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Bandyspelaren som bara fick prata hockey 
 

Kjell Kruse är bandyspelaren som vunnit fem SM-guld, spelat 50 landskamper 

och gjort 538 mål i högsta bandyserien. När han besökte Karlskoga 

idrottsveteraner fick han dock till nästan 100 procent prata ishockey! 

Orsaken; hans sejour som vd i Leksands ishockey. 

 

Kjell Kruse är 53 år och kommer från Lesjöfors. Dialekten kommer han aldrig 

ifrån och den gör på något sätt att han känns genuin. Numera bor han i Emtbjörk 

och jobbar på Stena Components i Molkom. 

Så bandyspelare han är har han dock sysslat ovanligt mycket med ishockey, inte 

minst i Bik Karlskoga. Sonen Emil vaktade under fem säsongen kassen i Bik 

innan han hamnade i Rögle BK och själv har han hoppat in som tränare för 

hockeygymnasiet i Nobelhallen en månad då han dessutom tränade J18-jaget. 

-Jag vet inte om jag är intresserad eller om det är något annat fel. För det tog tid. 

. Han var dessutom styrelseledamot i Bik ett antal år och han konstaterade att Bik 

ligger honom väldigt varmt om hjärtat. 

-Jag brinner för Karlskoga och de behöver inte fråga om jag vill hjälpa till. Jag 

hjälper Torsten (Yngvesson, klubbchef) ibland. 

 

Hjärtat klappar för Bik 

-Jag har alla tränarsteg i ishockey utom det sista, berättade han. Jag får träna lag 

upp till division 1. Dessutom har jag teknisk och ekonomisk utbildning. Det finns 

inga pengar att tjäna i bandy och jag insåg att jag måste ha utbildning för att 

kunna leva efter bandyn. Jag skaffade mig ändå utbildningen under tiden jag 

spelade bandy. 

Det han fick prata mest om denna onsdagseftermiddag i Folkets hus var ändå de 

tre åren som VD och koncernchef i Leksands IF från 2014 till 2016. 

-Det handlade om hockey, fastigheter och skola bland annat. Det var 80 anställda. 

Så långt gott och väl. 



 

Ordning och reda 

-Det var ett tufft jobb. Jag har alltid jobbat med att det ska vara ordning och reda. 

Då blir det tungt när man kommer till ett ställd där man inte vill ha ordning och 

reda, där de hade spelakontrakten i bakfickan, kunde släppa in ett antal åskådare 

genom en sidodörr bland annat. 

-Dock finns det i Leksand folk med mycket pengar som ställer upp år efter år. 

Man kan säga att pengarna styr i Leksand och eftersom jag sätter ärlighet främst 

blev det som det blev. Det var bra om man sade sanningen, men inte hela… 

Det var många kontroverser under Kruses tre år i Leksand. En med Tommy Salo 

inte minst, som gick ut och sa att Kruse ”var ett svin”. 

-Idag är Tommy Salo och jag goda vänner men det var litet annat då. Sanningen 

är den att han sade upp sig i Leksand redan 21 september och jag började inte 

jobba förrän 1 oktober. Sedan sa han att anledningen till hans avhopp var jag, ”ett 

svin”. Vi talade ut om det där och han var kvar i en och en halv månad innan han 

slutade och som sagt idag är vi vänner. 

 

Materialsvinn 

Det handlade mycket om pengar också. Gatstenarna och mycket annat är känt 

liksom det stora svinnet på materialsidan som kostade klubben stora pengar redan 

på Kruses tid och som kulminerade under fjolåret när huvuden fick rulla då det 

uppdagades hur materielen ”försvann”.  

Något som var bekymmersamt under vd-tiden var när Leksand skulle möta Bik. 

Vid ett tillfälle skulle sonen Emil vakta Bik-kasse och Kruse insåg att han inte 

skulle kunna vara kvar i hallen under matchen med de dubbla känslorna. 

-Jag tog bilen och åkte omkring istället och hade koll på matchen. Jag var tillbaka 

mot slutet av matchen, som Bik vann på straffar, och jag hade helst velat gå in i 

hallen och segervråla. 

 

Långt ifrån Loob 

Kjell Kruse har bestämda åsikter om hur idrott ska bedrivas och hans åsikter 

skiljer sig markant från bland annat en tidigare gäst hos veteranerna, Håkan Loob. 

-Jag anser att sporten ska styra idrotten, inte pengarna. Där står jag långt från 

Loob kan jag säga. 



Så måttar han ut andra änden på lokalen för att visa hur långt ifrån varandra han 

och Loob står när det gäller detta. 

Han ser dock ingen ljus framtid för sin syn på ishockey. 

-SHL är för starkt, hockeyförbundet är alldeles för svagt, menade han. 

Han fick trots allt prata litet bandy innan allt var över. Inte minst om 

karlskogingen Börje Nordmark som flyttade till Lesjöfors och stod i mål bakom 

Kruse många år. Nordmark anammade dialekten snabbt också, bara efter ett par 

dagar kunde ingen skilja honom från en infödd lesjöforsare. 

-Han snusade mycket och hade aldrig snus. Har du en brun sa han alltid. 

Vi fick också veta att Peter Emanuelsson var den bäste tränare han någonsin haft.  

-Det var ingen slump att han tränade Boltic vid alla mina fem SM-guld. Vi 

tränade väldigt bra på den tiden, Boltic var först med sådant och det hänger ihop 

med framgångarna 

Ingvar Carlsson 

 


