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Bengtzén om skillnaderna mellan BIK och Brynäs
Stefan Bengtzén drog ett 50-tal gäster när han lika oväntat som glädjande kom att gästa
idrottsveteranerna. Han jämförde bland annat skillnaderna mellan att jobba i allsvenska
BIK Karlskoga och SHL-laget Brynäs.

Innan han hamnade i Brynäs jobbade Stefan Bengtzén 14 säsonger i Bofors IK och ett, knappt,
i Karlskrona HK.
-Allt började 1997 på våren, då fanns bara en kanslist inom klubben, när ordförande Mats
Boqvist undrade om jag ville ta hand omét på heltid. I augusti det året blev jag sportchef,
alltiallo kan man säga.
-Jag har gjort allt i BIK, sålt korv, spolat is, varit parkeringsvakt och mycket annat.
Erfarenheter som jag haft nytta av efter det och gjort att jag blivit den jag är.
-Att jag slutade när jag gjorde berodde på att jag ville ut och se, jag ville prova något nytt och
dessutom hade hustrun och jag bestämt sedan tio år tillbaka att vi skulle flytta när barnen flyttat
ut. Nu bor vi i Göteborg, där hon är lärare och jag är hockeyarbetare, just nu i Gävle.
Det sista han gjorde i BIK var att sätta truppen till säsongen 11/12 och rekrytera Torsten
Yngveson som sin efterträdare. Han valde i det läget att ta sportchefsjobbet i hårdsatsande
Karlskrona.
-Jag skulle vara kvar där längre var det tänkt. Det blev för kort tid, bara en säsong.
Stefan satte dock den trupp som tog Karlskrona till SHL. Sedan fick han erbjudandet från
Brynäs där han efterträdde Mikael Sundlöf, som kom att efterträda honom i Karlskoga. Sundlöf
skulle vara NHL-scout för Edmonton, men märkte att det var ett ensamt jobb på kalla och
tomma hockeyläktare. Att vara scout låter bättre än vad det är.
Skillnaderna mellan BIK och Brynäs är stora, för att inte säga gigantiska.
Brynäs är idag ett företag med 103 anställda och som omsätter 150 miljoner. Det finns en
kommunikationschef, marknadschef, evenemangschef, arenaansvarig och så vidare. Det finns
48 loger och en restaurangdel i ett aktiebolag som omsätter 50 av de där 150 miljonerna. En
fredag för litet sedan var det all time high på luncher, 600 stycken. Restaurangen snittar 500
luncher per dag.
-I BIK fanns när jag slutade tio årsanställda, fem år tidigare hade det varit 2,5. Skillnaden mot
Brynäs är milsvid och det är också en del av charmen med BIK. Det positiva är närheten och
greppet om allt och alla. Att jag jobbat i BIK innebär att jag fått vara med från gräsrot och
uppåt, vilket är en styrka som jag har BIK och Karlskoga att tacka för.
I Brynäs är dock Stefans arbete renodlat sportsligt, han är sportchef .
-Det var enormt att komma till Brynäs men även om det är häftigt med den stora om sättningen
får vi inte glömma bort att pengarna är till för att driva ishockeyn. Det är kärnan varför vi tjänar

pengar. Ibland får jag dra i bromsen när det blir för mycket snack om resor och annat. Det är
sporten som är viktig.
Starten i klubben blev dock tuffare än han räknat med. Efter bara några månader på posten
började laget hacka och det gick dåligt. Det krävdes en städningsaktion i klubben. Tränare
sedan sex år, Tommy Jonsson, fick gå liksom de assisterande, Brynäs-ikonerna Andreas
Dackell och Ove Molin. I yxan fick Stefan Bengtzén hålla.
Det var tuffa samtal, erkänner Stefan. Att meddela tre så etablerade namn att de måste lämna
klubben. Sådana samtal tar hårt, det är ändå människor det handlar om. Men i det läget ser man
bara till klubben Brynäs. Jag fick mycket ovänner där ett tag, men frostigheten har lagt sig med
tiden och nu finns inga hard feelings.
En karlskoging har gjort livet en del lättare för Stefan i Brynäs; Stefan Canderyd.
-Han är styrelseledamot och han var en av dem som rekryterade mig. Han har varit till god
hjälp. Samarbetet med tränaren ”Bulan” Berglund är också jättebra. Han och jag tänker hockey
likadant och det gör det också lättare när vi pratar spelare. ”Bulan” är en sådan som ser spelare
1 till 25 varje dag, han är enkelt och tydligt, mycket nära spelarna. Sedan har han Tommy
Sjödin vid sin sida idag, ytterligare en legendar i klubben. Han spelade tills han var 42 år.
Dessutom finns Janne Larsson, han var en av de fyra som fick vara kvar den där gången. Nu är
han videocoach och det jobbar vi mycket med. En spelare kan få se sin insats byte för byte
under en match. Vi har också Pecka Alcén som målvaktstränare.
-Slutspel är ambitionen den här säsongen och vi är nöjda med hur vi spelar, hög fart, hög press,
i egen zon inte minst och vi vågar kliva fram.
Mycket fokus nu ligger också på att forma truppen inför nästa säsong.
-Vi har inte en chans ekonomiskt, trots att vi har en spelarbudget på 40 miljoner, att matcha när
lag från NHL, KHL och Schweiz kommer med anbud, säger Stefan och han misstänker att två
stjärnor som Anton Rödin och Greg Scott är förlorade.
Stefan hann också med att kommentera mycket annat.
Exempelvis utlåningen av spelare:
- Jag är nog litet gammeldags där, vi ska ha mer fasta datum även om jag tycker att unga
spelare ska kunna lånas ut för deras utvecklings skull.
Simon Bertilsson, den svårt skadedrabbade Karlskoga-backen:
- Han hade varit landslagsman utan sina skador. Han är litet för vårdslös mot sig själv ibland.
Samarbetet BIK-Färjestad:
När det började 2000 var vi lillebror och det skedde på deras villkor men det behövde vi då,
sedan blev det sämre i takt med vår utveckling och jag tror att både BIK och FBK har haft nytta
av det.
CHL:
CHL som produkt är inte nog bra idag. Ett kvalsystem måste nog till, skotska mästarna 16
augusti lockar inte. Ryssarna måste med för att det ska bli något.
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