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GÖTA. Förra helgen avslutade 
han sin aktiva karriär med att 
förlora division 2-kvalet med 
moderklubben Skoftebyns IF.

Nu väntar en ny utmaning för 
Marcus Tersing.

I förra veckan presenterades 
han som ny tränare för Göta BK.

Kroppen sade ifrån. 36-årige Marcus 
Tersing insåg att en fortsättning med 
Skoftebyns IF skulle vara omöjlig.

– Våren gick bra, men hösten har varit 
riktigt kämpig. Jag har haft ont lite här 
och var, säger Marcus som ändå kan se 
tillbaka på en lyckosam säsong med 
”Söderns charmörer”.

– Vi gjorde vad vi kunde i kvalet mot 
Holmalund, men det räckte inte hela 
vägen. Hur som helst så har det varit ett 
väldigt roligt fotbollsår.

Marcus Tersing har redan sniffat 
på tränarkarriären i olika omgångar. 
Marcus fanns med vid sidan av brorsan 
Mattias i Inlands IF och för två år sedan 
agerade han spelade assisterande tränare 
till Daniel Lennartsson i Lilla Edets IF.

– När den här chansen uppenbarade 
sig fanns det inte mycket att fundera 
över. Det är en lagom nivå att börja på. 
Det ska bli riktigt roligt att få stå på egna 
ben för första gången, säger Marcus till 
lokaltidningen.

Ny utmaning väntar Tersing
– Ska få Göta BK att klättra

Marcus Tersing är ny tränare för Göta BK i division 5.

www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

Nasse hittar en stol är en av Sven 
Nordqvists, författaren bakom bland 
annat Pettson & Findus, klassiker om 
en helt vanligt björn i randig mössa 

och prickiga byxor som bor
vid en landsväg.

Lördag 3 nov kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

Lörd. 10 nov kl 19 
   ”Stormen” Thomas Ades
Lörd. 8 dec kl 19
  ”Maskeradbalen” Giuseppe Verdi
Lörd. 15 dec kl 19
  ”Aida” Giuseppe Verdi

60:-

Gå 2 för 1
”Otello” Giuseppe Verdi
Lördag 27 ok kl 19.00

IMITERA! RIKSTEATERN

Vuxen 120 kr, scenpassrabatt 20 kr. Ungdom: 80 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 24/10.

Träffa Kungen, Tommy Körberg, Zlatan m.fl
Imitatören Anders Mårtensson ger en fantastisk 
föreställning.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

ONSDAG 14 NOVEMBER
KL 19.00
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N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R

LÖRDAG 15 DECEMBER 
Göteborgs Konserthus 

Biljetter: 031-7265310, www.gso.se

www.nojet.se

Göta BK, som historiskt sett åkt jojo 
mellan division 5 och 6, har all anled-
ning att vara nöjda med 2012. Laget 
slutade fyra i division 5 Västergötland 
Västra och spänner nu bågen för att ta 
nästa steg i utvecklingen.

– Kvaliteterna finns i truppen, utan 
tvekan är det så. Mycket ligger på det 
mentala planet, att ha rätt inställning 
till fotbollen. 

Marcus Tersing var lagkamrat med 
en rad av GBK-spelarna under sin tid 
i Lilla Edet. Han vet således var grab-
barna går för, men är samtidigt försiktig 
med att ta ut någon framgång i förskott.

– Hårt jobb krävs och rätt attityd. 
Jag såg Göta några matcher i fjol och 
det som i första hand måste förbättras 
är försvarsspelet. Ett stabilt försvarsspel 

utgör också grunden för ett bra anfalls-
spel. Det gäller att få till lite organisa-
tion i grejerna.

Är det realistiskt och tro att Göta 
BK kan komma upp på samma nivå 
som dina senaste klubbar, Edet och 
Skoftebyn?

– Det är absolut ingen utopi, men för 
att klättra uppåt i seriesystemet krävs 
det att alla underordnar sig hårt arbete.

Inget mer spel för din del?
– Inte som kroppen känns just nu, 

men man ska aldrig säga aldrig, säger 
Marcus Tersing och småler. 

PÅ RYRSJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BORÅS. Nödinges handbolls-
damer tog en fi n bortaskalp 
och besegrade Borås HK.

Ett stabilt försvarsspel 
lade grunden, men framåt 
fi nns fortfarande mer att 
önska.

– Vi krånglar till vårt 
anfallsspel fast vi vinner ju 
ändå, säger NSK-tränaren 
Mats Olofsson. 

Ja, årsfärske damhandbollsträna-
ren i Nödinge SK har all anledning 
att vara nöjd. Utan 
att anfallsspelet har 
fungerat på topp har 
laget tagit tre full-
poängare. Med sju 
poäng skuggar NSK 
topplagen. Framför allt är det för-
svarsspelet som har varit vinstgi-
vande.

– Släpper man bara in 14 bollar 
så ska vi vinna oavsett hur dåliga vi 
är framåt. Idag var en sådan dag. Vi 
får inget flyt i anfallen och strular 

till det för oss. Jag ska inte skylla 
på domarna, men vi hade definitivt 
inte dem på vår sida, berättar Mats 
Olofsson.

I mitten på andra halvlek gick 
Nödinge ifrån till 13-9 och såg ut 
att ha avgjort matchen. Plötsligt 
visade tavlan 13-12.

– Vi fick ta tag i det igen och 
drabbades aldrig av panik. Segern 
var ohotad. Kollektivet var starkt 
idag och vi jobbade som ett lag över 
hela planen.

Nödinges mål vaktades av 
Carina Svens-
son och framåt var 
Elina Mathiasson 
som vanligt främ-
ste målskytt med 
sex fullträffar. På 

onsdag gästar obesegrade Aranäs 
Ale gymnasium, då får vi ett besked 
om var Nödinge SK:s handbollsda-
mer står i år.

Nödinges tredje seger

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 2 Västsvenska västra, damer
Borås - Nödinge 14-17


