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BIK har ökat sin spelarbudget 

 

Karlskoga Idrottshistoriska inledde verksamheten efter det mer än årslånga corona 

uppehåll. med att träffa Bofors IK i Nobelhallen 13 september.  

Där framgick det att klubben gjort stora framsteg, inte minst ekonomiskt. 

Om detta berättade han för Karlskoga Idrottshistoriska Sällskap onsdagen 17 april. 

 

Torsten Yngveson, klubbchef, presenterade en del av klubben och konstaterade att det är full 

fart i organisationen trots covid. Klubben har tagit ett stort steg när det gäller ekonomin. 

1 mars 2020 såg det nattsvart ut då ingen visste hur det skulle gå. Partners och många som hade 

köpt årskort valde att inte begära återbetalning trots att klubben inte uppfyllde ingångna avtal. 

-BIK är tacksam mot alla och det visar också att vi har stort stöd i närområdet, sade Yngvesson. 

Spelarbudgeten för 2020 låg på cirka 6 miljoner kronor och har till denna säsong ökat till 7,5-8 

miljoner, exklusive sociala avgifter. Klubben har en totalbudget på cirka 30 miljoner och siktar 

på 35 miljoner i framtiden. 

 

Spelare i skolorna 

Det berättades även om verksamhet klubben tar på sig. Inte minst att spelarna är ute i skolorna 

där de pratar om värdegrund och hur man är en bra kamrat, samt hur man ska uppträda mot 

varandra. Ett mycket uppskattat arrangemang. 

Utöver det nationella hockeygymnasiet har också BIK öppnat ett lokalt hockeygymnasium. 

Tidigare var det svårt för elever från Karlskoga att komma in, men nu får fler elever chansen 

att komma in. 

Tränaren Karl Helmersson gör sin andra säsong som huvudtränare. Han hoppade på tränarjobbet 

direkt efter den aktiva karriären. Efter förra årets semifinal ser BIK fram emot den nya säsongen 

med stora förväntningar. En säsong som det verkar kommer att spelas inför publik. 

Drivkraften för Helmersson är att utveckla människor och få de nya spelarna att anpassa sig till 

BIK:s filosofi och sätt att spela ishockey. 

Klubben är mycket nöjd med målvaktsparet som imponerat under försäsongen. 

Det jobbas också på att ändra i spelsystemet från att vara litet spretiga till att bli tajtare i mittzon. 

 

 



 

Henrik Larsson har kommit tillbaka efter en utflykt till Finland. Han längtade hem, vilket tyder  

på att BIK gör mycket som är bra. 

 

Har köpt spelidén 

Truppen har köpt den nya spelidén och tränarna pratar om denna på varje träning.  

 

-Ibland känns det som vi tränare är tjatiga, men det måste sitta där när allvaret börjar. 

Det är bra driv i gruppen och det blir tävling under träningspassen.  

-Vi ser med tillförsikt fram emot säsongen, sade Helmersson. 

Säsongen börjar med sex bortamatcher. Innan den startar finns några skador i truppen och  

klubben tittar efter förstärkningar. En ny spelare som kommer måste passa in i gruppen. 

Johan Schoulz är såväl assisterande tränare som lärare på hockeygymnasiet. Där har han till 

sin hjälp klubbens juniorer. Cirka 370 elever sökte till hockeygymnasiet. 

-Jättekul att få ett lokalt hockeygymnasium och att få jobba på att få en egen identitet. 

Målsättningen är att en junior varje år ska komma upp i A-truppen, sade Schoulz. 

Det finns 53 elever på de två gymnasierna. 

 

Ingvar Carlsson  

 


