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Bik-tränarna sätter en realistisk målsättning

Tränarteamet träffade idrottsveteranerna i Nobelhallen 22 augusti.

Bik Karlskoga tar efter en jobbig säsong, där det allsvenska kontraktet säkrades i sista seriematchen, 
nya tag för att försöka komma högre upp i tabellen.

De gör det med ett nytt tränarteam, Staffan Lundh och Johan Schoult

Bik Karlskoga tar efter en jobbig säsong, där det allsvenska kontraktet säkrades
i sista seriematchen, nya tag för att försöka komma högre upp i tabellen.

I vanlig ordning är det också en del nya i spelartruppen. Detta tillsammans med nya tränarduon gör att
det så här innan seriestarten är svårt att säga hur landet ligger.

Det är dock två seriösa och ödmjuka herrar de nya tränarna. Båda har fötterna på jorden och sätter upp
realistiska mål.

Vill nå positivt kval

- Vi siktar på en placering mellan ett och åtta, säger Staffan Lundh. Ett mål ska kunna nås och vi vill 
komma till ett positivt kval och naturligtvis vill vi vinna så mycket matcher som möjligt.

De har inga speciella seriefavoriter men nämner liksom många andra Leksand och AIK som två 
topplag.

Tränarna började med att presentera sig själva.

Staffan Lundh kommer från Mariestad där han också varit tränare. Till Bik kom han efter nio 
säsonger i Färjestad, senaste fyra säsongerna som J 20-tränare. Han är också svensk mästare i FBK, 
i en final som avgjordes mot Södertälje i hans nya arbetsplats, Nobelhallen. Han har även tränat 
Oskarshamn, Klagenfurt och ett lag i Rumänien som han tog till nationsmästerskap.

– Att träna i Rumänien var ett äventyr, vilket det också är att träna Bik. Dock inte i samma klass 
som Rumänien.



Lärare i grunden

Johan Schoultz har inte Lundhs hockeybakgrund, men han har tagit HV71 J20 till två SM-guld och 
om inte Bik hört av sig hade han tränat Ulricehamn i vinter. Där har han dock sin familj kvar. I 
botten är han svenska- och SO-lärare, vilket han har nytta av då han också ansvarar för Bik:s 
hockeygymnasium.

- Jag kommer att jobba med backsidan i Bik, mycket individuellt. Vi har specialtid med några vid 
varje träning och vi jobbar mycket med puckkontroll.

Staffan Lundh nämner gärna den sammanhållning som finns i laget.

- Där har ”Daggen” Eriksson en stor betydelse. Det finns en stomme i laget kvar sedan förra 
säsongen, däribland ”Daggen” och exempelvis halva backsidan. Det är ett roligt gäng att jobba med, 
säger han.

Många kan blomma ut

Det finns många som kan blomma ut i vinter. Oskar Eklind är en av dem.

- Han har växt till sig bra i sommar, tycker Lundh.

- Oskar Bäck kan också ta jättekliv. Han är bara 18 år och Fredrik Forsberg kan bli hur bra som helst. 
En som kan blomma ut är också Jonatan Harju men vi måste ge honom tid. Det finns mycket hockey i
honom. Jesper Kokkonen är också en nykomling som gått litet under radarn och som kan utvecklas.

- Annars är det som vanligt i Bik, inga stora pengar men det finns en bra grund som vi jobbar vidare 
på. Vi ska försöka hitta ett bra passningsspel och få ett bra spel med puck. Fart och hög press är andra 
ingredienser. Sedan får vi naturligtvis anpassa oss efter motstånd men ett 2-1-2-system är det väl vi 
jobbar efter. Ska jag uttrycka det litet kort så ska vi åka mycket skridsko, det ska vara fart och fläkt 
och vi ska ha mycket puck, slutar Lundh.
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