
 
 

Följ BIK Karlskoga  
2018-01-04 16:26  
2018-01-04 16:26  

 
 
BIK Karlskogas Team 07 är laddat inför helgens Nordic Youth Trophy. Laget inleder 
turneringen med gruppspel hemma i Nobelhallen.Dennis Pavlovic  

Stor turnering för BIK-ungdomslag  
ISHOCKEY: Team 06 och Team 07 spelar Nordic Youth Trophy i helgen  
BIK Karlskogas Team 07 har imponerat i både U11 och U12-serien den här 
säsongen. Nu drömmer laget om att få spela A-slutspel i Nordic Youth Trophy i 
Nobelhallen.  
184 
Skriv ut artikeln     Rätta fel Kommentera  
Team 07 består av 24 spelare och det går knappast att anmärka på killarnas 
engagemang. 
– De är talangfulla, men framför allt väldigt träningsvilliga. Vi hade nära 100 
procent i närvaro i november. Är killarna friska så är de här, säger Andreas 
Hedquist. 
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– Det ska tilläggas också att när de väl är på isen, då är det ingen som åker och 
lallar runt. Det är verkligen fullt ös, tillägger tränarkollegan Tobias Holgersson. 
Spelarnas engagemang har även avspeglat sig på matcherna under säsongen. 
Förutom ett serielag i U11, deras egen ålder, har Team 07 även ställt upp med 
ett lag i U12-serien. 
– I U12 har vi vunnit en del matcher och förlorat en del. I U11 är vi obesegrade, 
vi har vunnit alla förutom en oavgjord match mot Säffle, säger Hedquist. 
Efter starkt spel hemma i Värmland är det nu dags för säsongens kanske 
största utmaning för det talangfulla BIK-laget. BIK är ett av 42-lag i U11-klassen 
av Färjestad BK Hockeyallians Nordic Youth Trophy.  
BIK ställs mot Hammarö HC Röd, Kristianstad IK, Lidingö Vikings HC samt de 
två norska lagen Comet Hockey och Jar Hurricanes i grupp A, som avgörs i 
Nobelhallen. 
– För oss är det här en utmaning på två sätt. Dels att genomföra 
arrangemanget och sen tror vi att vi har den bästa gruppen här i Nobelhallen. 
Det känns som en otroligt bra grupp, säger Tobias Holgersson.  
BIK finalbesegrade Lidingö med 4–3 i en turnering i Kristinehamn i höstas. 
– Lidingö är ett otroligt duktig lag och Kristianstad också, tror vi. Sen är det svårt 
att veta om de norska lagen, det kan vara fågel och det kan vara fisk. Vi har 
varit inne på deras hemsidor och spekulerat, letat efter resultat och kollat 
lagbilder, säger Holgersson med ett skratt. 
– Men det är just det här som är intressant också, att få möta nya lag. 
A-slutspelet i U11-klassen avgörs i Nobelhallen. 
– Klart det vore roligt, men det är utvecklingen och glädjen som är det viktiga, 
säger Hedquist. 
– Ja, vi har inga siffror som mål utan vill se ett bra spel. Sen är killarna ett gäng 
vinnarskallar... Vi vill vinna varje match, men kommer inte börja slå icing om vi 
leder med 2–0, tillägger Holgersson. 
BIK:s Team 06 spelar gruppspel i Filipstad. Team 06 ställs – förutom 
arrangörslaget – mot norska lagen Holmen Hockey och Moss Hockey samt 
Strömsbro HC och Spånga HC. 
Både Team 06 och Team 07 inleder turneringen med två gruppspelsmatcher 
under fredagen. 
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Det var mycket folk på läktaren under semifinalen.Jonas Griberg  

Dramatik när BIK föll i bronsmatchen  
ISHOCKEY: Nordic Youth Trophy avgjordes med dubbla Karlskogalag i 
bronsmatch  
BIK Karlskoga U11 tog sig hela vägen till en bronsmatch i Nordic Youth Trophy 
som avgjordes i Nobelhallen under helgen. Väl där blev det förlust med 5–6 
efter en minst sagt dramatisk avslutning. 
– Jag är jättenöjd över lagets prestation, säger lagkaptenen Victor Klockervold.  
19 
Skriv ut artikeln     Rätta fel Kommentera  
BIK Karlskoga U11 har stått för en imponerande hemmaturnering i Nordic Youth 
Trophy. Laget tog sig ända till semifinal i A-slutspelet där man ställdes mot AIK. 
Värmlänningarna tog ledningen efter 4:10 där lagkaptenen Victor Klockervold 
fick på ett fint dragskott som letade sig upp i krysset och Nobelhallen 
exploderade. BIK tryckte på efter ledningsmålet och hade ett par chanser att 
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utöka ledningen. Men det var i stället Solnalaget som kvitterade med drygt två 
minuter kvar av den första perioden.  
I den andra perioden fick Gnaget in två snabba mål i inledningen. Alesander 
Grabovica som ersatte Vincent Goude i paus fick inte särskilt mycket hjälp av 
sina utespelare och ska inte lastas för målen. Matchen slutade till slut 5–1 till 
AIK som sedermera vann hela turneringen.  
– Vi har två riktigt bra målvakter som storspelade, de räddade oss flera gånger. 
AIK var lite starkare än oss, de hade bättre fart på skridskorna men jag tycker 
ändå att vi gjorde en bra match, säger Klockervold.  

 
 
Victor Klockervold jublar efter 1–0 mot AIK.Jonas Griberg  
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Två bra målvakter briljerade i BIK.Jonas Griberg  

Nära vändning 
BIK fick i stället inrikta sig på bronsmatch där man ställdes mot norska 
Stavanger Hockey. BIK fick en tuff start där laget hamnade i underläge med 1–5 
i mitten av den sista perioden. Men värmlänningarna gav sig inte. Victor 
Klockervold satte 5–6 med drygt 30 sekunder kvar och gav hemmalaget en 
gyllene möjlighet till kvittering. BIK chansade och tog ut målvakten men 
lyckades inte åstadkomma en kvittering. 
– Vi var lite för nervösa i början men lyckades ändå komma tillbaka. Det var 
synd att vi inte fick in en kvittering men jag tycker att vi gör en jättebra turnering. 
BIK U12 förlorade sin bronsmatch i E-slutspelet med 5–1 mot Grums.  
– Vi har använt denna turnering som en breddcup där vissa spelare som 
kanske är lite efter i utvecklingen ska få mycket istid. Tyvärr har motståndet 
varit lite för hårt men jag tycker att killarna har skött sig bra och kämpat hårt. 
Förhoppningsvis har det varit lärorikt, säger tränaren Pelle Jansson. 
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