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Vila i Frid Läskis 
 
Förmodligen har ni alla VIFare och andra fotbollsintresserade redan nåtts av det tragiska 
meddelandet att vår Niclas Läskis Johansson lämnat oss och jordelivet och det alldeles för 
tidigt i livet. Läskis blev endast 51 år. Läskis var under många år klubbens spelskicklige och 
galante högerback och efter karriärens slut en mycket omtyckt ungdomstränare för F02 där 
dottern Tilda finns och tidigare i det framgångsrika P94-laget där sonen Alexander huserade.  



 
Jag själv mottog informationen med bestörtning, stor smärta och många tårar. Usch vad 
tråkigt och oförklarligt, vi som har haft och fortfarande har så många roliga och trevliga 
minnen tillsammans alltsedan sen 80-talet och framåt. Jag var på den tiden tränare för VIFs 
seniorlag och det var en spelbegåvad och teknisk Läskis som kom tillbaka till moderklubben 
VIF efter att lämnat VIF efter junioråren för att prova lyckan i DSK.  
 
Läskis kommer för alltid finns i mina tankar som en person som alltid: 
 

- Var ärlig mot sin omgivning 
- I alla sammahang var social och trevlig 
- Hade något roligt att säga och delge lagkamraterna 
- Var ett mänskligt uppslagsverk angående sport i alla dess former 
- Hade galna och roliga anekdoter från vårt gemensamma idrottsliv att delge oss andra  

  
När jag pratat med tvillingbrodern Michael Pygge Sjöström någon dag efteråt hade han redan 
en tanke om att starta en minnesfond i Läskis namn. Nu efter några fler samtal oss emellan 
och med alla hans anhöriga så är det nu verklighet. Ändamålet med fonden är att årligen dela 
ut en peng i någon form till Vimmerby IFs breda och prisbelönta ungdomsverksamhet.  
 
I samband med den årliga utdelningen ska vi påminnas om Läckans glada och alltid skojfriska 
samtal, han hade aldrig ett ont ord att säga om någon. Så respektfull människa är svår att hitta 
i dagens samhälle.  
 
Begravningsceremonin sker i Vimmerby Kyrka nu på fredag 160408 kl 10 . Det går det bra att 
ära och hedra Läskis med ett bidrag till hans minnesfond. Det går bra med antingen bankgiro 
368-8603 eller swish  till nr 123 132 38 56. Fonden är öppen nu och även i framtiden  
 
I dessa stunder blir man påmind om att leva i nuet och ta tillvara på allt vad vardagen ger. 
Vårda sina relationer inte bara med sina nära och kära utan även med sina vänner., det är 
viktigt för att få livskvalitet och att vi ger varandra bekräftelse på att vänskapen är äkta och 
livslång.  
 

Budo Ericsson 

 

http://www.vimmerbyif.se/

