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Ska leverera spelare till Bik:s A-lag 

 

Bik Karlskoga har just nu bra fart på sin ungdoms- och juniorverksamhet. 

 Den utvecklas hela tiden och har som mål att leverera spelare till klubbens A-lag. 

 

-Det känns som vi lycktas bra på slutet med det, tycker klubbens junioransvarige Lars Englund. 

Englund och Bik:s sportansvarige på ungdomssidan, Jerry Lindgren, deltog när Karlskoga 

idrottsveteraner delade ut ungdomsstipendiet ur Idrottsfonden till hockeyspelaren David Lilja, 16. Han 

är en av de unga spelare som under hösten och förvintern testat på att vara med i A-laget. 

Att slussa upp spelare i A-laget som kan hänga med på den nivån gör att fler egna produkter kan 

behållas i de egna leden. Ett stort mål denna vinter är att J20-laget ska kvala upp till elitserien, de har 

fallit på målsnöret ett par säsonger nu. Kanske är det dags i vinter och det vore bra ur många synvinklar, 

även om det blir mycket dyrare än den J-20-serie de spelar i nu. 

Liksom det skiljer stora pengar i budgetarna för lagen i hockeyallsvenskan skiljer det också mycket på 

juniornivå. 

-Vi har en budget på cirka 800.000 kronor för juniorverksamheten, berättade Lars Englund. Det kan 

jämföras med exempelvis Örebro som har en budget på 8,5 miljoner… 

-Det är svårt att konkurrera med sådana. Vi jobbar med att ge bra utbildning istället och slussa spelarna 

uppåt i systemet så snabbt vi kan. Vi har A-lagstränare som inte är rädda för att släppa fram juniorer. 

Inför nästa säsong har förövrigt nio av tolv platser på hockeygymnasiet i Karlskoga tagits av 

karlskogakillar. Så många har aldrig tidigare kommit in där, vilket också ger en bild av hur stark 

ungdomsverksamheten är i klubben. 

På ungdomssidan har Bik spelare från U8 upp till U16, hockeyskola på det och dessutom ett J18-jag 

som de delar med Nora och Filipstad bland andra. Ett damprojekt, som är inne på femte året, finns också 

med i detta. 

-Det är inte alldeles enkelt med nyrekryteringen trots att det går så pass bra, säger Jerry Lindgren. Totalt 

har vi 250 aktiva och ett 60-tal ledare. Men när det gäller de yngsta, -09. -10 och -11, är det ungefär 50 

totalt på tre ålderskullar. Det ligger stort fokus att behålla dom. 

Bik har på ungdomssidan stort självförtroende och hopp om att snäppa upp verksamheten ytterligare 

trots knappa ekonomiska resurser. 

Ingvar Carlsson 


