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Bik ska odla det egna spelet i vinter 

Bik Karlskoga ska göra sitt bästa för att kunna odla sitt eget spel denna vinter. 

 

Det sade Bik-tränaren Staffan Lundh när han tillsammans med tränarkollegan Johan Schultz, 
klubbdirektören Torsten Yngveson och sportchefen Tomas Fröberg mötte Karlskoga 
Idrottshistoriska Sällskap i Nobelhallen 13 augusti.  

Innan tränarna fick ordet pratade Torsten Yngveson ekonomi och bolagisering. A-laget, 
restaurangen och logerna finns numera i Bik Karlskoga AB, helägt av föreningen.  

-Det krävs den här säsongen 2 miljoner i eget kapital, det klarade vi oss på rätt sida av med 
130.000 kr marginal. Nästa säsong gäller 2,5 miljoner. Och tre år framåt ska det egna 
kapitalet vara 4 miljoner.  

På marknadssidan har man bytt folk i och med att ”Sylta” Karlsson slutat som marknadschef. 
Han ökade under sin tid sponsorförsäljningen från 4,2 till 9 miljoner. Hans efterträdare Jakob 
Bengtzén och Markus Leandersson har redan nu nått den högre siffran.  

En miljon till  

-Målet är en miljon ytterligare i sponsorintäkter, berättade Yngveson, och vi har goda 
förhoppningar att nå 10 miljoner. Det är en barriär  

för Bik att gå igenom. Vår totala omsättning ska inom fem år vara 30 miljoner. För att nå dit 
krävs bland annat bättre tv-pengar, som är på gång. Hur mycket större det blir vet jag inte, 
bättre än 2,5 miljoner i alla fall.  

Tomas Fröberg berättade om uppbyggnaden av säsongens trupp där framförallt backsidan 
har förändrats.  

-Vi har låg budget att jobba med jämfört med andra lag, men Bik har bra rykte och vi ligger i 
framkant även om vi inte har budget som andra lag. Men Karlskoga har gott rykte bland 
agenter och de vill gärna placera spelare här.  

Satsade på forwards  

-Den här säsongen satte vi forwards högt och fick gå litet lägre på backsidan. Men vi har 
försökt satsa på yngre förmågor där ett av kraven var att direkt kunna leverera ett förstapass. 
Man kan väl saga att vi har värvat spelare för att vara topp-3 i serien.  

Detta kan sägas ha varit en liten akilleshäl för laget senaste säsongerna då det tagit tid att 
komma ur egen zon.  

Apropå de spelare som lämnade laget inför säsongen sade Fröberg så här: Ville ha Franzén 
kvar  

-Den enda av de som försvann som jag velat ha kvar var Gustav Franzén. Centern som 
försvann till Oskarshamn i SHL. Staffan Lundh och Johan Schoultz pratade inte så mycket 
om spelarna individuellt.  



-De flesta i truppen har varit med sedan mitten av april och i sommar. Vår fysträning har gott 
rykte, det är roligt att träna. Tobias Thunberg, fystränaren, får mycket beröm. Alla har höjt 
sina värden sedan de kom tillbaka efter semestern och det är en bra bas att stå på, 
konstaterade Lundh.  

-Sedan rullar det på och det gäller att bygga på fram till premiären 20 september.  

Kartlägger ni era motståndare?  

-Det är klart att vi gör, vi vill inte bli överraskade men vi ska försöka hitta ett eget spel. Jag 
skulle säga att det är 80-20 till det egna spelet.  

Det pratas mycket psykisk ohälsa i samhället idag, på alla nivåer. Idrotten är inget undantag. 
För att kunna hålla koll på hur spelarna mår har de numera en app i sina telefoner.  

Humöret i appen  

-Varje dag kan de där notera hur de mår; humör, belastning, skavanker, stress och annat. 
Genom det, om det är ärligt ifyllt, får vi en fingervisning om hur de mår. Det tar naturligtvis 
inte bort det enskilda samtalet. Men vi tycker det är ett bra sätt att kunna fånga upp ohälsa 
och det finns mer att göra där.  

-Dessutom jobbar vi tillsammans med Karolinska Institutet i ett projekt om mental träning. Vi 
ligger bra med på den fronten även om appen inte är något facit. Vi får i alla händelser 
snabbare input och vi tar inte ut laget på grund av vad appen säger.  

Fröberg pratade om att värva för en topplacering och Bik vill naturligtvis hamna så högt som 
möjligt i serien.  

-Förutsättningarna är att det blir en tuff serie, ett getingbo, menar Staffan Lundh. Vi siktar 
högt, så högt upp som möjligt, men två SHL- lag har kommit till i serien. Dessutom har vi 
Löven, Modo, AIK, Västerås, Södertälje och vi förstås.  

-Vi har unga, hungriga och nyfikna killar som kommit in bra i gänget. Det gamla gardet har 
stor del i det med ”Daggen” i spetsen, slutar han. 

 

Ingvar Carlsson 

 

 


