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Bik ska börja spela ”grishockey” igen 

Bik Karlskoga kommer till spel i hockeyallsvenskan med den yngsta trupp 

klubben någonsin haft.    - Vi tappade tio av de tolv bästa i vår interna poängliga 

inför säsongen och det blir tufft att skapa något nytt. 

Det sade Bik-tränaren Tobias Thermell när han tillsammans med tränarkollegan Kristofer 

Näslund och marknadsföraren Tomas ”Sylta” Karlsson träffade Karlskoga idrottsveteraner i 

Nobelhallen. 

Förutsättningarna inför säsongen är alltså en aning skilda från tidigare år. Poängmaskinerna 

”Lilliz” Nilsson, Erik Thorell, Henrik Björklund med flera ska ersättas. 

-Det är svårt att ersätta dom. Hur ofta hittar man guldkorn som ”Lilliz”, undrade Thermell. Men 

vi måste skapa förutsättningar att bli spå bra som möjligt med det material vi har. 

-Dessutom måste vi jobba för en hållbar framtid för hockeyn i Karlskoga, sade Kristofer 

Näslund, som också är ansvarig för hockeygymnasiet. 

-Där väljer vi som trea efter Färjestad och Örebro och vi vill få så många som möjligt från 

Karlskoga, av flera anledningar. Vi vill slussa upp juniorer regelbundet i A-laget som 

förhoppningsvis blir en stomme i framtiden. Om vi själva inte tar oss till SHL kan de skeppas 

vidare dit. Men visst vore det grymt om vi tog oss till SHL med 20 värmlänningar varav 15 från 

Karlskoga… 

Tappat kreativitet 

Inför den här säsongen har Bik tappat en del kreativitet förutom poänggörandet. 

-Vi behöver bli jobbigare att möta, vi har inte varit grisiga nog men det är också svårt att se en 

”Lilliz” vara grisig. Vi har haft för mycket skicklighet i laget för att vara jobbiga att möta. Nu 

ska vi back tog basic så att säga, tillbaka till blåställen, sade Thermell. 

-Vi ska bli rakare i spelet, skölja över motståndarna i snabbaspelvändningar, som ju alla säger 

att de ska göra. Vi trycker i alla fall hårt på det. Förra året pratade vi mycket taktik och grottade 

ner oss i detaljer. Vi förenklar det i år. Vi släppte in för många mål förra säsongen och nu 

jobbar vi med att vara starka runt egen kasse och jobba därifrån och ut. Vi vill inte släppa in så 

många mål i vinter. Det kan mycket väl bli målsnåla matcher, kanske göra vi två-tre, men vi 

ska inte släppa in fem. 

Större spelare 

Ett led i detta är att spelarstorleken är större den här vintern. Sedan får det visa sig om kilon 

uppväger den brist på rutin som trots allt finns i truppen. 

Dagens hockey bygger mycket på att titta på video. Tekniken gör det möjligt att specialgranska 

varje spelares byten under en match exempelvis. Inför varje träning läggs också övningarna ut 

så att alla spelare kan ta del av dem i dator och vara klara på vad de ska göra underpasset. 



-Vi har redan nu en övningsbank som hjälper hela föreningen, inte minst juniorerna kan ta del 

av dom, berättade Näslund. I framtiden blir det en riktig skatt, Bik:s egen övningsbank. 

Statistik är också en annan sak hockeyklubbar lägger stor vikt numera. Dagens teknik ger 

oanade möjligheter i den vägen. Det går att se exempelvis hur många skott egen målvakt får ta 

emot när ”Kalle Karlsson” är inne på isen. Blir det många skott emot kanske denna inte får 

spela i avgörande lägen av matcherna. Det finns mycket att hämta där. 

Men till syvende og sisdt är det på isen det avgörs och Thermell/Näslund tror det kan bli en tuff 

säsong. 

Slita hårt i vinter 

-Vi får slita med näbbar och klor för att överleva i vinter och vi måste kriga aschlet av oss om 

vi ska ha en chans på övre halvan. 

Avslutningsvis berättade ”Sylta” Karlsson att man gör allt för att få så mycket publik som 

möjligt. Alla från 0-19 år går därför in gratis i vinter och det blir måna matcher fredag och 

lördag, som är bra hockeydagar i Karlskoga. 

-Annarsligger vi på ungefär samma intäkter som förra säsongen. Vi jobbar på att Nobelhallen 

ska bli vårt ”Mekka” igen och att Bik i ännu större grad ska bli en angelägenhet för 

karlskogingar, sade han. 

Vid pennan 

Ingvar Carlsson 

 


