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Traditionsenlig höstupptakt 
 
Att träffas i Nobelhallen för att få senast nytt om BIK Karlskoga har blivit en trevlig tradition 

som höstupptakt för Idrottsveteranerna. 

 

Så var det också den 9 september då en stor skara veteraner fick träffa tränarna Lenny 

Eriksson och Tobias Thermell samt sportchefen Torsten Yngvesson. 

 

- Den här säsongen har vi ”gjort” ett helt nytt upplägg. Förra säsongen gick vi skadefria i stort 

sett fram till jul, men nu har vi vänt på steken och haft alla skador på försäsongen, konstaterar 

Lenny Eriksson en aning uppgivet. 
 

- Det vi har missat under försäsongen är att matcha ihop femmorna eftersom vi fått pussla och 

lappa. Å andra sidan har det gett oss en mer flexibel trupp. Alla har fått vänja sig vid att spela 

i olika konstellationer, fortsätter Tobias Thermell, som dock ser en ljusning på skadefronten 

inför seriepremiären, som redan gått när ni läser de här raderna. 

 

Lagkänsla A och O 

BIK Karlskoga bygger vidare på sitt adelsmärke – lagkänslan. Det viktigaste är att svetsa ihop 

laget, se till att alla är beredda att ta sitt jobb för att nå framgång. Trots att det varit stor 

omsättning på spelare, där flera tongivande spelare lämnat för SHL (tidigare Elitserien), så 

finns det en unik stomme kvar i laget. 

- Det finns inget lag i serien, som har så många spelare med mer än 10 år i laget. Spelare som 

står för den rätta inställningen. Tar de unga spelarna rygg på de här rutinerade lirarna kommer 

det att gå bra, säger Tobias, som också gläds åt att BIK är i situationen att unga spelare vill till 

BIK Karlskoga för att utvecklas. 

Sportchefen Torsten Yngvesson har jobbat hårt för att skapa en trupp, som kan överraska, 

precis som varje år. 

- Vi är ett lågbudgetlag, förmodligen bland de med absolut minst spelarbudget i Allsvenskan. 

Därför finns det inte utrymme att köpa dyra färdiga toppspelare, utan vi satsar på ungdomar 

med vilja att satsa. Jag tycker vi fått ihop en spännande mix och där det varit högprioriterat att 

värva en bra målvakt och det ser ut som Justin Pogge hänger på i traditionen av bra burväktare 

som Daniel Bellissimo och Joel Gistedt. Ett annat mål har varit att hitta spelare som 

producerar poäng för att få bättre spridning bland poänggörarna. 

 

”Bubblare” 

Tränare Lenny Eriksson får frågan vilka spelare som kommer att ”bubbla” under säsongen. 

- Jag tror att tvillingarna Westerholm tar ännu  ett stort steg uppåt och att norske Niklas Roest 

blir en attraktion, som Ken-André Olimbs efterträdare.  

 

I år införs ett nytt biljettsystem, som ska göra entrén till hallen mycket smidigare. 

- Man kan köpa biljetten på  vår hemsida, skriva och sedan är det bara att passera en scanner 

vid ingången. Det är viktigt att påpeka att det fortfarande går att köpa biljett på plats eller som 

tidigare på Biljettstället. Det här nya systemet gör att vi har mycket bättre ”koll” på våra 

åskådare för att kunna utveckla produkten ännu mer, avslutar Torsten Yngvesson. 

 

En fortlöpande dialog finns också med Karlskoga kommun för att gradera upp Nobelhallen 

mot dagens krav. 


