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Bik:s grund är bra försvarsspel även denna säsongen 

 

Förr hockeysäsongen stod Bik Karlskoga på randen till spel i SHL. 

 I sista kvalomgången föll man mot Rögle. 

Förhoppningen den här säsongen är att kunna göra något likadant, eller bättre. 

Det framkom när Idrottsveteranerna mötte Bik i Nobelhallen 23 augusti. 

 

Som inför de flesta av de senaste säsongerna är spelaromsättningen hög i Bik. 

Inför den förra skulle ungefär 150 poäng ersättas. Inför den här säsongen är det 

inte riktigt lika ”illa” men toppspelare som Viktor Ejdell, Carl Persson, Theodor 

Lennström och några till har försvunnit. 

-Vi har stora tapp som vanligt och det är tufft men vi får forma nya spelare, så är 

det, menade andretränaren Kristofer Näslund. Vi har en del spännande, nya namn. 

Spännande nyförvärv 

Bland de nya är målvakten Shane Owen, kanadensare senast i skotska Fife, ett 

spännande namn. Har Bik än en gång gjort ett målvaktsfynd? Ett i raden efter 

Belissimo, Pogge och Engelage? 

Ny målvakt är också talangen Jonathan Frykholm, värmlänning, senast i Örebro. 

Nya backar är David Suvanto och Patrik Parkkonen liksom Martin Lindberg från 

de egna leden som debuterade redan i vintras.  

I anfallsväg är Jeff Hayes ny liksom Daniel Bernhardt, Erik Brissle, nygamle 

Gustaf Thorell och delvis egna produkten Oliver Eklind. 

Detta tillsammans med det gamla gardet Fredrik Höggren, ”Daggen” Eriksson, 

Carl Berglund, Robin Blidstrand, Viktor Eklind med flera ska förhoppningsvisge 

bli ett lag för toppen av hockeyallsvenskan. 

-Det är ingen färdig produkt från start, det är litet ”skadat gods” vi jobbar med 

och vi ska försöka slipa dessa till diamanter, säger Näslund. 

 

 

 



 

Spelidé med fart 

Inför säsongen har Bik jobbat mycket med spelidén som i korthet bygger på fart i 

spelet med puck, aggressivitet och samlat i spelet utan puck och samlat. 

Kort sagt ska det vara jobbigt att komma till Nobelhallen och spela hockey.  

-Vi jobbar på att starta matcherna genom att ta kommandot, spela fysiskt och vara 

raka och djupa i vårt eget spel. Kort sagt ska vi starta på så hög nivå som möjligt 

så att motståndarna får det de förväntar sig. Det ska vara jobbigt att möta oss, 

fyller huvudtränare Tobias Thermell i. 

Inför den här säsongen har klubben ytterligare lagt vid det digitala. Matcherna 

filmas, noggrann individuell statistik lagras och en enstaka spelare kan se alla 

sina byten under en match. Där granskas tekningar, forechecking, spelet i egen 

zon och så vidare. Detta utnyttjas sedan i träningen där detaljer kan nötas och så 

vidare. 

Videocoachen hyllas 

I det här sammanhanget ska videocoachen Patrik Karlsson ha en stor eloge. Hans 

jobb kan också användas löpande under match. 

-Vi lägger stor vikt vid vad vi gör på is. Vi håller hög kvalitet det, det får vi också 

goda vitsord för från de som deltagit ibland annat SHL-lags isträningar. Vi är 

stolta över det och tycker att vi ligger långt fram.  

-Därför är också fysiken en stor del i våra isträningar. Vi är stenhårda på isen och 

tror också att vi får bort en del skador tack vare det. 

Bröllop i hallen 

Även utanför isen ska det hända en del i vinter. Marknadsansvarige ”Sylta” 

Karlsson kunde berätta om rörliga reklamskyltar – sådana där som rullar ni vet – 

ska ge en del ytterligare intäkter, tema varje match – ladies night exempelvis – 

litet föräldrasatsning och ett bröllop med mer. Just den biten är en stor satsning 

med Bik-mått mätt. 

-Det ska vara en totalupplevelse att komma till hallen. Vi vill ha så mycket folk 

som möjligt. Det är viktigt att fylla hallen. Vi ska bjuda på bra hockey, sedan 

finns pubar och restaurangen. Vi hade nästan ett publiksnitt på 2.800 förra 

säsongen och vi vill upp mot 3.000. Sitt inte hemma, kom till hallen, uppmanade 

han. 

 

Ingvar Carlsson 


