldrig varit i vatten 
förut. Vi börjar med att gå 

längs kanten. Till slut är hon 
i vattnet och snart kan hon 
simma. Vilken lycka och 
hon har ju vuxit minst en 
halv meter som människa. 
Det är underbart att följa 
den resan. 

Annika försöker hela ti-
den hitta vägar för nyanlän-
da, så de kan komma in och 
vara delaktiga i aktiviteter 
precis som andra. 
Är kostnader ett problem? 

– Det handlar inte alltid 
om kostnader. Som nyan-
länd vet man inte hur det 
går till. Var skall man vända 
sig. En lapp med informa-
tion om träning hjälper inte. 
Man måste söka upp och 
föra en dialog. 

Engagemanget och att bi-
dra till något gott är viktigt 
för Annika. 

– Antingen klagar man 
eller gör man något och är 
en del av lösningen. Man får 
alltid mer tillbaka än det tar, 
avslutar en välförtjänt eld-
själ från Orsa. 

Text och foto:  
PeO KARLSTRÖM

FALUN
1993 gjorde Camilla 
Granelid debut i IBF 
Faluns framgångsrika 
damlag i innebandy. 
– Jag var aktiv i 14 säsong-
er, men hade även uppdrag 
som ledare samtidigt, berät-
tar Camilla Granelid. Tio 
säsonger i landslaget och 
flera VM-guld och både SM-
silver och brons med IBF Fa-
luns damer. 

Efter avslutad karriär är 
Camilla ledare på olika nivåer. 

– Jag är tränare på Na-
tionell Idrottsutbildning på 
Lugnet gymnasiet, så kallad 
NIU, förbundskapten för 
juniorlandslaget, jag har ett 
finger med i IBF Faluns ung-
domsverksamhet med mera. 
Och nu har du även fått 
utmärkelsen eldsjäl. 

– Alldeles fantastiskt. Det 
finns många eldsjälar inom 

idrotten. Kul att vara med i 
den skaran och få en utmär-
kelse, säger Camilla. 

Några timmar senare är 
Camilla på väg till Tjeckien 
på landslagsuppdrag. 

– Ett uppdrag som ut-
vecklat mig mycket som 
ledare. Man blir inspirerad 
varje gång man träffar dessa 
unga, entusiastiska tjejer,  
säger Camilla. 
Ger det dig kraft i inne-
bandyns vardag? 

– Absolut. Det har jag 
nytta av dagligen. Vårt upp-
drag på NIU är ju att utbil-
da ungdomar till elitspelare. 
Då är denna inspiration så 
viktig. 
Annars har ditt liv mest 
bestått av innebandy hallar, 
träning och gympaskor? 

– Ett annorlunda och 
inrutat liv. Jobba, plugga, 
resa och träna har det mesta 

handlat om. Fantastiska år 
som givet så mycket, säger 
Camilla. 
Du är idag en eldsjäl inom 
innebandyn, men det är 
många som slutar helt efter 
karriären. 

– Så är det. Vi har övrigt 
fått några före detta spelare 
att engagera sig och det har 
gått bra. 

Det finns så många duk-
tiga före detta spelare med 
en oerhörd kunskap. De vill 
inte binda upp sig tre gång-
er i veckan, men gör med 
glädje insatser då och då. 
Jag ringde runt och ingen 
sa nej. Verkligen kul, säger 
Camilla. 
Är IBF Faluns damer är 
på väg tillbaka mot högsta 
serien? 

– Jag tycker de har den 
starkaste truppen på många 
år. Och framförallt finns 
det massor av talanger som 
knackar på dörren. 

Det ser oerhört lovande 
ut. Daniel Dalbjer, som är 
tränare för damerna, har 
gjort ett bra jobb. 

Camilla brinner verkli-
gen för innebandy. Det är 
träning, coachning, utbild-
ning, ledarskap från morgon 
till kväll. 

En välförtjänt mottagare av 
Sport i Dalarnas Eldsjälspris. 

Text och foto:  
PeO KARLSTRÖM

BORLÄNGE
Nybrobacken i Bor-
länge har sedan många 
år tillbaka varit ett 
centrum för hela Sve-
rige för  
paraski (alpin skidåk-
ning för funktionshin-
drade). IFK Borlänge 
Alpin och speciellt 
eldsjälen Börje Ols-
son har sett till att det 
blivit så.

Börje Olsson kommer från 
en familj där utförsåkning 
på skidor varit en domine-
rande sport. Mest känd är 
Börjes kusin Lasse, som var 
olympier 1964 och 1968.
Men hur blev det paraski 
för Börje?

– Det började 1999. Min 
sambo Annette har ett barn 

som ville börja med paraski, 
förklarar Börje.

– Men klubben hade 
börjat med paraski redan 
innan jag och Annette kom 
med, tillägger han.

Nu är IFK Borlänge Al-
pin en av de ledande klub-
barna i landet för paraski. 
Klubbens tävling Nybro-
bragden Special är sedan 
flera år tillbaka en av de 
största tävlingarna i landet.

– Vi har ett tjugotal som 
är med och tränar och täv-
lar, avslöjar Börje.

Vid Nybrobragden kom-
mer de flesta deltagarna 
från arrangörsklubben, men 
resultatlistorna skvallrar 
om att flera stockholms-
klubbar, Järfälla, Täby, 
Huddinge och Roslagen är 
framgångsrika vid tävling-

arna i Nybrobacken.
Börje Olsson är också 

styrelseledamot i IFK Bor-
länge Alpin, men också Da-
larnas Parasportförbund.

Han kan också avslöja 
att mycket är på gång när 
det gäller parasporterna.

De som tränar paraski 
i Borlänge har det väl för-
spänt. De har en egen ned-
fart vid Nybrobacken, men 
också ett klubbhus som 
upprustats och byggts ut 
under de senaste åren.

– När toppstugan för-
svann använde vi försäk-
ringspengarna med att byg-
ga ut klubbhuset och dess 
cafeteria, berättar Börje 
Olsson.

Text och foto:  
SVEN-ERIK KARLSSON

LIMA
Tommy Mattsson, 60, 
har under decennier 
varit motorn i Limas 
framgångsrika skid-
skytte-verksamhet. 
– Det har väl blivit någ-
ra ideella timmar under 
åren. Timmar som bara 
har gett glädje, säger 
Tommy strax innan han 
får utmärkelsen Eldsjäl 
av Sport i Dalarna. 

I Tommy har Lima haft en 
kraft som gjort det mesta. 
Medlem i Lima Skyttegille i 
45 år, aktiv i 44 år, styrelse-
ledamot i 22 år och därav 
ordförande i sju och sekrete-
rare i åtta. 

Lika stort engagemang 
har han haft vid utveck-
lingen av skidskyttearenan 
i Lima. 

Skyttepaviljong, speaker-
hus, stativ till tavlor, rull-
skidbana, elljusspår, skjut-
bana spelar ingen roll vad 
man nämner. Nog har Tom-
my Mattsson haft ett finger 
med i utvecklingen. 

– Just nu håller vi på att 
rusta upp skjutbanorna och 
att asfaltera rullskidspår, sä-
ger Tommy. 
Är målet en godkänd inter-
nationell arena? 

– Hoppas nå dit och vi 
är verkligen en bit på väg. 
Vi tar ett steg i taget, säger 
Tommy. 

Tommy brinner även för 
ungdomsskytte. I princip 
varje söndag året runt är 
han på plats och instruerar 
ungdomar. 

– Idag har vi många ung-
domar som är intresserade 
och några kan bli riktigt 
bra skidskyttar, konstaterar 
Tommy. 

Nationellt har Tommy 
gjort sig mest känd som 
tävlingsledare. SM, Swecup 
med flera tävlingar har Tom-
my varit ansvarig för. 

– Ett riktigt kul uppdrag 
där man även får chansen 
att se tävlingen, säger Tom-
my lite finurligt. 

Hur menar du? 
– Allt skall vara klart inn-

an tävlingen och då är det 
bara att njuta av bra skid-
skytte, säger Tommy och 
skrattar gott. 

Tommy är kompis med 
hela skidskyttesverige. En 
kille med ett leende på läp-
parna och med ett vänligt 
ord till alla. 

Inte för inte att han 2014 
fick utmärkelsen Årets Skid-
skytteledare och nu utsedd 
till eldsjäl av Sport i Da-
larna. 

– Så hedrande för mig 
och skidskyttesporten i 
Lima. 

Text och foto:  
PeO KARLSTRÖM

Tommy motorn 
i Limas skidskytte

BORLÄNGE
– Klart kul, jättekul!
Ulf Erikssons känslor 
är äkta. Inget snack om 
saken. Men så har också 
Stora Tuna OK:s, kanske 
största allt i allo, utsetts 
till tidningens eldsjäl.
Ulf, 61, har tillhört Stora 
Tuna OK sedan han var 18 
år. På hans cv finnes en elit-
karriär med goda placeringar 
som junior och senior.

– På min tid arrangerades 
nordiska mästerskap. Och 
jag har några bra placeringar 
i NM, både som junior och 
senior. Jag har även varit med 
och vunnit flera kavlar, infor-
merar han.
Hur länge varade din elit-
satsning? 

– Säkert tjugo år. Jag har 
haft förmånen att få tävla 
mot kanoner som Kalle Jo-
hansson, Sture Björk och 
Bertil Norman.

 

Tävlingsår där Ulf samtidigt 
lärde sig vikten av bra ledare.

– När man är ung är det 
viktigt att ha trevliga, bra och 
intresserade ledare omkring 
sig.

Det hade Ulf och nu är det 
han som backar upp och stöt-
tar så mycket han bara orkar 
och kan.

– Jag är lite av en allt i 
allo. Mestadels är jag coach, 
men agerar även som arena-
chef när klubben arrangerar 
tävlingar.

– Men skriv nu att vi är 
många som hjälpes åt, för det 
är en hel del att ordna med 
i och runt tävlingar, betonar 
Ulf.

Den glade snickaren Ulf 
bangar inte för speciellt 
mycket. Hör här bara:

– Jag fixar med boende, la-
gar mat och kör bussen till och 
från tävlingar. Det gäller att 
pyssla med det som behöves.

 

– Det 
brukar bli 
mycket 
matlagning 
eftersom 
vi lagar all 
mat själva. 
Så du är inte bara en glad 
snickare utan också en 
duktig kock? 

– Det verkar så ja, svarar 
Ulf och skrattar och fortsätter:

–Jag är med och ”chefar” 
jämt.
Hur orkar du med det? 

– Våra elitlöpare är väldigt 
framgångsrika och det ger all 
cred jag behöver. Jaja men!

Och nu har Ulf fått än mer 
uppskattning för värdefulla 
insatser i Stora Tuna OK

– Det är jättekul. Nu får 
vi hitta på något trevligt att 
göra för stipendiet från Sport i  
Dalarna, slutar Ulf Eriksson.

Text och foto:  
PER-ÅKE GRANLUND

FALUN. 
Familjen Uhlin är fa-
miljen som verkligen 
är idrott, mamma Eva, 
pappa Pär och barnen 
Wilma och Hampus. 
Bandy är sporten num-
mer ett och på somma-
ren är det fotboll som 
gäller. Ingen vila där 
inte. 
Eva som kommer från Stock-
holm, och Pär som är från 
Grycksbo träffades när båda 
bodde i Stockholm. Eva var 
aktiv bandyspelare i AIK och 
landslaget. Pär, som varit ak-
tiv i sex olika klubbar, slutade 
som spelare och blev tränare 

Eva och Pär Uhlin 
är familjen idrott

när barnen kom till världen. 
2006 drog Dalarna och de 
började bygga hus i Bergs-
gården, eller Bärs’gårn som 
det heter i folkmun, den lilla 
byn i utkanten av Falun. 

Paret började omgående 
med skridsko- och bandy-
skola i Grycksbo och på den 
vägen är det. Idag håller de 
i ett allsvenskt damlag och 
två pojklag, U14 och U16. 
Träningar är det måndag 
till torsdag och på helgerna 
är det matcher. Men några 
problem med familjelivet har 
man inte då alla är med vid 
träningarna och matcherna.

– Att se alla ungdomarna 
glada och fulla med energi 
och sedan uppleva hur de 
utvecklas, det ger oss mycket 
glädje inflikar Eva. Peng-
arna som dom nu får finns 
det många hål att stoppa i, 
en bandyresa till Kalix gör 
t.ex. ett stort ingrepp i klubb-
kassan, för att nu nämna  
något.

Eva, som idag jobbar på 
Dalarnas idrottsförbund, och 
Pär som finns på Parasport-
förbundet, är två mycket vär-
diga eldsjälar. Deras stora en-
gagemang ser dom en livsstil.

Text och foto:  
ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Camilla brinner 
för innebandy

Börje – en eldsjäl
för paraskisport

Börje Olsson längtar 
efter snön, men den här 
dagen var det bara dim-
migt vid Nybrobacken
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Att välja rätt mäklarföretag är början till 
en bra affär – vänd er med förtroende 

till oss, 46 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  Fastighetsbyrå AB,  Rättvik  •  2015 •  Nr  2

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

Fler upptäcker Siljansregionen som en naturskön och lugn plats. Detta 
har återspeglats under 2018, som varit det bästa försäljningsåret 

under våra 46 år som mäklare.

Bristen på objekt i kombination med en växande grupp spekulanter 
gör att vi nu söker fler villor, fritidshus, bostadsrätter och tomter att förmedla.

Genom engagemang, kunskap och lokalkännedom skapar vi förtroende. 
Vi strävar efter nöjda parter genom hela förmedlingsprocessen.

Kompetent extrahjälp 
till företaget!
Vi förser företag i Dalarna med fl exibel
bemanning, snabbt och effektivt inom:

IT
Receptionist 
Vaktmästare

Ekonomi 
Försäljning

dalarna@veterankraft.se | tel: 023-38 83 500

Gör som Lars »Nubben« Andersson, anlita Dala 
Metallpartier för ditt uterum
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Det fanns en tid när 
Mora och Orsa var bäst i 
världen på långlopp. Så 
bra att det blev lastbils-
tillverkaren Scanias en-
tré på skidscenen. Tacka 
bröderna Bengt och Ola 
Hassis som tillsammans 
med Lasse Frykberg 
dominerade långloppen 
i Worldloppet. Allt rattat 
av moraledaren Kjell 
Kratz.

Sport i Dalarna sammanför 
bröderna Hassis och Lasse 
Frykberg tillsammans med 
Kjell Kratz för en minnenas 
träff.

De tre åkarna var tillsam-
mans med Kjell som ledare, 
Sveriges bästa längdlandslag 
under 80-talet. För redan då 
plockades trion ihop i det 
som kom att bli Team Scania 
med Kjell Kratz vid ratten. 
Syftet var enkelt, de skulle bli 
bäst i långloppscirkusen, som 
då hette World Loppet.

På Scania fanns Kaj San-
dell som gjorde likhetstecken 
mellan Långlopp och långtra-
dare. 

World loppet bestod då av 
en serie tävlingar över hela 
världen. Det första World 

När Sveriges bästa 
långtradare fanns i 
Mora och Orsa

Loppet kördes 1979 och blev 
direkt en svensk affär. Matti 
Kuosko vann 1979 och 1980. 
Han följdes av Sven-Åke 
Lindbäck 1981, innan epo-
ken Team Scania med Lasse 
Frykberg 1982 och 1983, 
Bengt Hassis 1984, Örjan 
Blomqvist 1985, med Bengt 
Hassis som tvåa och Lasse 
Frykberg som trea.

En sak förenar trion och 
det är på frågan om vilken 
seger som de rankar högst. 
Svaret var föga förvånande, 
Vasaloppet.

– Utan tvekan det största 
jag fick vara med om, säger 
Bengt Hassis, som vann Va-
saloppet 1985 och 1986 och 
får medhåll av storebror Ola 
som vann 1979 och Lasse 
Frykberg som vann 1982.

– Jag hade då varit tvåa i 
Vasaloppet flera gånger och 
minns Lasses kommentar 
1985. Direkt sa han då att jag 
var värd segern.

LAG MEN INTE
LAGÅKNING
Alla tre var landslagskollegor, 
ingen vek ner sig för någon 
annan och i loppen var det 
kamp in över mållinjen, lång 
ifrån dagens team-åkning.

Ola Hassis är inte nöjd 
med vad han upplevde i Vasa-
loppet i vintras.

– Det är inte juste åkning 
när ett team stänger för an-
dra. Vasaloppet i vintras var 
bedrövligt, säger Ola kritiskt 
mot hur ett team styrde avgö-
randet.
Åkte då ni aldrig som ett lag?

– Nej det gjorde vi inte, 
säger de tre.

Kjell Kratz delar inte den 
uppfattningen.

– I Birken i USA ett år 
var förhållandena sådana att 
vi behövde ta täten, påpe-
kar Kjell och får medhåll av 
Bengt.

– Det stämmer, det gällde 
då att inte bli instängda så 
jag och Lasse tog täten och 
växel drog. På slutet hade vi 
en lucka på femton-tjugo 
meter, berättar Bengt, som 
dominerat det årets långlopp 
totalt. Varje gång med Lasse 
som tvåa.

– Den här gången var det 
Lasse som var starkast, men 
in mot upploppet körde han 
ner i ett blöthål som trampats 
upp och föll. Då stannade jag 
upp, men fortsatte sedan att 
åka och vann.

– Att vinna den gången var 

inget som jag gladdes över. 
Det var Lasse som skulle ha 
vunnit, han var starkast den 
dagen, men det blev jag som 
fick vinna, berättar Bengt.

Lasse tar det lugnt även 
om den förlorade segern fort-
satt gnager en del.

– Det gäller att hålla sig på 
benen.

Värre var det för Lasse i 
Dolomitenlauf en gång.

– Jag var i ledningen med 
40 sekunder, men hux-flux 
var Rudi Kapeller före mig.

– Jag kom i kapp honom 
och när jag åkte förbi honom 
så small det i ryggen när han 
sopade till mig med staven 
och han kunde åka förbi och 
vinna, berättar Lasse.

Ingen såg slaget med staven.
– Han hade genat i backen 

och åkt rakt fram istället för 
den långa sväng som spåret 

följde. Att han inte blev dis-
kat är oförklarligt, säger Kjell 
Katz.

WASSBERGS TEKNIK 
RÄCKTE INTE
Utanför laget fanns många 
etablerade åkare som Tho-
mas Wassberg, som var med 
i många lopp.

– Wassberg var kung upp-
för och han klagade ofta att 
det gick för sakta, skrattar 
Ola och får medhåll av Bengt.

– Jag minns ett lopp där 
spåret gick som i en lång rå-
gång och uppför. Wassberg 
bara försvann och rusade 
uppför, men sedan stod det 
inte på förrän vi var ikapp. 
Det var samma med Lund-
bäck, starka skidåkare men 
de saknade timingen.

Långloppsåkarna var de 
som förfinade skejttekniken.

– Wassberg var nere i sko-
skaften med armarna och tog 
alldeles för långa tag, konsta-
terar Ola.

– Det handlar om att flytta 
tyngden och få över hela vik-
ten.

Den fria tekniken pulve-
riserade spår och internatio-
nella skidförbundet FIS förde 
en kamp för att begränsa den 
fria tekniken.

– I Vasaloppet byggdes 
det vallar i spåret och inför-
des förbud på vissa sträckor, 
minns Bengt.

– Men det var bara att 
ställa ena benet på en sida 
av vallen och sparka med det 
andra, helt perfekt, log Bengt 
som utnyttjade den fria tek-
niken optimalt när han vann 
Vasaloppet 1986 på tiden 
3.48.55, den då snabbaste 
tiden.

I det loppet satte norska 
duon Brå och Aunli högsta 
fart och växeldrog.

– Så fort som då har jag 
aldrig ens åkt en femmil, kon-
staterade Lasse, som slutade 
åtta det året, men på en fem-
mil som bäst blev sexa i SM. 

FUSKARE FINNS
Lasse fick vinna ett Vasalopp, 
men inte korsa mållinjen som 
segrare. Först i mål var frans-
mannen Jean-Paul Pierrat 
men han diskades för otillå-
tet skidbyte.

– Han hade bytt flera 
gånger under loppet. Först 
bytte han en skida, sedan den 
andra. Innan målgång bytte 
han tillbaka till de märkta 
skidorna han startat med.

Fusk som gjorde att Lasse 
inte fick uppleva glädjen att 
åka först över mållinjen.

Det fanns annat fusk som 
också skedde i långloppens 
källare. 

– I Österrike var vi på ett 

ställe där ett utländskt team 
hade enorma blodvärden. De 
hade då satt rejäla kättinglås 
på en källardörr. Där fick vi 
inte gå ner. Det kucklades 
nog en hel del därnere, anty-
der Ola.

THOMAS ERIKSSON
—  KLASSISK KUNG
Att de svenska långlopps-
åkarna var starka var helt 
klart. 

»Ett år var vi etta 
till sexa och det 

var Wassberg som 
blev sexa, jag slog 
honom i spurten,«

skrattar Ola om den svenska 
dominansen.

Men de är snabba att dela 
med sig av beröm till andra 
åkare.

– Anders Aukland är su-
verän men Mäntyranta och 
Myllälä var två av de allra 
bästa  klassiska åkarna, säger 
Ola.

Den klassiska åkare 
som får mest beröm är 
Domnarvets Thomas Er-

iksson.
– Jag fick prova Thomas 

skidor, jag som väger tio ki-
lometer mer fick inte till fäs-
tet. Thomas teknik och timing 
var helt suverän, säger Ola. 

LYXHOTELL 
När team Scania klev in så 
blev det ett svenskt landslag.

– De betalade det mesta, 
men hotellen tog jag hand 
om. För jag såg alltid till att 
vi fick bo gratis, säger Kjell 
Kratz, som var tränare och 

fixare av det mesta runt laget.
– En gång fick vi inte det 

hotell vi brukade ha. Det stod 
då tomt, så åren därefter bod-
de vi åter där, gratis, skrattar 
Kjell.

Maten var en viktig del. 
– Ibland fick vi fina kalte 

platte, god men inte vad vi 
behövde, säger Lasse.

Hotel Walter i Italien var 
ett lyxhotell med miljonärer 
och damer med diamanter. 
Där kom vi in med svettiga 
träningsoveraller, skrattar Ola

En åkare som de ofta de-
lade hotellet med var norska 
Magnar Rismyhr.

– Det var en riktig lirare. 
Han lyckades förstöra hotell-
rum totalt, dels rev han sön-
der kontakter för att kunna 
ansluta sin grötkokare och 

sedan var det havregryn över 
hela rummet, skrattar Ola.

– Han kom ju fram till dig 
när du vunnit och frågade om 
det är du som är Bengt Has-
sis, skratta Lasse.

– När jag sa ja, så svarade 
han att till nästa år skulle han 
träna ”skikelig” och så gick 
han, minns Bengt, om den 
norske skidåkaren som idag 
är bildkonstnär.

TEAM SCANIA
Samarbetet med Team  Scania 
under åren 1984–1986 betyd-
de mycket för långloppslaget 
som då fick status av lång-
lopslandslag. Samtidigt gick 
skidförbundet in och gjorde 
ett övergripande avtal med 
Scania för hela längdlands-
laget.

– Tyvärr blev det ingen 
bra lösning. När skidförbun-
det skulle förhandla om avta-
let så ville Scania betala 2,7 
miljoner medan Wasabröd 
bjöd 3 miljoner. Då tog skid-
förbundet Wasabröd istället. 
Men de missade att Scania 
hade tagit massor av utgif-
ter utöver sponsringen, så i 
slutändan blev det en förlust 
på 1,2 miljoner, säger Kjell 
Kratz om det avtal som Sca-
nia då släppte. Ett avtal som 
initierats för långlopps åkarna, 
men som på märkliga vägar 
styrdes bort från dem.

– När avtalet skrevs så 
innebar det från början en del 
problem för oss långlopps-
åkare som hade egna avtal, 
säger Lasse.

– Nu fick vi ju kliva in i 

förbundets avtal.
Team Scania och långlopp 

blev ändå en framgång, men 
samtidigt började också åka-
re som Svan och Mogren att 
prestera på hög nivå. Wass-
berg hade då också etable-
rat sig i världseliten efter OS 
1980 och VM 1982.

– Men när vi var som bäst, 
då var vi utan tvekan det 
mest framgångsrika lands-
laget, säger Kjell Kratz

Team Scania rullade ut 
ur förbundet, men Scania är 
numera tillbaka med Gunde 
Svans inovation av den rull-
lande valla långtradaren. I 
skidspåren är det numera 
norska team som dominerar 
på herrsidan i långloppen. 

Text och foto:  
NISSE SCHMIDT 

Team Scania på 80-talet återförenade med från vänster Lasse Frykberg, Kjell Kratz, 
Ola Hassis och Bengt Hassis.

Ola Hassis som spelkort 
efter segern i Vasaloppet 
1979.



Minireningsverk 
i betong

en framtids- 
säkrad lösning 
för villan och  
fritidshuset

• 20 års garanti med serviceavtal
• Ingen egenkontroll
• Svensktillverkat för nordiskt klimat
• Marknadens bästa reningsgrad

Bronsgatan 1, 573 38 Tranås Tel 0140-38 65 80
www.watersystems.se

WSB Clean säljs av:

TILL SVERIGES LÄGSTA PRISER?

023-610 92 Karlsbyheden
www.blixbocement.se

Öppettider: 
mån-fre 7-16. 

Vi har ett brett sortiment 
av betongprodukter, t.ex:
L-stöd, plintar, brunnar,

brunnslock m.m

Tillverkare:

Karlsbyheden 62
Tel: 023-610 92  

Mob: 070-556 43 56 Hockeyskolan.se

LEKSANDS
HOCKEYSKOLA 2020

900 Elever besökte Leksand och Hockeyskolan 
Sommaren 2019.

Säkra din plats på Sommarens Höjdpunkt idag.

FÖLJ VÅRA SOCIALA MEDIER

NU ÄR DET DIN TUR!!
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BORLÄNGE 
Borlänge Kampsport 
huserar här. 
Domnarvets Brottar-
klubb likaså. 
Lägg till det Borlänge 
Judoclub och Borlänge 
Fightclub, så förstår 
ni att det är fullt ös i 
Kampsportens Hus. 

  
Fyra föreningar vars utbud 
bjuder på tuffa fysiska aktivi-
teter och samtidigt spännan-
de utmaningar. Detta under 
ett och samma hustak på in-
dustriområdet Norra Backa. 

Alla ålderskategorier är re-
presenterade. Ungdomar som 
äldre hittar till Kampsportens 
Hus. 

– Föreningarnas medlems-
antal ligger mellan 700 till 
800 medlemmar. Vi bidrar 
med cirka 200, varav 30–40 
procent är tjejer, berättar An-
dreas Åslin, Borlänge Kamp-
sport och fortsätter: 

– Vi utövar olika sorter av 
jiu-jitsu och något som blir 

Ett mekka för kampsport
mer och mer populärt är

Brasiliansk Jiu-jitsu. En 
disciplin som mer liknar 
brottning, jämfört med tra-
ditionella Ju-Jutsu Kai, som 
mer lär ut självförsvar. 

»Vår lokal användes 
även i andra

sammanhang, som 
till exempel då
Polisen är här
och tränar.«

  
JUDO STÖRST
Borlänge Judoclub, bildad 
1963, är den största fören-
ingen med 400 medlemmar. 
Klubben har fostrat många 
ungdomar med landslags-
meriter. Årets NM- och SM-
segrare Agnes Eriksson och 
tidigare års Jonas Björktorp, 
Alexander Thorell, Kim och 
Jennifer Malmberg, är några 
av föreningens judokas som 
satt Borlänge på kartan. 

Omar Bagdadi är ledare 
för gruppen 8–15 år, tillsam-
mans med Håkan Lenner. 

– Jag började själv med 
judo då jag var 35 år. Jag 
tycker det är jättebra att vi 
samlat alla kampsporter på 
samma plats, säger Omar 
Bagdadi. 

 – Judo är en fantastisk 
sport för barn och ungdomar 
då den är så allsidig. Och den 
medverkar också till att ta 
bort barriärer mellan pojkar 
och flickor då de kan träna 
tillsammans. 

Bagdadi informerar:

 »Det är väldigt 
uppskattat att 
vi kan bedriva 

vår verksamhet i 
Kampsportens Hus. 
Vi har en bra lokal 

och landslaget
är ofta här och 

tränar.«

Ida Nyquist och Niklas Sääv är två duktiga instruktörer  
i Brasiliansk Jiu-jutsu. I gruppen 10–15 år tränar 20-talet 
ungdomar med stor inlevelse. 

Full fart. Coach Selo Warvan (längst till höger), Borlänge Fightclub, har fullt upp 
med att dela ut träningsråd i thaiboxning. 

Unga instruktörerna Sverker Ernlund och  
Alexander Bagdadi visar några ungdomar hur 
man kan få sin motståndare på fall i judo. 

Hussein Miramadi instruerar Oliver Enerud och Bashir Ahmadi inför intresserade 
klubbkamrater.

Klubbens ordförande, Peter 
Nyvall: 

– Vi har full fart i alla 
grupper. Ekonomin är under 
kontroll och 2017  utsågs vi 
till landets bästa klubb av 
Svenska Judoförbundet. 

– I juli utsågs klubbens So-
fie Damberg till Sveriges för-
sta kvinnliga internationella 
domare. Något vi är stolta 
över, informerar Nyvall. 

 
I Borlänge Fightclub 

handlar det mesta om thai-
boxning. Warvan Selo och 
Mikael Bengtson coachar på 
träningarna.

 
»Vi är 50-talet

aktiva och vi är till 
för alla. Oavsett 
kön, ålder och

etnicitet.«

– Vi är som en enda stor 
skön familj och gemenska-
pen är jättefin. Ta bara en sån 

sak som våra fredagar som  
vi gjort till mys-pys-fredag, 
berättar Warvan och ler gott. 

  
Vad ger det att
träna thaiboxning? 

– Det är en allsidig trä-
ning, som stärker dig både 
fysiskt och mentalt. Och all 
träning är individanpassad, 
svarar Warvan och blåser 
igång ett nytt pass. 

Brottningsklubben, Domn-
arvets BK, med hundra talet 
medlemmar, är inne i en ge-
nerationsväxling. Sport i Da-
larna fick en pratstund med 
ledarna Stefan Enerud och 
Hussein Miramadi: 

– Ambitionen är att öka 
deltagarantalet i grupperna 
10–17 år, säger Enerud. 
Hur ska ni göra det? 

– På tisdagar kör vi styr-
keträning för alla. Det är kul 
med motionsidrott och vi vill 
vidga intresset för brottning, 
som erbjuder en mycket all-
sidig träning, svarar Enerud. 

Huvudtränaren Miramadi 
utvecklar några positiva tan-
kar:

– Vi har det bra här. Två 
brottarmattor, gym, bastu 
och omklädningsrum finnes 
att tillgå. 

»På tisdagskvällar-
na har vi en barn-
grupp igång med 
25-talet utövare. 
Många är talang-
fulla och som om 

några år kan bli rik-
tigt bra brottare.« 

– Bland de mer etablerade 
brottarna, är det USM-delta-
garen Oliver Enerud och SM-
deltagaren Bashir Ahmadi, 
som utmärkt sig mest senaste 
tiden, informerar Miramadi.

Text och foto:
PER-ÅKE GRANLUND

BJURSÅS
Med åtta arabiska full-
blod hemma på gården i 
Bjursås, en stor portion 
målmedvetenhet och ett 
sällsynt driv har Anne-
lie Eriksson, 31 år, gjort 
avtryck runtom i Europa 
i den extrema ridsporten 
distansritt. Sporten som 
sådan är oförtjänt liten 
och isolerad i Sverige 
men desto större utan-
för landets gränser. Och 
i den här sällsynt tuffa 
tävlingsmiljön lirar An-
nelie i något som skulle 
kunna kallas ridsportens 
egen tungviktsklass. För 
så är det. 

Tävlingsdistansen omfattar 
ofta 160 kilometer på häst-
ryggen under en och samma 
dag. Det ställer hårda krav på 
både häst och ryttare. 

HÄSTEN OCH JAG
– Vi blir som en enhet – min 
häst och jag – som ett enda 
ekipage, säger Annelie. Det 
krävs att man har en utveck-
lad känsla för hästens psyke 
och fysik. För distansritten 

är mycket krävande Så det 
är inte som många tror att vi 
bara sitter av tiden på häst-
ryggen och njuter av vacker 
natur. Nej, mycket händer 
under resans gång med både 
olyckor och enstaka tragiska 
dödsfall. Men å andra sidan 
finns ingen hästsport som är 
helt förskonad. 

Kanske var det redan vid 
två-års åldern kicken för 
hästsport föddes. 

Då fick hon rida solo mel-
lan punkterna A och B med 
mamma och pappa som 
servicepersonal vid vardera 
punkten. När hon fyllt sju år 
distansred hon 40 kilometer 
och premiärtävlade i lägsta 
kvalmatchen.

– Det var på något vis av-
görande och det var här allt 
började, minns Annelie. Jag 
fick blodad tand för spor-
ten och tävlade i flera andra 
grenar som hoppning och 
ponnygalopp. 

SERIÖS SATSNING
Efter att ha segrat i USM vid 
12-års ålder blev satsningen 
på hästsport (läs: distansritt) 
alltmer seriös och målinrik-

Annelie från Bjursås 
tävlar i ridsportens 
tungviktsklass

tad. Hon utbildade sig vid 
Stiernhööksgymnasiets 3åri-
ga hästlinje i Rättvik. Inrikt-
ningen var solklar. 

Gjorde praktik vid en 
hästgård i Toscana. Vände 
hemåt och bosatte sig vid 
fädernegården »Herrkalles- 
Tores-Jans-Annelies« i Bjursås. 

Här i den oslagbara mil-
jön – kuperad och omväx-
lande har hon utvecklat och 
finslipat sin genre. 

Idag tävlar hon utomlands 
ungefär en gång i månaden. 
Drar runt i Europa med häst-
trailern: Italien, Frankrike, 
Holland.Knockade hästvärl-
den med sponsoren Sheik 
Mohammed från Dubais 
kungahus i spetsen att för 
två år sedani samband med  
Epsom Derby i England 
kamma hem en andra place-
ring på den kortare distansen 
80 kilometer distansritt. 

– Men, avslöjar Annelie 
Eriksson. Min dröm är att 
själv träna fram en häst som 
presterar på absolut världs-
nivå. Och att kamma hem 
vinster i ädlaste valörer i både 
EM och VM. 

Text och foto:  
STAFFAN BJÖRKLUND 



Leksand

Bästa 
matbutik i 
Leksand

Öppettider
Mån-Lör 7-23

Sön 8-23

Välkommen till 
vår Spel & Café 

Vi har försäljning av
Leksands IF och Superstars souvenirer 
Biljettförsäljning till hemmamatcherna

Öppettider
Mån-Fre 9-19
Lör-Sön 9-17

Hemköp
Spel & Café

DHS Bygg

Med hjärtat  
på rätt ställe

Skovägen 22, Bjursås, 790 21 Bjursås
023-500 28 · info@dhsbygg.se · dhsbygg.se

RÄTTVIK
Rättvikstjejen Anna Swenn Larsson tog Sveriges 
enda medalj vid VM-på hemmaplan i Åre i vintras. 
Nu är det hon som bär Sveriges alpina förhopp-
ningar.

Silver Anna – vårt stora hopp
När den nya säsongen nu 

dragit gång så är inte Anna 
enbart Sveriges senaste VM-
medaljör och fyra i slalom-
cupen. Hon är också den som 

förhoppningarna knyts till  
i slalom, inte minst sedan 
Frida Hansdotter slutat.

– Det har varit roligt att 
kunna tänka på silvermedal-
jen, det var en dröm som gick 
i uppfyllelse. Att Frida slutat 
och jag får en ny roll i laget 
är inget jag funderar över, 
skratta Anna Swenn Larsson.

– Jag fokuserar bara på att 
köra mitt race.

Faktum var att Anna ran-
kades högre än Frida efter 
VM i Åre. Anna som fyra i 
världen och Frida som femma.

Med VM-medaljen om 
halsen lämnade Anna Åre, 
ytterligare en pallplats hann 
hon fixa ifjol, när hon blev 
trea i parallellen i Stockholm.

Efter en sommar med lite 
semester, för Annas del hand-
lar det om toppturer på ski-
dor. I våras blev det i fjällen 
runt Lofoten vid Narvik.

– Det har även blivit en 
hel del tid hemma i Åre och 
Rättvik i somras.

– Sedan har jag fått träna 
och förbereda mig och allt 
har gått som det ska, berät-
tar Anna, med några veckor 
kvar till premiären.

Vintern som stundar blir 
en mästerskapsfri vinter, men 
några tävlingar lockar lite 
extra.

– Slalom hemma Åre, men 
också Flachau ser jag fram 
emot. När det gäller Flachau 
så är det en backe som egent-
ligen passar mig, men där jag 
haft lite stolpe ut, säger Anna 
och tänker på gränslingen 
som kostade henne pallplat-
sen i vintras.

– Finalerna i Cortina ser 
jag också fram emot Där har 
jag aldrig varit tidigare, säger 
Anna, som fortsätter avstå 
fart som Cortina gjort sig 
känd för.

– Slalom och parallellsla-
lom men kanske också någon 
storslalomtävling blir det 
i vinter, säger Anna Swenn 
Larsson, Sveriges senaste  
alpina mästerskapsmedaljör.

Text & foto: NISSE SCHMIDT 

Anna Swenn Larsson på väg mot VM-silver. En medalj är klar, det blev ett silver för Anna Swenn Larsson.

I kunglig sällskap, Drott-
ningen och Kungen tillsam-
mans med Anna Swenn 
Larsson, Sveriges nya 
alpina drottning.
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BJURSÅS
Att driva ett företag på 
en liten ort gör att man 
ofta kommer i kontakt 
med det lokala idrotts-
livet. För Daniel Hag i 
Bjursås har idrottsfören-
ingen varit en röd tråd 
genom hela livet. 
Som ung var det fotboll och 
ishockey som lockade mest. 

– Jag spelade mest fotboll 
och det blev både i Bjursås, 
Sågmyra och Grycksbo. Man 
lirade i det lag som låg i hög-
sta divisionen, säger Daniel.

Idag driver han företaget 
Daniel Hag Bygg AB och har 
ett 20-tal anställda och Bjur-
sås IK och dess verksamhet 
ligger Daniel varmt om hjär-
tat.

Tillsammans med Klas 
Sjörén delar han ordförande-
skapet i fotbollssektion och 
hans hustru Lina har hand 
om ekonomin. 

Företaget betyder 
mycket för idrotts-
livet i Bjursås

– Viktigt att engagera sig i 
föreningslivet. Det har betytt 
mycket för mej och betyder 
mycket för dagens ungdomar, 
säger Daniel. 

– En bygd utan en fung-
erande idrottsförening är en 
bygd utan själ och engage-
mang.

Förutom styrelseuppdrag 
sköter Daniel och hans före-
tag fotbollsplan, Bjurliden. 

– Vårt sätt att sponsra. Vi 
anställer ungdomar att sköta 
plan. Det blir billigare för 
idrottsföreningen och vi kan 
hjälpa till på ett positivt sätt, 
säger Daniel.

Och det betyder väl även 
mycket för ungdomarna? 

– De får lära sig att ta 
ansvar och de är verkligen 
rädda om planen, påpekar 
Daniel. 

– En av ungdomarna har 
till och med börjat att ut-
bilda sig till snickare och är 
lärling hos oss idag. En vinn-
vinn situation för oss och 
ungdomarna.

Även bygdens anrika 
hockeyplan har rustats upp 
och Daniel firma har haft ett 
finger med i spelet. 

– Det är min VD Mikael 
Göras som lagt ner massor 
av timmar. Idag är det en 
populär samlingspunkt vin-
tertid för bygdens ungdomar, 
säger Daniel. 

Bjursås IK är en flersek-
tionsförening som förutom 
fotboll och hockey även har 
innebandy, alpint, skidor och 
gymnastik i sin verksamhet.

Daniel och hans företag 
är en viktig bricka i bygdens 
idrottsliv. 
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Välkommen att åka 44 km i 
den vackra Vasaloppsarenan
lördag 18 januari 2020

Anmälan: www.ifkmora.se/sk 
Upplysningar: 0250-392 16,
skidor@ifkmora.se

Start: Vasaloppsstarten i Oxberg.

Mål: Mora skidstadion, Hemus.

Penningpriser till de 
sex första i DH 21

Bergspris i Hökberg
till första dam och herre

Start 11.00
Tävlings- och motionsklass
Loppet är seedningsgrundande för Vasaloppet och Tjejvasan

MORALOPPET
Active living Mora

18 januari
www.ifkmora.se/sk

Inom idrottsrörelsen 
talas det om en trygg 
idrott för alla.

Vad ligger i begreppet en 
trygg idrott? 

– Det är en idrott fri från 
mobbing, trakasserier, hot, 
våld och övergrepp. En idrott 
där alla känner sig välkomna 
och delaktiga och får delta 
och utvecklas efter sina egna 
för-utsättningar, säger Catha-
rina Jonsson, Verksamhetsle-
dare på Dalarnas Idrottsför-
bund.

Hur får man då en trygg 
idrottsmiljö. Catharina Jons-
son igen. 

– Alla behöver arbeta 
utifrån den värdegrund som 
idrottsrörelsen gemensamt 
kommit fram till. 

Grundpelarna i den värde-
grunden är följande: 
• Glädje och gemenskap. 
• Demokrati och delaktig-

het. 
• Alla rätt att vara med. 
• Rent spel. 

NOLLTOLERANS
Inom idrottsrörelsen råder 
nolltolerans mot all form av 
mobbning, trakasserier, hot, 

Det finns massor av litteratur om Trygg idrott.
Kontakta Dalarnas Idrottsförbund så hjälper de till.

Trygg idrott för alla
våld och övergrepp. 

– Detta gäller alla inom 
idrotten. Alla, både barn, 
ungdomar och vuxna, ska 
kunna idrotta utan att riskera 
att utsättas för detta, poäng-
terar Catharina. 

»Om någon är
orolig för något

i sin förening skall 
man i första hand 

vända sig till fören-
ingens styrelse.«
Det går även att kontakta 

sitt specialidrottsförbund el-
ler Dalarnas Idrottsförbund. 
Om ditt ärende inte kan han-
teras av ovan uppräknade 
kan man kontakta Idrotts-
ombudsmannen.

Riksidrottsförbundet har 
även en visselblåstjänst som 
förutom ärenden inom be-
greppet Trygg idrott även tar 
emot anmälningar om ekono-
miska oegentligheter. 

Från 1 januari 2020 ska 
alla idrottsföreningar kon-
trollera begränsat registerut-
drag på personer som arbetar

med eller på annat sätt har 
direkt eller regelbunden kon-
takt med barn. 

– Den enskilde ledaren 

Kontakta Dalarnas Idrottsförbund och Catharina 
Jonsson, 010-459 03 01 eller catharina.jonsson@
dalaidrotten.se 
om ni har frågor eller funderingar eller läs mera på 
Riksidrottsförbundets hemsida: www.rf.se

beställer utdraget hos poli-
sen och visar sedan upp det 
för ansvariga i förening som 
dokumenterar att kontrollen 
genomförts. Utdraget åter-
lämnas direkt, förklarar Ca-
tharina. 

Utdraget visar grova brott 
så som mord, dråp, grov 
misshandel, människorov, 
sexualbrott, barnpornogra-
fibrott eller grovt rån. Att 
kontrollera begränsat regis-
terutdrag för alla ledare inom 
idrottsrörelsen är en av flera 
förebyggande åtgärder för att 
öka tryggheten i föreningen. 

BARNKONVENTIONEN
En annan nyhet den 1 januari 
2020 är att Barnkonventio-
nen blir lag. I Riksidrottsför-
bundets stadgar står att all 
idrott ska utgå från barnkon-
ventionen.
Barnkonventionen består 
av 54 artiklar som skyddar 
barns rättigheter och är be-
slutad av FN. 

– Alla under 18 år räk-
nas som barn. Det är viktigt 
att alla idrottsföreningar sä-
kerställer att verksamheten 
lever upp till det som står i 
Riksidrottsförbundets stad-
gar samt de anvisningar som 
finns gällande barn- och ung-

domsidrott. Dalarnas Idrotts-
förbund och SISU Idrotts-
utbildarnas konsulenter 
hjälper självklart idrottsför-
eningarna med detta arbete, 
avslutar Catharina. 

Text och foto:
PeO KARLSTRÖM

LEKSAND
Miljoner kollar. Miljoner 
spelar över hela världen. 
Jag hade dålig koll på 
e-sport när jag mötte 
kursen på Leksands 
Folkhögskola. Nu vet jag 
bättre.

Det är inte idrott, men visst 
är det sport. Som schack eller 
bridge. Kim Larsson vet vad 
han talar om. Han har varit 

landslagskapten och en av 
världens bästa i DOTA, ett av 
många spel inom e-sporten. 
Dessutom har han ett eget tv-
magasin om e-sport på nätet. 
Nu är han lärare i ämnet på 
Leksands Folkhögskola.

– Eleverna har e-sportun-
dervisning tre dagar i veckan 
inom ramen för allmänna 
kursen. Jämför gärna med 
skidgymnasiet eller hockey-
gymnasiet, säger Kim. 

Det vimlar av engelska 
fackuttryck i lektionssalen. 
Eleverna bollar med termer 
jag aldrig hört talas om. Det 
blixtrar på skärmarna. Det 
dödas hej vilt.

– Det är inte död och våld 
du ser. Det är mer att spelare 
slår ut andra lags spelare. Un-
gefär som när bönder slår ut 
bönder i schack, säger Kim.

– Skillnaden är att det går 
oerhört mycket snabbare och 

Cecilia Hänninger har e-sport som tillval på Leksands Folkhögskola.

E-sport större än hockeyn
att flera spelare i flera länder 
är inblandade samtidigt.

E-sporten växer lavin artat. 
Efter fotbollen är den värl-
dens största sport med över 
84 miljoner spelare/åskådare. 
NHL-hockeyn har 32  mil-
joner. Reklam intäkterna var 
173 miljoner dollar förra 
året.

– Alla blir inte miljonärer 
inom sporten. Men proffsen 
tjänar bra, sen är det stora 

prispengar också, berättar 
Kim.
Vad är viktigt för att bli bra 
inom e-sport?

– Reaktionsförmåga och 
spelsinne. Att kunna ta snab-
ba beslut och vara en skicklig 
strateg och problemlösare, 
säger Kim.
Det måste bli ett evigt 
sittande till långt inpå nät-
terna?

– Nej. Nej. Det går inte. 

En bra e-sportare sköter sin 
kropp. Det är viktigt att mo-
tionera, äta rätt och att sova 
ordentligt, säger Kim. 
Varför är det så svårt för en 
utomstående att begripa sig 
på sporten?

– Det är en sport man 
måste lära sig. Som att lära 
sig cricket. Det är samma 
sak. Det gäller att lära sig 
reglerna.
Text och foto: Mats Rönnblad

– Visst är sporten stor. Jag refererade
på ett e-sportevent i Seattle. Där var det 
18 000 i publiken och nära 20 miljoner 
som följde evenemanget på datorn.

Kim Larsson.

VÄLKOMMEN  
TILL TOPPEN  
AV TÄLLBERG!

Hotell Villa Långbers  

ligger på toppen i Tällberg 

med makalös utsikt över 

Tällbergs bygd och Siljan 

från vår restaurang och 

stora veranda. Förmånliga 

weekend- och advents-

paket. God mat och spän-

nande vinlista. Fantastiska 

solnedgångar året runt. 

Välkomna upp med familj, 

vänner eller kollegor! 

BOKA PÅ VILLALANGBERS.SE ELLER TEL 0247-502 90.
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Idremålarna är din kompletta 
måleripartner i Idre med omnejd. 

Vi utför in- och 
utvändig målning 
samt tapetsering 
vid nybyggnation 
och renovering.

I företaget finns lång tradition och gedigen kunskap 
– vi håller alltid hög kvalitet på våra arbeten.

Idremålarna är medlem i Målaremästarna.

Glöm inte 
att utnyttja 

ROT-avdraget!

Vi besöker Er kostnadsfritt 

för råd och prisförslag!

Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara  
äl var och vägar. Här möter du Dalarna, dina barns lärare, dina 
grannar och byalaget. Det innebär trygghet och engage mang för 
vuxna, barn och ungdomar. Här finns sporthall, is hall, cross
bana, ridhus, fotbollsplaner och fina förutsättningar för frilufts
liv som har stor betydelse för alla som bor i kommunen. Kom 

gärna och besök oss i vår vackra kommun!

 

www.gagnef.se

Gagnefs kommun  
– mötesplats mitt i Dalarna

Skridskobana på Flosjön – ett paradis för motionärer
DALA-FLODA
Tanken väcktes. 
För åtta år sedan 
smögs verksamheten 
igång.
 I dag är skridsko-
banan på Flosjön ett 
eldorado och paradis 
för motionärer.
 – Nu väntar vi bara 
på Kung Bore, så isen 
lägger sig igen, säger 
Tomas Fredén, ord-
förande i Dala-Floda 
Skating.

Styrelsen är ej stor. Men 
naggande god och skridsko-
frälst. Tillsammans med 
flera frivilliga krafter växer 
skridskobanan fram i vin-
tertid.

– Utan alla frivilliga kraf-
ter skulle det inte gå, säger 
Fredén och fortsätter:

– Vi ingår i nätverket 
Skating Dalarna, där även 
Runn-Is är med. Och av just 
Runn-Is fick vi ärva några 
maskiner.

Gagnef kommun har 
hjälpt till med att söka EU-
bidrag för diverse inköp. 
Kommunen har också bi-
stått med bidrag via Dala-
Floda Intresseförening.

– Folk har också varit 
duktiga att swisha pengar 
som har täckt våra bränsle-
kostnader, informerar Fre-
dén.

Flosjön är sju kilometer 
lång och i snitt har banläng-
den legat mellan fem till sex 
kilometer.

HÄRLIG MOTION
– Vi brukar ploga upp en 
banbredd på åtta meter så 
att banan ska hålla hela 
säsongen. Längsta banan vi 
haft mätte åtta kilometer.

Motion är inne. Lång-
färdsskridskor vintertid en 
idealisk utövning.

– Skridskoåkning är en 
underbar motionsform. För 
alla, understryker Fredén 
och utvecklar:

– Under sportlovsveckan 

har vi många aktiviteter på 
Flosjön. Bland annat plo-
gar vi upp en landningsbana 
för flygplan, då medlemmar 
från Dala-Järna flygklubb 
besöker oss.

– Vi brukar även bjuda 
på uppvisning i isracing. 
Posa Serenius var här ett år 
och gjorde en vådlig vurpa, 
men han reste sig snabbt 
och borstade av sig snön, 
erinrar sig Fredén och skrat-
tar gott.

Under sportlovsveckan 
brukar föreningen även er-
bjuda nyanlända och rörel-
sehindrade på aktiviteter.

– I Värdshuset intill ba-
nan går det bra att låna ut-
rustning, informerar Tomas 
Fredén innan han avrundar:

– Att åka skridskor är 
uppskattat. Finväder lockar 
även äldre till banan, men 
de åker spark för det mesta.

Jojo, alla sätt är bra utom 
de tråkiga.

Text: PER-ÅKE GRANLUND

Stora som små gillar att 
träna och lära sig att åka 
skridskor på Flosjön.
Foto: Thomas Dolk.

I Björbo Ishall är det full fart på ungdomshockeyn. U10, med ledarna fr. v.
Mathias Eljans, Johan Löf och Emil Skoglund, är redo för ett ispass. 

även han spelar i Borlänge. 
För att inte nämna tidigare 
poängmaskinerna i BHF, brö-
derna Lars och Nils Eriksson. 

– Oskar Holm tränade 
jag i tre år, innan han drog 
till Leksand och hockey-
gymnasiet, informerar Emil, 
vars egna cv omfattar en sä-
song i Leksands IF i SHL och 
fyra säsonger i Allsvenskan i 
Mora IK. 

– Vi fyller hela tiden på 
med spelare från hockey-
skolan fram till att ungdo-
marna slutar i nionde klass. 
Och det är efter att de slutat i 
nian som vi får problem. 

– De som satsar vidare på 
hockey väljer ofta att flytta 
vidare. Många hamnar i Lek-
sand.  

– I dag har vi flertalet tje-
jer och killar från Björbo IF 
som går på hockeygymnasiet 
i Leksand.  Ett exempel är 
bröderna Eljans, Erik, Arvid 
och Ivan.

Björbo IF har även fostrat 
spelare till tv-pucken. Årets 
inslag stavas, Martin Åker-
ström. 

Emil Skoglund har även 
varit distriktsledare för Da-
larna och han vet värdet av 
tillgänglig istid. 

– I Björbo är ishockey 
kultur och istiderna är gynn-
samma för alla. 

Text och foto:
PER-ÅKE GRANLUND 

BJÖRBO
– Ishallen står öppen för 
alla. 
Björbo IF:s sportchef, 
Emil Skoglund, sätter 
fingret på varför det är 
ett så skönt tryck på 
hockeyintresset i Björbo. 

Ungdomar strömmar till från 
alla håll. Den lilla välskötta 
föreningen har i dag ett 60-
tal ungdomar från U10 upp 
till U14.  

På helgerna råder det full 
aktivitet i skridskoskolan Tre 
Kronor som är till för de allra 
yngsta barnen. 

– Vi har barn från Dala-
Järna, Nås, Floda, Mock-
fjärd, Gagnef och Nyhammar 
som spelar hockey i Björbo IF.   

Lägg till ett a-lag, som spe-
lar i division 3, så har ni hela 
sportsliga värdet av verksam-
heten. 
Hur vill du förklara det 
stora intresset för hockey
i bygden?

– Här är ishockey öppet 
för alla.  

– Ishallen är som en ung-
domsgård. Skolan är även 
duktig på att nyttja ishallen 
och vi har duktiga ledare, 
svarar Emil. 

DUKTIGA SPELARE
Den stora tillgången till istid 
spär på intresset för sporten. 
Och skapar också duktiga 
spelare.  

»I Björbo är 
ishockey kultur«

Emil Skoglund gör entré 
för ett träningspass med 
U10-gruppen

Malmö- och Tre Kronor-
spelaren Fredrik Händemark, 
Olle Liss, Rögle och Tre Kro-
nor, Martin Grönberg, Sparta 
Sarpsborg, Norge, och Jens 
Hellgren, Rögle/SHL har alla 
Björbo IF som moderklubb. 
Spelare vars utvecklingsfas 
fortsatt via Leksands IF juni-
orverksamhet till fullfjädrade 
lirare.  

– Markus Persson började 
även han sin hockeybana i 
Björbo IF. Markus fortsatte 
sedan till Leksand för spel i 
Allsvenskan. I dag spelar han 
i Borlänge Hockey där han 
gör en hel del poäng, fyller 
Emil Skoglund på med. 

Oskar Holm, född -01, är 
en färsk Björboprodukt som 

LUDVIKA/ 
GRÄNGESBERG
Mohammed Ali och Bert 
Nordmark har en sak 
gemensamt- en gång 
champ alltid champ!
Den idag 85-årige legen-
daren inom dalatravet, 
kusken Bert Nordmark, 
lämnade oftast ingen 
oberörd under sina 
framträdande på trav-
ovalerna.

Inte minst den 6 januari 
1974 när han slog hela Trav-
Sverige med häpnad genom 
att vinna tidningen Expres-
sens Rikschampionat på Sol-
valla med 147-oddsaren First 
Boy!! Någon som säkerligen 
gladde många spelare hemma 
i Grängesberg! En champion 
från gruvorten hade för evigt 
ristat in sig i travlistorna!

 
 MITT LIVS SEGER
Det var nog mitt livs största 
seger, säger Bert med lätt 
fuktade ögon. Att vinna 
Rikschampionat var nog det 
näst största man kunde vinna 
efter Elitloppet på den tiden.

Ingen trodde att jag skulle 
ha minsta lilla chans i finalen. 
Stig H Johansson, som träna-
de First Boy, hade aldrig vun-
nit ett lopp med hästen.

Bert berättar att han hade 
pratat med en annan stor 
profil före finalen nämligen 
Einar Johansson. Mångfaldig 
champion på Rommetravet 
som rattade den blivande 
slutsegraren i försöket.

”Lången” berättade för 
mig att man inte skulle peta 
på hästen med körspöt utan 
låt hästen sköta sig själv. Om 
inte skulle han stanna upp.

Den gången 40-årige och 
mycket rutinerade Nordmark 
tog Johansson på orden.

SVANSEN I RUMPAN 
När hästarna svängde in 
på upploppet låg First Boy 
i tredje par utvändigt med 
mycket krafter kvar. Han vis-
ste att han inte kunde driva 
för då skulle hästen tvära.

Jag vet inte vad som flög 
i mig. Jag tog tag i hästens 
svans och stoppade in en 
knut i rumpan! Hästen full-
ständigt exploderade och 
vann ganska enkelt!! Han 
blev nog chockad!!

”TROLLKARLEN” FRÅN 
GRÄNGESBERG HADE 
SLAGIT TILL IGEN!  
Bert var en showman av sto-
ra mått. Alltid med glimten 
i ögat En av de allra största 
genom alla tider, lovordar 
Lars Lindh, travexpert och 
journalist inom travet under 
många år.

Han hade alltid det stort 
tänket och grundlade säkerli-
gen också den stora skaran av 
travamatörer som finns. Inte 
minst i Dalarna. Bert bevi-
sade att det går att träna häst 
utan att vara på travbanan 
som proffs, betonar Lindh.

  
MINNE SOM EN HÄST!
Travintresset började förhål-
landevis sent. Vid 22 år köpte 
han sin första häst vid namn 
Kynni. Han var också 27 år 
innan han körde sitt första 
travlopp.

Hade Casimir till start på 

”Svensk-Norska dagen” på 
Romme 1961. Hästen for hit 
och dit under loppet men vi 
vann till 52 gånger i odds, 
minns Bert!

Trots att passet talar om 
85 års ålder har han ett min-
ne – ja just det som en häst!

Hur många lopp jag kört 
vet jag dock inte. Kanske 
5000 och det blev 556 segrar. 
Jag minns faktiskt de flesta av 
dessa!

Lägg därtill att sonen Lars, 
62, vann 140 lopp till stallet.

Den första stora stjärnan 
i stallet var bjässen Jerk med 
enorma 1,79 m i mankhöjd!! 

En verklig tuffing som 
vann 25 lopp för mig. Han 
hade nio raka och sedan rull-
lade det på.

Under årens lopp tog Bert 
emot ett stort antal hästar 
som mer eller mindre dömts 
ut som fortsatta travare. 
Många blev stumma av för-
vånad när ”trollgubben” 
gång på gång lyckades få fart 
på djuren.

Får du fart på den här 
kan du säkerligen få en åsna 
att vinna, var det någon som 
tyckte!

Han fick snurr på det 
mesta!

SHOW MED SKOGMAN 
OCH ”RAPPE”
När sedan fem månader gam-
le Rapid Boy kom till stallet 
i Enkullen vid Ludvika flyg-
plats skulle det bli än mer åka 
av på travbanorna. Innan kar-
riären var över hade ”Rappe” 
passerat mållinjen som etta 
vid fantastiska 111 tillfäl-
len. Lägg därtill 60 gånger 
som tvåa. Han var självklart 
stallets stora affischnamn un-
der många år! Totalt gjorde 
Berts skyddsling 280 starter. 
Han var den första hästen att 
springa under 1.20 i Dalarna!

En fantastisk häst som 
aldrig var skadad. Hästen var 
aldrig på besök hos veterinä-
ren!

1976 hade Nordmark 
en stor framgång bland ota-
liga andra med en annan av 
stjärnhästarna från Enkullen. 
Mr. Ego slog till och vann 
”Årjängs stora heat”.

Innan loppet trodde jag 
inte på chans och lovade helt 
sonika som att sjunga ”Please 
release me” på den efterföl-
jande banketten om så skulle 
bli fallet. Och så blev det!

Vad skulle jag göra när 
Thore Skogman ropade upp 
nästa artist. Det var bara att 
kliva upp och sjunga. Thore 
hjälpte mig tack gode Gud, 
skrattar Bert!!

Hustrun och livskamraten 
Siv sedan 67 år ”skämdes” 
över Berts tilltag.

Lagning av stenskott från 0 kr beroende av försäkringsbolag. Bilen ska minst ha halvförsäkring. 

 Vänta inte för länge, då kan det bli 
en spricka och rutan måste bytas.

0771-411 411

LÄT T AT T FÅ. LÄT T AT T FIXA. L AGA STENSKOT TET FRÅN 0 KRONOR

”Trollkarl”. Mannen från Enkullen fick fart på det 
mesta. Många menade att han var ”trollkarl”! Här fram-
för delar av prissamlingen med en jättelik dalahäst från 
segern i Mora-loppet på Rättvik 1975.

Affischnamn. Under många år var Rapid Boy det stora 
affischnamnet.  Berts ögonsten vann hela 111 lopp. Här 
på Romme. Foto: OKÄND

Oförglömligt. När Bert 
Nordmark och hans 
147-oddsare First Boy 
skar mållinjen som etta 
i Expressens Rikscham-
pionat på Solvalla 1974 
ristade han för evigt in sig 
den svenska travhistorian. 
Priset en närmare tio kilo 
tung häst i massiv brons. 

Trollkarlen Bert från Enkullen
skrällde och blev champion

Vi hade fantastiska år 
tillsammans. Grymt att hon 
skulle drabbas av alzheimer 
och behöva sitta på hemmet. 
Utan henne hade jag aldrig 
klarat min karriär, betonar 
Bert med tung blick. Det är 
en grym sjukdom!  

INTE BITTER  
Nu har han sedan länge läm-
nat sulkyn i stallet. Besöker 
sällan travbanorna utan 
att för den skull vara bitter. 
Otaliga är de fina hästar som 
passerat revy på Enkullen Att 
räkna upp alla skulle kräva 
en helsida extra!

Var tid har sin tid. Jag öns-
kade självklart att jag skulle 
få ha kört mina 35 år i nutid. 
Hästarna är flyg maskiner, 
stora prispengar, bra avel och 
förnämliga banor.

SER DU INGET
SOM NEGATIVT?
Får en känsla av att många 
hästar är övertränade. Min 

modell att köra sex dagar i 
veckan med långvagn i skog 
och mark skulle hålla än 
idag.

En sak som borde total-
förbjudas är att köra lopp 
utan skor. Här tänker man 

för lite på djuret och för 
mycket på pengarna.

Bert har aldrig varit rädd 
för att tycka till. En gång 
champ alltid champ! Då har 
man rätt att tycka!! 

Text & foto: HARALD LOHSE
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Älvgatan 58, Mora • 0250-156 10
www.siljansglasmasteri.nu

Älvgatan 58, Mora • 0250-156 10
www.siljansglasmasteri.nu

DIN LOKALA GLAS-
MÄSTARE I MORA
- Glasreparationer
- Aluminiumpartier
- Inglasningar
- Spegelglas
- Glasräcken

Fullständig glasmästeriservice - med kund och kvalitet i fokus 

- Bilglas
- Inredningsglas
- Solskydd
- Energiglas
- Fönsterreparationer

Kontakta o
ss för

MÅNADENS

ERBJUDANDE
redan idag!

Utnyttja

ROT-
AVDRAGET!

Besök oss på facebook!

VI SKRÄDDARSYR
DITT UTERUM!

Västermalmsvägen 8 • Telefon: 023-221 90
Öppet: Mån-fre 7-17, Lör 9-13 • E-post: info@falutra.se

DAGS ATT RENOVERA 
ELLER BYGGA OM?

Då är du välkommen till oss på  
XL-BYGG Falu Trävaru. Hos oss  

hittar du allt du  behöver när du ska 
bygga om eller renovera ditt hem. 

Vår kunninga personal kommer gärna 
med goda tips och råd. Du finner även 
inspiration i våra utställningar av kök, 

badrum, fönster och dörrar.

Välkommen till En riktig bygghandel! Vansbrosimningen
29 juni - 7 juli 2019

#vansbrosimningen
vansbrosimningen.se

LEKSAND
Inga andra tankar. Det är bara här och nu som
gäller när bågen spänns. 
– Man behöver inte vara jättestark, säger Anton
Andersson klubbmästare i Leksands Bågskytte-
klubb.

Naturens krafter. En tyst 
sport. Bågskytteklubbens 
medlemmar står på rad och 
siktar när Sport i Dalarna 
hälsar på. Det är lördag efter-
middag och nära 30 personer 
är på plats i Åkerö skolas 
gymnastiksal.

– Vi håller till här och i 
Djura skolas gymnastiksal 
under vinterhalvåret, berät-
tar Paul Raukas ordförande 
i klubben.

– Utomhus är vi på Hjul-
bäcks jaktskyttebana i Sil-
jansnäs.

UNG FÖRENING
Leksands Bågskytteklubb 
är bara något år gammal. 
Paul Raukas som flyttat från 
Stockholm till Sunnanäng 
tillsammans med medgrun-
daren Celina Sand är motorn 
och eldsjälen:

– Det var inga problem att 
få igång klubben. Vi  annon-
serade på sociala medier och 
det kom nästan 20 personer 
på en gång, berättar Paul.

– Nu är vi 40 medlem-
mar från 10 år till 60 år. Ny-
börjargrupperna är i regel 
fulltecknade. Från början 
var vi bara två instruktörer, 
jag och Celina, men snart är 
vi fem då flera som sitter i 

styrelsen nu går tränarutbild-
ning under hösten.

Hur länge bågskytte har 
existerat är omtvistat, men de 
äldsta bågarna som påträf-
fats är runt 5 000 år gamla. 
Ursprunget är oklart men 
kulturer i Asien, Mellanöstern 
och Mellaneuropa har använt 
bågen i tusentals år.

– För många är bågskytte 
en ungdomsdröm. I action- 
eller äventyrsfilmer finns ofta 
en bågskytt med, säger Paul.

En bra skytt känner redan 
när bågen ska spännas (i det 
s.k. uppdraget) om det blir en 
lyckad träff. Koncentrationen 
och känslan måste sitta direkt. 
Annars är det bara avbryta  
eller låta pilen gå.

MORA
”Ring så spelar vi” är ett 
av våra mest populära 
radioprogram, i många 
år med Hasse Tellemar 
som programledare
Målvakten Isak Wallin 
i Mora IK kunde förra 
säsongen ge ut en egen 
variant.

”Ring så spelar jag”.
Han representerade näm-

ligen samma säsong fyra 
klubbar. Mora IK, Färjestads 
BK, Malmö Redhawks och 
Södertälje SK. Säsongen inn-
an var han utlånad till Modo.

Innan dess spelade han för 
Modo Hockey och var där en 
kort tid utlånad till Sollefteå.

Sånt här kanske händer 
spelare som varit med i tio-
femton år.

Isak Wallin? Han är 21 år.
– Det som hände förra sä-

songen med alla klubbar jag 
skickades till kan jag skratta 
åt idag. Synd att jag inte spa-
rade de olika matchtröjorna. 
Det är kul minnen, att se hur 

Isak i fyra klubbar
samma år
– Jag har världens 
bästa jobb

olika klubbar fungerar. Ex-
empelvis hur professionellt 
det var i Färjestad.

– Men då var det inte så 
mycket att skratta åt. Jag 
tänkte, vill inte Mora ha 
mig? Speciellt i Södertälje där 
jag fick spela de första två 
matcherna, men sedan satt på 
bänken.

Eller om det blev på läk-
taren. 

BODDE PÅ HOTELL
– Jag bodde på hotell i Sö-
dertälje i flera månader, och 
det blev ett enformigt liv. Jag 
tyckte att det kunde väl vara 
lika bra att vara i Mora och 
träna med det lag jag tillhör.

För Isak Wallin är något 
så ovanligt som en äkta mo-
ring i Mora IK.

Ja, de är två stycken. Isak 
och Thomas Skogs i ordina-
rie A-truppen. Men så här ser 
ishockeyn ut idag. I de flesta 
klubbar.

Leksand har inte en enda 
spelare i truppen med Lek-
sands IF som moderklubb. 

Jo, Marcus Karlberg som 
återvänt från AIK efter en 
kort sejour. Men får svårt att 
platsa.

– Men förra säsongen 
hade vi fjorton importer i 
Mora. Alla genomgångar 
med tränarna gick på engel-
ska. Det behöver vi inte ha i 
år (bara två nordamerikan-
ska spelare) påpekar Isak.

 
EN ÄKTA MORING
 Som känner att nu är han 
hemma på riktigt. Han de-
lar på målvaktsspaden med 
19-årige Olof Lindblom, ny 
från Djurgården. Som kan 
försvinna flera matcher kring 
nyår, eftersom han kan bli 
aktuell till JVM. Då blir Isak 
ännu mera värdefull.

– Jag trivs oerhört bra nu. 
Jag har världens bästa jobb, 
säger Isak. Jag bor på gång-
avstånd till hallen, jag behö-
ver inte kliva upp i svinottan 
utan kan sova ut. Och så har 
jag mitt jobb här i ishallen. 
Och jag har kunnat försörja 
mig på det här jobbet i ett par 
års tid.

Ni kan vara säkra på att 
Mora IK kommer att vårda 
noga sin unge målvakt.

Han beskrivs av sin mål-
vaktstränare Peter Iversen 
som en målvakt med snabb 
rörlighet i fötter och händer, 
snabb med plockhandsken 
och ser uppkomna situatio-
ner väl.

– Jag måste ju uppväga att 
jag inte är så stor som många 
målvakter (Isak mäter 1.80 
och väger 75 kilo).

Det är ett utsatt jobb att 
vara målvakt. Kritiken kan 
bli hård vid motgång, eller 
hur? Sånt klarar jag eftersom 
jag spelat för Modo (bland 

annat 18 raka matcher i A-
laget). Är det någonstans man 
får veta att man lever så är 
det i Örnsköldsvik. Går det 
dåligt nån match, då tycker e 
n del supportrar att hela laget 
borde bytas ut. Men jag hade 
en bra tid i Modo, flyttade 
upp då jag bara var 16  år 
och gick hockeygymnasiet i 
Ö-vik.

 I Modo delade Mora-Isak 
spaden med Leksingen Erik 
Hanses som fortfarande finns 
i klubben.

Varför har då Isak skickats 
iväg till andra klubbar. Det 
är givetvis för att han skulle 
få speltid och de aktuella 

klubbarna hade skador och 
snabbt ville hitta lösningar.

I Mora förra säsongen 
fanns Mathias Engstrand och 
Janne Juvonen. Engstrand 
blev skadad, men kom till-
baka och då blev Isak över-
flödig. Men så här ser det ut i 
många klubbar.

Isak Wallin har en strålan-
de ungdomstid.. Represente-
rade Sverige i U16 (för Mora 
IK) i  U17, i U18, i U19, i U20 
(alla för Modo) och har ett 
JSM-guld med Modo.

Han hade förra säsongen 
en förfrågan från en tysk 
klubb, men tackade nej.

STÖRRE KLUBBAR
– Jag är fortfarande ung, och 
jag vill etablera mig i Mora 
först. Men mitt kontrakt 
går ut efter säsongen och 
jag har en bra agent i förre 
Hammarby målvakten Jocke 
Persson.

Men drömmen finns för-
stås hos mig som hos många 
andra, att få spela i större 
klubbar, i större serier.

Kanske tänker han på 
förre Moramålvakten Lasse 
Johansson som fick stå åt si-
dan i Mora IK och  hamnade 
istället i Västerås och sedan 
i Frölunda där han korades 
som SHL:s bäste målvakt. 
Hamnade i NHL-laget Chi-
cago Black Hawks farmarlag 
vid 29 års ålder och är nume-
ra etablerad i ryska  legend-
omspunna CSKA, Moskva, 
Och miljonernas tickar in.

Det du Isak Wallin. Det är 
alltid tillåtet att drömma.

Text: STELLAN KVÄRRE
Illustration: HANS JAX

Bågskyttet
växer i Leksand

Anton Andersson, 13 år, har skjutit ett halvår och är redan klubbmästare.
Senast vann han guld på Munktellträffen i Eskilstuna. Den mest prestigefulla
tävlingen efter SM. Anton vann i klassen Recurve Herrar 13.

Anton Andersson och Ella Schmidt är medlemmar  
i Leksands Bågskytteklubb.

Fakta
Bågskytte:  
En OS-gren

Olika bågar: 
Långbåge, Barebow,
Recurvebåge,
Compoundbåge, 
Instinktivbåge (kallas 
också jaktrecurve)

Aktiva i Sverige:  
10 000

Medlemmar i Leksand:  
40

Kontakta: 
idrottonline.se/ 
leksandsbsk- 
bagskytte/

Det handlar om att öva 
och åter öva. Ungefär som 
en golfspelare övar sin swing, 
berättar Paul.

På tävling skjuter man 
normalt 3-pilsserier, men det 
finns också tävlingar där man 
skjuter 6-pilsserier. På träning 
hinner man skjuta runt 100 
pilar på ett par timmar vilket 
motsvarar två ton lyft, på tre 
fingrar.

– Skickliga bågskyttar är 
duktiga på att meditera. Att 
kunna skaka av sig en dålig 
serie är viktigt

– Själv brukar jag borsta 
mig på armen om jag skjutit 
dåligt, säger Paul och skrattar. 

Text och foto:
MATS RÖNNBLAD
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FALUN 
– En förändringsprocess 
som inom vissa idrotter 
startat redan för 20–25 
år sedan i Dalarna, säger 
Jan-Olov Fredborg, sam-
ordnare av paraidrotten 
i Dalarna.

Vad är då själva
förändringen? 
– Att idrotter inom parai-
drotten skall inkluderas med 
varje specialidrottsförbund 
(SF). Det innebär att vi från 
para idrottsförbundet inte 
längre skall hålla på att ar-
rangera tävlingar, serier eller 
liknande. Det skall ligga på 
respektive SF, säger Jan-Olov. 

Fotboll, innebandy, skid-
åkning mm måste i fortsätt-
ningen även tänka paraidrott. 
Och det gäller både på för-
bunds -, distrikts -, och fören-
ingsnivå. 
Är vi där idag? 

– Både och. Vissa fören-
ingar är ordentligt på,  medan 
vissa inte alls är med. Här gäl-
ler det att vi hjälps åt och hit-
tar lösningar, säger Jan-Olov. 

– På förbundsnivå måste 
man lägga en plan för rekry-
tering, utbildning, regler med 
mera.
Målet är att parasporten 
skall bli en naturlig del i den 
traditionella idrotten. 

Jan-Olov Fredborg, koordinator 
på Dalarnas Parasportförbund

Parasportidrotten 
är inne i en 
förändringsprocess

– Absolut rätt utveckling. 
Varje förbund och förening 
skall ta ansvar för sin idrott 
och parasporten är del av 
detta. 
Vad blir då Dalarnas Paras-
portförbunds roll framöver? 

– Vissa idrotter som el-
hockey, goalball med flera, 
som inte har en naturlig plats 
i ett förbund, får vi

ta hand om. Vi får syssla 
med viss rekrytering. För-
ändringen är att vi inte skall 

räkna tabeller utan istället 
samordna rekrytering med 
olika förbund. Vara ett kom-
petenscenter, nätverk för pa-
rasport, säger Jan-Olov. 
Är det viktigt med en rekry-
tering, där man kan prova 
på så många idrotter som 
möjligt? 

– Här har parasport-
förbundet en viktig roll. Vi 
ger alla en möjlighet att pro-
va på olika idrotter vid re-
kryteringsläger eller liknande 
och sedan slussas man ut i 
den traditionella idrotten när 
man valt idrott.
Idag finns det olika
varianter på inkludering. 

– Vissa idrotter har egna 
serier medan idrotten är helt 
inkluderad i andra. Ett exem-
pel är bord-tennis i IK Juno 
där man tävlar tillsammans. 
Vilka är de mest växande 
idrotterna inom para-
sporten? 

– Innebandy och fotboll 
har vuxit mest. Parasporten 
skall inkluderas i den tradi-
tionella idrotten. 

– I Dalarna är vi på god 
väg. Viktigast är att vi inte 
tappar deltagare. Tillsam-
mans skall vi stärka para-
sporten genom inkludering, 
poängterar Jan-Olov. 

Text och foto:
PeO KARLSTRÖM 



0247-151 28
www.siljanglas.se

Nytt  uterum? 
Kolla priset med oss  

först!

Allt inom glas i siljansbygden!

Förläng 

sommaren!

BORLÄNGE
Han var först i länet
med laserbehandling.
I fjol lanserade Per
Hillerström fenomenet, 
vattencykling i massa-
gepool.
 – Vi är först i Skan-
dinavien med den här 
anläggningen,
informerar han.

 Sport i Dalarna besöker gam-
la mjölkboden i Hushagen i 
Borlänge. Numer ombyggd 
till ett modernt träningscen-
ter i regi Hjärtebra.

– Den här typen av vat-
tenträning är stor i Italien 
och Frankrike. Bara i Italien 
finnes det 700 anläggningar, 
berättar Hillerström.
Hur stort intresse har er 
satsning rönt? 

– De flesta som provat 
tycker att det är bra. Det tar 
tid att etablera något nytt, 
men vi är på rätt väg.

– När jag började med 
laserbehandlingar för 31 år 
sedan, så tog också det tid att 
etablera.
Vad är det som är så bra 
med vattencykling? 

»Träningen är
framför allt skon-
sam för kroppen. 
Alla har reveny av 
den här typen av 
vattenträning.«

– Den passar för ben-, 
mage-, överkropps-, och mo-
tionsträning, redogör Hiller-
ström.

Med den vetskapen lät vi 
tidningens testpilot och kol-
lega, Lillis Åkerblom, kliva 
ned i bassängen för att köra 
ett cykelpass.

Det varma vattnet bubb-
lade, och bjöd på skön mas-
sage, i takt med att Lillis 
trampade på i det nästan 
30-gradiga vattnet.

– Det kändes bra och vat-
tentemperaturen var riktigt 
skön, upplyser Lillis och pus-
tar ut efteråt.

SPECIALINRIKTADE 
VATTENSTRÅLAR
Anna Akurhed är instruktör 
på Hjärtebra:

– Samtidigt som man 
trampar på cykeln får man 
massage av specialinriktade 
vattenstrålar. Något som 
ökar kroppens blodflöde med 
trehundra procent, vilket är 
bra för hjärtat, säger Akur-
hed.

Per Hillerström igen:

 

»Forskning
i Italien har på-

visat att den här 
tränings formen är 
bra för de flesta.«

– I Italien kan man också 
få remisser från sjukvården 
för att nyttja vattencykling 
som rehabträning.
Du har ju ett förflutet inom 
fotbollen i länet. Har exem-

pelvis skadade fotbollsspe-
lare nytta av vattenträning? 

– Absolut och då tänker 
jag först och främst på de 
med knäskador. Även övriga 
inom idrottsvärlden kan ock-
så ha hjälp och nytta av den 
här typen av träning.

”Lasermannen” Per Hil-
lerströms lansering, Hjär-
tebra, har nog kommit för 
att stanna. I ”mjölkboa” på 
Hushagen.

  
Text och foto:

PER-ÅKE GRANLUND

I mjölkboa
på Hushagen

Sport i Dalarnas Lillis Åkerblom var nöjd efter att ha provat vattenträning i massagepool.
Per Hillerström och Anna Akurhed signalerar bifall. 

HEDEMORA
Bertil Norman, Sveri-
ges bäste orienterare 
på 1960-talet, fick en 
annorlunda present när 
han firade sin 90-årsdag 
slutet av juni.
Motionsanläggningen 
Brunnsjöberget i Hede-
mora, som varit Bertils 
andra hem under flera 
decennier,  döptes då 
till Bertil Norman Arena. 
Det var presenten från 
Hedemora OK och 
Hedemora Skidklubb, 
klubbarna som nyttjar 
anläggningen.

– Fantastiskt, var kommenta-
ren från en rörd Bertil Nor-
man när han hyllades vid 
Brunnsjöberget. 

Där fanns en stor del av 
den svenska orienteringseli-
ten på 50-, 60- och 70-talet 
samlad för att hylla 90-åring-
en.

Det bjöds på mer den här 
soliga dagen vid Brunnsjö-
berget. Bertils framgångsrika 
karriär nådde en höjdpunkt 
när tidernas första VM av-
gjordes 1966. Då var Bertil 
37 år, men platsade ändå i 
det svenska stafettlaget. De 
tre övriga i det historiska la-
get, Kalle Johansson, Anders 
Morelius och Göran Öhlund, 
deltog också i festligheterna 
vid Brunnsjöberget, f-låt  
Bertil Norman Arena.

– Jag minns det så väl hur 

Bertil Normans Arena
stafetten gestaltade sig, för-
klarade Bertil.

– När i tur och ordning 
jag, Kalle och Anders såg till 
att vi var med i täten efter de 
tre första sträckorna visste 
jag att vi skulle vinna. Ingen 
kunde slå Göran på en slut-
sträcka.

FRAMGÅNGSRIK 
KARRIÄR
Bertil hade mycket att berätta 
om sin framgångsrika karriär. 
Den har han fortsatt även se-
dan elitkarriären var över, 
inte minst för att ge senare 
generationer råd.

Han var oroad när Dalar-
nas orienterare under några 
år misslyckades att kvalifi-
cera sig för natt-SM.

– När vi inte hade fler än 
tre man som fick vara med i 
natt-SM tyckte jag att något 
måste göras, berättar Bertil.

Han ordnade en träff med 
de tre och föreslog hur de 
skulle göra för att lyckas.

– Och det blev en fullträff 
för trion, som slutade etta, 
tvåa och trea.

Trots sin aktningsvärda 
ålder gör han fortfarande 
många insatser vid anlägg-
ningen som nu fått hans 
namn.

Ännu vid 85 års ålder del-
tog han vid en del tävlingar 
och tog då ett silver vid vete-
ran-SM.

Text och foto:
SVEN-ERIK KARLSSON

Kvartetten som vann tidernas första VM-stafett i orientering, från vänster  
Göran Öhlund, Anders Morelius, Kalle Johansson och Bertil Norman.

Bertil Norman beundrar tavlan som visar att motions-
anläggningen döpts till Bertil Norman Arena.

Som enda tidning på plats vid 90-årsfirandet uppvaktades Bertil Norman (längst  
till höger) av Sport i Dalarnas Håkan Rystedt och Rolf Hammar. En annan veteran,  
Kalle Johansson (till vänster) verkar road av Hammars tal.

– blev en  
lyckad present
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1
Gör Vasaloppet, Öppet 
Spår, Nattvasan 90,  
Nattvasan 45,  
Vasaloppet 45,  
Vasaloppet 30 eller 
Tjejvasan...

3
...och Ultravasan 90,  
Ultravasan 45 eller  
Trailvasan 30. 

Gå i mål med Vasaloppstrippeln 2020. Gör tre lopp på samma  
distans under ett och samma år. Välj mellan 90, 45 eller 30 km. 
Anmäl dig på vasaloppet.se. 

2
...och Cykelvasan 90, 
Cykelvasan Öppet Spår,  
Cykelvasan 45 eller  
Cykelvasan 30... 



Kents
Bilcentrum

Den kompletta Subaru och  
Isuzu anläggningen i Rättvik Morakniv® Eldris | Vår minsta nyhet någonsin och vinnare av  

The Scandinavian Outdoor Award 2016 | www.morakniv.se

LUDVIKA
En av de största skrällar-
na i svensk bowling nå-
gonsin! Skrällen bestod 
i att Ludvika BK i våras 
tog sig upp i landets 
högsta serie, elitserien. 
Det är 20 år sedan Da-
larna senast var repre-
senterat i den serien i 
form av Domn arvet. Helt 
klart en bragd av högsta 
dignitet, berömmer en 
av legendarerna inom 
sporten i Dalarna, Yngve 
Åhs, 78, från Borlänge!

Det var suveränt bra gjort av 
lilla Ludvika att ta sig upp i 
högsta serien. Titta på Stock-
holm som har mer än 30 hal-
lar. Dom har INGET lag i 
högsta serien!

Ingen trodde på förhand 
att det helt otippade och oru-
tinerade Ludvika BK skulle 
ha minsta lilla chans att krav-
la sig upp till den högsta eli-
ten. LBK var det absolut lägst 
rankade av de fyra kvallagen 
som gjorde upp om en plats.

– Det trodde nog inte vi 
heller, bekänner lagbasen 
Olle Andersson, 68. Visst 
hade vi väl en dröm när vi 
väl var i kvalspelet. Men att 
det skulle kunna räcka hela 
vägen var det nog få som räk-
nade med.

OMÖJLIGA
Men LBK gjorde det ”omöj-
liga” under en oförglömlig 
helg i maj på neutral spelplan 
i Kungsbacka bowlinghall. 
Fyra lag, förutom LBK, även 
Höganäs, Köping och Bull-
tofta (Malmö) skulle då göra 
upp om en enda plats i elitse-
rien 2019/2020.

– Och vi gjorde det! Fråga 
mig inte hur det gick till. Vår 
inställning från början var 
säkerligen en stor bidragande 
orsak.

Ludvikas entré
i elitserien
– en skräll i
svensk bowling  

Hur menar du nu?
– Vi åkte till Kungsbacka för 
att ha roligt. Ingen av kil-
larna kände något tryck och 
vår laganda har alltid varit på 
topp. Det kommer man långt 
med betonar Olle Andersson.

I serie efter serie knep de 
nederlagstippade dalalaget 
poäng efter poäng. Alla spe-
larna stöttade varandra. I 
ruta efter ruta syntes fram-
gångarna och plötsligt stod 
man inför en avgörande 
match om en elitseriebiljett 
mot Bulltofta.

Inte ens då tror jag att vi 
blev nervösa. Ingen fattade 
riktigt vad som var på gång. 
Inte ens när vi hade vunnit 
trodde vi att det var sant! Det 
var helt enkelt en osanno-
lik händelse, säger Olle med 
blanka ögon. Känslan sitter 
kvar länge!

BODEN OCH MALMÖ
Man kan bara ana hur stolta 
och överlyckliga spelare och 
ledare var vid hemresan och 
inte minst vid hemkomsten 
till Ludvika. Ludvika har inte 
haft något elitserielag sedan 
handbollen var uppe och 
vände för 30 år sedan.

Kommunen har uppvaktat 
med blommor och tårta men 
trots detta är Olle Andersson 
besviken:

– Nog trodde jag väl att 
Ludvika kommun åtmins-
tone skulle bjussa oss på våra 
matchtröjor med. Men icke 
sa Nicke nu när kommunen 
firar 100 år. Vi reser från Bo-
den i norr till Malmö i söder 
och spelar matcher. Det hade 
väl varit fin PR för Ludvika 
att tala om att nu är vår kom-
mun 100 år!

Till Boden kommer man 
faktiskt att ta flyget.

Att spela bowling på hög 

nivå är kostsamt. Inte minst 
de långa resorna. Med en 
budget på runt 300.000 kro-
nor går större delen till resor, 
mat och logi.

–  Så är det men tack vare 
välvilligt inställda sponso-
rer så klarar vi oss även om 
spelare och ledare får ta en 
hel del ur egen ficka. Runt 
40.000 kronor arbetades in 
på årets Ludvikafest detta ge-
nom medlemmar som plock-
ade av bord och tömde sopor.

MATERIALSPORT
Bowling i dag är i mångt och 
mycket en materialsport. Inte 
minst gäller det att ha rätt 
klot på rätt banprofil. Varje 
spelare förfogar över 5–6 klot 
a 3.000 kronor styck. Mycket 
pengar.

– Visst är det så, inflikar 
lagets stora stjärna under 
många år, Magnus Lindqvist, 
44. Vi som nykomlingar är 
kanske med för att lära men 
självklart vill vi samtidigt 
vara med hela vägen och även 
ta poäng.

Magnus har bowlingen 
i modersmjölken eftersom 
pappa Bernt-Åke under 
ett stort antal år var hall-
föreståndare i Ludvika.

»Jag rullade nog 
första klotet vid

2 års ålder.«
– Det har blivit ett antal till 
efter detta, skrattar Magnus!

Varje spelares dröm är att 
kunna nå maximala 300 po-
äng på en serie. Det vill säga 
tolv strikes i följd!

– Det har väl hänt några 
gånger, säger ”Linkan” blyg-
samt! Tror det är 14 gånger i 
tävlingssammanhang.

– Den första gången var 
nog 1999 i Gävle, om jag 
minns rätt!

Kungsbacka bowlinghall 12 maj 2019. Ett historiskt datum. Ludvika BK har tagit sig 
upp i bowlingens elitserie. Stående frv: Tommy Suominen, Johnny Hedén, Tommy 
Gustavsson, Fredrik Andersson, Magnus Lindqvist och Daniel Johansson. Knästående 
frv: Mattias Johansson, Mikael Smedberg, Tomas Norgren samt Tomas Faste. Framför 
liggande lagbasen Olle Andersson. Foto: Privat

Magnus Lindqvist är sensationslaget LudvikaBK:s stora ankare ”Linkan” snittar idag 
runt 230 poäng i alla tävlingar. 

– I fjol gjorde jag 1070 
poäng på fyra serier i Örebro. 
Började med 290 och 299 po-
äng!

»1070 innebär 
smått fenomenala 
268 poäng i snitt 

per serie!«

– Men i seriespel är inte 
de höga poängen som är det 
viktigaste. Här gäller det att 
ha högre poäng i serierna än 
motståndaren, understryker 
”Linkan”.

TUNG INLEDNING
Inledningen på seriespelet 
har varit tungt för LBK. I 
skrivande stundhar fyra raka 
förluster noterats. Något som 
dock inte direkt knäcker lag-
basen Olle Andersson:

– Absolut inte! Vi har varit 
med i matcherna men tappat 
på slutet. Det är och ska vara 
tufft i högsta serien. Vi lär oss 
hela tiden och jag är säker 
på att vi fixar nytt kontrakt. 
Vi möter Glam från Örebro 
efter nyår och där kommer 
mycket att avgöras!

Nästa år fyller Ludvika 

BK 50 år. En dröm för alla är 
att klubben får fira detta ju-
bileum med ett nytt kontrakti 
högsta serien!!

– Oavsett blir denna sä-
songen en oförglömlig och 
fantastisk resa för oss alla, 
understryker Olle Anders-
son!!

Det kan tilläggas att samt-
liga LBK:s hemmatcher sänds 
live gratis på Solid Sport.

Text och foto:
HARALD LOHSE

Temaföreläsningar
på hemmaplan

Vi erbjuder kostnadsfria inspirationsföreläsningar för er 
förening på hemmaplan. Korta föreläsningar för ledare, 
föräldrar och aktiva, allt med syfte att sprida kunskap och 
diskutera framtidens idrott. ”Så många som möjligt, så 
länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.”

Vill du och din förening veta mer? 
Kontakta din idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna, 
sisuidrottsutbildarna.se/dalarna  -  sisu@dalaidrotten.se

FOTO: Anders Forngren, Bildbyrån

Öppet varje dag till 20

Lövåsgårdens Fjällhotell
Grövelsjöfjällen

Välkomna till 
Grövelsjöfjällen 
och Lövåsgården 
– en plats för upplevelser
och njutning!

Boende på hotellet med helpension 
eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h.

Preparerade skidspår samt 
elljusspår, utanför hotellentrén.

Välrenommerad restaurang och 
vinkällare.

Relax med badtunna och bastu.

Varmt välkomna hem till oss önskar
Linda & Anders med personal!









Läs mer på www.lovasgarden.se eller kontakta oss på 0253-29029 
alt. bokning@lovasgarden.se så berättar vi mer.
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Däckvagnen i Dalarna AB
Surbrunnsvägen 14 
Tel. 023-6614500
info@dackvagnen.se

KÖP DÄCK & FÄLGAR 
FRÅN VÄLKÄNDA  

VARUMÄRKEN HOS OSS!

Vi erbjuder förvaring 
i vårt däckhotell, 

inkl. skifte och tvätt
För endast 499 kr /säsong

www.dackteam.se

I CENTRUM  
FÖR IDROTT

Arenor för 20 
olika idrotter på 
gångavstånd!

Mora Parken ligger mitt i Vasaloppsarenan,  
en kort promenad från Mora centrum. 
Utan extra transporter, flera boendealternativ 
och närhet till aktiviteter gör Mora Parken till  
en optimal lägerplats för över 20 olika idrotter.

moraparken.se

DIFDIF

www.fysiocenter.se • 023-635 70

Vi är specialister på idrottsskador och problem med rörelse/stödje organen. 
Vi har sjukgymnaster, läkare, massör och träningsinstruktörer. Ingen remiss 
behövs. Välkommen för en bedömning av en gammal eller en akut skada, 

eller för att påbörja din nya livsstil!

Vi är det lilla gymmet  
med det stora ❤ 

där alla är välkomna  
– ung som gammal

Varmt välkomna till oss! 
Nyhet! Familjekort för alla i familjen 

Bästa träningen är tillsammans

Mellan 28 juni till 6 juli 
cyklade laget Team 
Rynkeby- God Morgon, 
som bestod av ca 2100 
cyklister från sju olika 
länder, till Paris för att 
samla in pengar till barn 
med allvarliga sjukdo-
mar. 

I Sverige samlar Team Ryn-
keby in till Barncancerfon-
den. I år var det 18:e gången 

från Sverige ihop osannolika 
41.1 miljoner!! En fantastisk 
summa! Och det företag och 
andra bidrar med går oavkor-
tat till Barncancerfonden.

Det hela började 2002 då 
elva cyklister i Danmark be-
slutade sig för att cykla till 
Paris och se på målgången i 
Tour De France. Sedan dess 
har det fortsatt då med målet 
att samla in pengar till välgö-
renhet.

MÅNGA BEHÖVS FÖR 
DET SKA FUNGERA
Från Dalarna kom i år ett 30-
tal cyklister ca 135 mil blev 
sträckan i år mot 120 mil 
ifjol. Lagkaptener 2019 för 
dalalaget var Susanne Sun-
din och hennes sambo Håkan 
Byrde. 

För båda var det andra 
gången och i år valde laget en 
rutt längs kusten ner mot Pa-
ris, varmt och ibland störan-
de motvind men inte många 
regndroppar. 

Mellan 10 till 23 mil var 
dagsetapperna, så gäller det 
verkligen att vara i god form. 
Lagen väljer själva vilken väg 
man ska cykla till Paris, en 
egen ”ruttgrupp” i laget be-
stämmer vilken väg man ta, 
och varje sträcka tillägnar 
man ett sjukt barn. 

Det är mycket ska ordnas, 
hotell beställas, olika service 
ordnas och för att cykla ge-
nom vissa länder måste man 
söka tillstånd, till exempel i 
Tyskland. Till hjälp finns ett 
serviceteam på sju personer 
som ansvarar för en matbil, 
fikatbil, en bil för reparatio-
ner och en för övrig service. 
 

FALUN
Lugnets Fysiocenters gym har fått en ansiktslyftning. 
– Nya maskiner, frivikter, stänger, hantlar med mera är nytt,  
säger Sussi Wilén Dacke.
Och vackra målningar av Hans Lindoff pryder väggarna.

Team Rynkeby – God Morgon 
Cyklar till Paris för att
stödja barncancerfonden

VARA ORDENTLIGT 
FÖRBEREDD 
Kostnaden för att få vara 
med och cykla ligger på runt 
30.000 kr, men då får man 
inte bara en riktig välutrus-
tad racercykel, kläder och 
all annan utrustning som hör 
till utan också login och allt 
annat som behövs. Att förbe-
reda sig ordentligt är viktig, 
Actic City var en sponsor i 
år vilket gjort att deltagande 
i deras spinning pass gav en 
bra grund. 

I maj hade Dalarnas lag 
ett läger i Sälen, där ingick 
en test att cykla i ”Rynkebo-

tempo”, vilket innebär att 
man ska klara av långa 
sträckor två dagar i rad med 
ett tempo på 25–28 km/tim

PARIS
När lagen från de olika län-
derna strålade samman i Pa-
ris 6 juli kände cyklisterna 
förstås en stor glädje och lätt-
nad, då utbröt också den sto-
ra festen. Många familjer och 
vänner hade slutit upp för att 
ta emot sina anhöriga och 
ömma och slutkörda kroppar 
fick äntligen vila. Efter festen 
och vilan börjar sedan tan-
karna på turen 2020!

Text: ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Susanne Sundin hissar cykel av glädje äntligen framme 
i Paris.

 På väg mot målet i Paris. Foto: PRIVAT 

man genomförde cykelturen 
och till hjälp hade de 54 olika 
lagen sammanlagt drygt 500 
funktionärer. 

Från Sverige kom det 16 
lag och meningen med turen, 
som inte är ett cykelprojekt 
utan ett välgörenhetsprojekt, 
är få uppmärksamhet för det 
man samlar in penar till. 

Genom olika aktiviteter 
före och under färden, spon-
sorer med mera fick lagen 

Det lilla 
gymmet 
med det 
stora hjärtat

– Nu gör vi verkligen själ 
för vår slogan »Det lilla 
gymmet med det stora hjär-
tat«, säger Sussi.

En annan nyhet är 
gruppträningar för pensio-
närer.

– Vi kör två pass cirkel-
träning i veckan, som har 

blivit minst sagt populära. 
Det är fullt varje gång.

Om några veckor är 
gymmet öppet 05–24.

– Vi måste möta efter-
frågan och det gäller även 
möjligheten att träna en 
kortare period än ett år, sä-
ger Sussi.

– Vi har ett brett utbud 
av olika träningskort till 
justa priser och alltid rabat-
terade priser för pensionä-
rer, ungdom och studenter.

Sussi Wilén Dacke på Lugnets Fysiocenters gym  
– det lilla gymmet med det stora hjärtat. 

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖM / IKON

svenskakyrkan.se/act

Miljontals flickor i 
världen lever under 
förtryck och utsätts 
för hot, våld och över-
grepp. Det kan vi 
aldrig acceptera.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖM / IKON

svenskakyrkan.se/act

Miljontals flickor i 
världen lever under 
förtryck och utsätts 
för hot, våld och över-
grepp. Det kan vi 
aldrig acceptera.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

  41SPORT I DALARNA · VINTER 2019SPORT I DALARNA · VINTER 201940



Maria Daniels Nordling 070-49 46 411
www.anneliomsorg.se

Vi erbjuder bland annat:

Här kan 
du nyttja 
RUT-avdraget 

Kontakta oss för mer information 
och ett kostnadsfritt besök.

• Hemstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputs
• Trädgårdskötsel

• Kontors/företagsstäd
• Trappstäd

Följ oss på instagram: anneliomsorgservice

BOKA TID!
Hjärtebra Center Borlänge 1

Utanforsgränd 5 · 784 44 Borlänge
0243-191 91 . hjartebra.se · borlänge1@hjartebra.se

FÖRST MED EN REHABPOOL  
I SKANDINAVIEN!

STOCKHOLM/LUDVIKA
Vid sju tillfällen kval-
spelade han i sju olika 
lag i fotboll. Vid alla 
sju tillfällen slutade det 
positivt!! En riktig lycko-
bringare med andra ord. 
Mattias Östberg, 42, från 
Ludvika är även unik på 
ett annat sätt. Han har 
spelat i fyra allsvenska 
klubbar under karriären.

Att få spela i en allsvensk 
klubb är stort men att få 
spela i fyra är ytterst få för-
unnat! Ingen annan i Dalarna 
kan sätta detta på visitkortet!

– Självklart är jag mycket 
stolt och glad över att jag fått 
chansen,  konstaterar Mattias 
glatt!!

I tur och ordning repre-
senterade Östberg; IFK Norr-
köping, GAIS, Häcken och 
Djurgården i högsta serien. 

Han spelade 209 matcher i 
allsvenskan.

Dessutom fick Ludvika 
FK, Brage, moderklubben 
Östansbo och avslutningsvis 
Hanviken glädjen av Mattias 
stora kunnande och tjänster.

  
NÄRA PROFFSKONTRAKT
Det kunde även ha blivit 
proffsspel i engelska Stoke 
City 2001.

– En mycket märklig his-
toria, minns han. Min agent 
hade egentligen fixat norska 
topplaget Molde FK till mig. 
Det sprack dock i sista stund 
och då dök just Stoke upp i 
bilden.

– Jag fick provspela och 
allt såg bra ut. Problemet var 
bara att klubbens manager 
hade sin son med i min till-
tänkta position och då fick 
jag kliva av.

Motgången Stoke skulle 
bli än värre för Mattias. En-
ligt då gällande regler fick 
ingen  representera mer än 
en klubb i det så kallade 
transfer fönstret. Jag hade 
spelat för Norrköping och nu 
räknade UEFA även matchen 
i Stoke som en övergång och 
konsekvensen blev att Östberg 
blev stängd i sex månader.

  
BRAGE NÄSTA
I det läget riktades hans 
blickar till Brage där det blev 

tre och en halv säsong på 
Domnars vallen.

– Jag hade väldigt fina år i 
klubben och detta blev också 
en vändning för mig som spe-
lare. Ytter- och inner mittfält 
hade alltid varit min position 
i spelet.

– När vi fick en spelare ut-
visad flyttade dåvarande trä-
naren Berndt Ljung ned mig 
som mittback och där blev 
jag kvar resten av karriären, 
skrattar Mattias!

  
GERHARDSSON BÄST
De allsvenska klubbarna 
fick ånyo upp ögonen för 
den kraftfulle mannen från 
Ludvika. Nu var det GAIS i 
Göteborg. Den treåriga se-
jouren slutade med att ”Ma-
krillarna”  tog steget upp i 
allsvenskan!

Konkurrenterna på Hi-
singen, BK Häcken, ville nu 
ha honom i sitt led och så 
blev det under 4,5 säsonger.

– En jättefin klubb och 
där hade jag nog min bäste 
tränare under alla år. Peter 
Gerhardsson kunde verkligen 
få ut allt av sina spelare.

– Förstår att det går bra 
för honom i damlandslaget!

Målvaktstränaren Mats 
Johansson har idel lovord om 
Mattias:

– En fantastiskt hängiven 
och lojal spelare. Han gav 

verkligen allt för fotbollen. 
Som lagkapten i Häcken hade 
han allt det bästa både på och 
utanför planen, berömmer 
Johansson.  

Den sista stationen på 
högsta nivå blev sedan Djur-
gården. Ömsom vin och öm-
som vatten för laget men där 
Mattias enligt utsago även 
fick uppleva sitt största ögon-
blick.

– Vi låg sist i allsvenskan 
med ett par fjuttiga poäng 
efter nio omgångar. Mötte 
Malmö på Stadion som ledde 
serien. Trots underläge 0–1 
och 1–2 vände vi till 3–2 se-
dan jag fick glädjen att nicka 
in segermålet. Vi lyckades 
även hänga kvar efter kval.

  
FILIPSTAD EN  
GLÄDJESTUND
En annan av många gläd-
jestunder under sin karriär 
inträffade i Filipstad med 
Ludvika FK redan 1996. I en 
direkt avgörande match om 
kontraktet vann LFK med 
4-3 och Östberg gjorde två 
av målen.

– Efter detta hade jag två 
oförglömliga år med Lud-
vika. Först den sensationella 
seriesegern i tvåan och visiten 
i norrettan. 

– Vi gjorde flera kanon-
matcher och körde över GIF 

Sundsva l l , 
D e g e r f o r s 
och Umeå. 
Tyvärr var 
vi inte lika 
starka på 
bortaplan. 
Men ändå 
det var ett 
minne för 
livet. Synd 
bara att det 
har gått så 
snabbt utför 
med fotbol-
len i Lud-
vika!

Nu hade 
den gamle storspelaren Hol-
ger Nyman fått upp ögonen 
för Mattias Östberg. Det tog 
inte lång tid innan kontraktet 
med IFK Norrköping på på-
skrivet 1999!!

Efter detta rullade det på 
med över 200 matcher i de 
fyra nämnda klubbarna! På 
frågan om vilken som är den 
bäste spelare han mött under 
åren kommer svaret snabb:

– ”Henke” Larsson i Hel-
singborg! Han kunde allt 
med en boll och var oerhört 
smart!

Hanviken på Tyresö blev 
ändstationen under åren 
2015–2018. 

– Fick glädjen att  vara 
med som spelande tränare 
att ta upp laget från fyran till 

trean. Det var stort, under-
stryker 42-åringen. 

Han kombinerade detta 
med sitt arbete som fastig-
hetsmäklare på Tyresö.

I fjol spelade han sin sista 
match och nu riktar han all 
sin kraft på tre spelande barn 
i klubben.

Döttrarna Filippa, 16, 
Lilly, 9, samt sonen Noa, 13, 
har en store förebild att se 
upp till! 

Text: HARALD LOHSE

Mattias från Ludvika spelade 
i fyra allsvenska klubbar

Matchhjälte. Mattias  
Östberg har just nickat in  
3–2-målet mot Malmö FF 
på Stockholms Stadion 
2012. Inte alls märkligt 
att han sedan  fick pryda 
matchprogrammet! 

Mattias Östberg   
Klubbar
–94  Östansbo
95–98  Ludvika FK
99–01  IFK Norrköping
02–05  IK Brage
05–08 GAIS
08–12  BK Häcken
12–14  Djurgården
15–18  Hanviken

Boka undersökning
och behandling!
Innan en behandling påbörjas görs alltid 
en noggrann undersökning för att fastslå 
om behandling behövs. Om så inte är fallet 
är undersökningen kostnadsfri.

Huvudvärk, Migrän, Yrsel, Tinnitus
Nackbesvär, Ryggbesvär, Whiplash

ATLANTOtec® metoden har som mål att åtgärda funktionsstörningar 
i översta nackleden, där skallen vilar mot atlaskotan. 
 

Många kunder har uppgivit att en rad vanliga besvär minskat 
eller helt försvunnit efter behandlingen.
 

Ring för bokning eller info!

010-33 000 88 www.atlaskotan.net

”16 års kronisk värk, huvudvärk och stela 
muskler, kroniskt trötthet och magbesvär – 
idag är jag glad, positiv, inga smärtor, inte 
ont i magen. Jag mår bara toppen.”-Ewa Lundin 

tatet hur jag såg ut före och efter behandlingen och sen gick jag hem. Kände 
ingenting, det gjorde inte ont det var inget konstigt, jag gick hem och sen 
hände det bara mycket positiva saker. Och idag så har jag inte ont längre, inte
nått, jag bara fattar inte, det  är som om jag fått ett nytt liv. Jag är glad, positiv,
inga smärtor, inte ont i magen. Jag mår bara toppen.

Jag ska berätta att jag var med om en tra�kolycka för 16 år 
sedan och då ådrog jag mig en whiplashskada och jag
har gått med kronisk värk i 16 år, vilket också gjort att 
jag inte kunnat jobba.
Har prövat allt som går att pröva och varit öppen för allt, 
yoga, smärtstillande tabletter m.m, m.m, men ingenting av 
det har hjälpt mig. 
I december 2013 gick jag till Atlaskotan och möttes av
en terapeut som undersökte mig noga och mätte 
förskjutningarna i kroppen. Och jag �ck se resul-

Atlaskotan Borlänge, Kupolen 53, Ingång K + Rikstäckande

Äntligen Vinter !

07-22 februari
Falun-Borlänge

Besök oss på husmanhagberg.se

 

Efter många år som anställd mäklare i Idre så har det gått 
ett halvår sedan jag startade egen mäklarfirma inom 
HusmanHagberg kedjan och försäljningarna har gått 
över förväntan.

Nu är äntligen vintersäsongen 
här då längdåknings premiären 
har ägt rum på vinterskidorten
- som alltid är steget före !
Vi på HusmanHagberg står 
också rustade inför säsongen 
med flera villor, lägenheter, 
bostadsrätter och tomter 
till salu i norra dalarna. 

Sälja, köpa eller värdera?  

Kontakta mig, 
Daniel Nyström på 
070-834 44 43

HUSMANHAGBERGIDRE TEL: 0253-775 200 MAIL: idre@husmanhagberg.se

HusmanHagberg har 
etablerat sig i Idre

 Boka dina resor på www.siljanbuss.se | 020-21 00 30

Kontakta oss
020 - 21 00 30

Gå in och boka direkt på
www.siljanbuss.se

Röros vintermarknad – dagsresa 18 feb 
Följ med oss och upplev en fantastik tradition i det vackra Röros.

Ring oss så berättar vi mer, tittar på våra 
tidigare resor för att få inspiration eller 
idéer och lösningar för er nästa resa!

Fr 700:-
per person

Idag väljer � er föreningar och orga-
nisationer att resa med våra bussar 
och även låta oss bygga dagspro-
gram och hela resor.

Populära resmål för våra grupper 
under året har varit dagsut� ykter i 
Sverige, SPA-resor till Pärnu, sport-
arrangemang, julbord, teater och 
nöjesresor, utlandsresor, kryssnings-
paket och golfresor.

Du vet väl att vi har bussresor till de 
� esta landskamper i fotboll.
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SALOMON FLEXCELL
Flexibelt skydd med god andningsfunktion 
och kardborreband över bröstkorg och midja. 
Dam- och herrstorlekar.

BLIZ SKIDHJÄLM OCH GOGGLES 2.0
Skidhjälm med tillhörande goggles som 
passar hjälmen. Unisexstorlekar.

899:-
ORD. PRIS 1 299:–

SPARA 400:-

BLIZ ROCKET JR W 3.0
Paket med skidhjälm och goggles som passar 
ihop eller att använda separat. Juniorstorlekar.

 599:-
ORD. PRIS 899:-

SPARA 300:-

Köp nu, 
betala senare –

i butik och online.

Boka & hämta
Se hela 

sortimentet på 
intersport.se

365 dagar
 öppet köp

Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

8848 CASTOR / EBBA
Vattentät skidjacka med hög andningsförmåga och avtagbar 
huva och krage med fl eecefoder. Dam- och herrstorlekar.

8848 EBBA SKIDJACKA

McKINLEY
WINTER / FROST
Vind- och vattentät 
skidbyxa med tejpade 
sömmar. Dam- och 
herrstorlekar.

 599:-
ORD. PRIS 799:–

SPARA 200:-

ALLT FÖR EN 
AKTIV VINTER

SPARA 500:-

1 499:-
ORD. PRIS 1999:–

SPARA 500:-

999:-
ORD. PRIS 1 499:–

 2 799:-
ORD. PRIS 3 799:–

SPARA 1000:-

SALOMON S/PRO X80 W / 
XPRO X90 CS
Salomons mest personligt 
anpassade pjäxor med medelhård 
fl ex och en normal passform. 
Dam-och herrstorlekar.

TECNOPRO XR TEAM ALPINSKIDA + CW45 GW 
Lättåkt alpinskida som ger förlåtande svängar. 
Bindning ingår. Juniorstorlekar.

TECNOPRO T40-1 ALPINPJÄXA
Bekväm och lättanvänd pjäxa för nybörjarna. Juniorstorlekar.

 1399:-
ORD. PRIS 2 098:–

SPARA 699:-

PAKETPRIS


