
NÖDINGE. Efter 32 års 
tjänstgöring som kans-
list för Nödinge SK på 
Vimmervi idrottsplats 
pensionerade sig Bengt 
Almqvist, 67, i höstas.

Rollen som fot-
bollstränare har han 
dock kvar, även om han 
har försökt att sluta vid 
ett par tillfällen.

– Fotbollen är ett gift, 
säger Bengt.

Det var Stig Åsén som fick 
Bengt Almqvist att lämna 
Göteborg och flytta till Nö-
dinge 1973. De spelade till-
sammans i Godhem och Stig 
hade precis flyttat till Börsa-
gården.

– Jag tyckte det var top-
pen när jag kom hit och fick 
se terrängen och fotbolls-
planen. Att flytta hit är ett 
beslut som jag aldrig behövt 
ångra.

Passionen för fotboll och 
ishockey har Bengt Almqvist 
haft med sig från tidig barn-
dom. Faktum är att han var 

lika lovande i båda sporter-
na, men ville inte välja den 
ena sporten före den andra.

– Jag spelade hockey i 
Bäcken och fick anbud från 
Västra Frölunda, som låg en 
division högre än oss. Om 
jag skulle tackat ja hade jag 
fått ge upp fotbollen och det 
ville jag inte, berättar Bengt.

Som fotbollsspelare lira-
de han i dåvarande division 
4 med Godhem innan han 
påbörjade sin tränarbana i 
Nödinge SK 1978. Klubben, 
som aldrig nått högre än di-
vision 6, fick uppleva en stor-
hetstid under Almqvists era.

– Vi avancerade två divi-
sioner, från sexan till fyran. 
Det var en fantastiskt rolig 
tid.

Bengt Almqvist har upp-
levt många seriesegrar under 
årens lopp. Han har blivit nå-
got av en specialist att ta lag 
från division 5 till division 4. 
Det har hänt vid inte mindre 
än fem tillfällen. På sitt CV 
har han bland annat 12 år i 
Nödinge SK, 8 år i Kode IF 
och 4 år i IK Kongahälla.

– Jag har trivts oerhört bra 
vart jag än har kommit, men 
det är klart att hjärtat klap-
par lite extra för just dessa 

tre föreningar. Jag bevakar 
dem lite extra.

Sir Alex Ferguson var 
72 år när han slutade som 
tränare för Manchester 
United i våras. Du har va-
rit igång sedan 1978. Hur 
länge orkar du hålla på?

– Om sanningen ska fram 
så har jag faktiskt slutat vid 
ett par tillfällen för att åter-
vända till tränarsysslan igen 
när klubbar i nöd har hört 
av sig. Det har inte varit så 
svårt att övertala mig om jag 
säger som så. Efter detta är 
det nog slut i alla fall, men 
man ska aldrig säga aldrig…

För närvarande genomför 
Bengt Almqvist sin tredje se-
jour i Kode IF. Han återvän-
de till Lunnevi förra året och 
omedelbart blev det avance-
mang till division 4.

– Jag hoppas vi ska kunna 
utveckla vårt spel ytterligare 
i år. Målet är i första hand att 
hänga kvar.

I laget återfinns den bästa 
spelare som Bengt Almqvist 
någonsin drillat.

– Jag har tränat många 
duktiga spelare, men Mar-
cus Anderberg står i en 
klass för sig. Han värvades 
till ÖIS, men kunde inte 
fortsätta sin elitsatsning då 
kroppen sade stopp. Marcus 
är enormt duktig och sam-
tidigt en väldigt sympatisk 
person.

Bengt Almqvist trivs med 
livet som pensionär. Sov-
mornarna är det bästa inty-
gar han och dessutom blir 
det gott om tid över för att 
utöva sina favoritsysslor – 
fotboll och hockey.

– Hockey spelar jag med 
Gothenburg Oldtimers flera 
dagar i veckan och sedan hål-
ler jag igång med Nödinge 

SK:s oldboys. Nu har det va-
rit lite si och så då jag har ett 
knä som krånglar.

Hur är din relation till 
Nödinge SK?

– Den är god. Jag sitter 
med i styrelsen för fotbolls-
hallen, men har inga andra 
uppdrag i klubben. Däre-
mot bor jag ju granne med 

idrottsplatsen, så lite koll har 
jag allt.

Återstår att se hur länge 
Bengt Almqvist blir kvar i 
fotbollens tjänst.

– Men är kvar i fotbollens tjänst
Bengt Almqvist har pensionerat sig

Bengt Almqvist har en passion för fotbollen som få. Nyligen pensionerade han sig från arbetet 
som kanslist på Vimmervi idrottsplats, men tränaryrket har inte givit upp ännu. ”Bengan” är inne 
på sin tredje sejour i Kode IF.

Vimplar från alla de klubbar där Bengt Almqvist tjänstgjort som tränare. 

BENGT ALMQVIST

Ålder: 67. Jag fyller 68 i 

december.

Bor: Nödinge.

Klubbar som tränare: Nö-

dinge SK 1978-82, Her-

mansby IF 1984-85, Kode 

IF 1986-89, IK Kongahälla 

1990-92, Nödinge SK 

1993-95, Bohus IF 1996-97, 

Inlands IF 1998-99, Nödinge/

Nol 2000, Hisingsbacka FC 

2005-06, IK Kongahälla 2007, 

Kode IF 2008-09, Nödinge SK 

2010-2012, Kode IF 2013-

Favoritlag: FC Barcelona.

Gör helst vid sidan av fotbol-
len: Träffar särbon och spelar 

hockey.

Ser du helst på OS: Ishockeyn, 

inget annat.

Vilka vinner Fotbolls-VM: 
Brasilien.

Motto i livet: Ta dagen som 

den är.
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 I söndags gick startskot-
tet för en ny hästgren på Ale 
Jennylunds Ridskola. Ett 
litet gäng voltigörer visade 
vad de kunde till häst och 
efter detta fick de som ville 
komma ner i manegen och 
prova på vad en voltigeträ-
ning innebär. Det provades 
på en hästattrapp, på hästar-
na Tanja och Luco Rae, samt 
tränades lite gymnastik och 
smidighet på långmatta.

Ett tiotal barn och ung-

domar kom och testade och 
många tyckte det var så kul 
att de vill börja träna med i 
gruppen som startar nu på 
torsdag. 

– Vi kommer börja med 
voltigeträningar på Ale-Jen-
nylunds Ridklubb på torsda-
gar och söndagar till att bör-
ja med, sedan får tiden utvisa 
hur stort intresset blir och 
om vi startar fler grupper, 
säger Sara Wingård.

Tea Palmqvist kom till Ale-Jennylunds Ridklubb i söndags för 
att prova på voltige.

Voltige på Ale-Jennylunds Ridklubb

GÖTA. Göta BK har re-
dan tidigt på säsongen 
hittat vinnarspåret.

I årets första tävlings-
match (DM) borta mot 
Wargön i lördags blev 
det seger med 2-1.

– Vi ligger i fas, 
konstaterar tränaren 
Marcus Tersing.

Det nyblivna division 4-laget 
Göta BK vann den tränings-
turnering som Stenungsunds 
IF arrangerade första helgen 
i februari. Myckleby 6-1, 
Skärhamn 2-0, Stenungsund 
0-0 och Edet FK 0-0 räckte 
till totalvinst. Därefter har 
det också blivit två raka tri-
umfer i träningsspelandet 
mot Trollhättans Syrianska 
(5-1) respektive Halvorstorp 
(2-0).

I DM-matchen mot War-
göns IK fick gästerna en 
smakstart. Det stod 0-2 efter 
1.25 minuter och då var det 

ändå hemmalaget som hade 
avspark.

– Jag har aldrig varit med 
om något liknande. Det bor-
de varit 4-0 efter tio minu-
ter. Vi missade friläge och 
det var bollar som rensades 
undan på mållinjen, berättar 
Tersing.

Efter den sprakande in-
ledningen gick det emeller-
tid i stå. Wargön tilläts kom-
ma in i matchen och kunde 
reducera.

– Vi vann rättvist, men 
tappade fokus. Jag är inte 
nöjd med insatsen. Vi kan 
betydligt bättre, säger Ter-
sing.

Av de många nyförvär-
ven inför årets säsong är det 
Thomas Schwarzlmüller 
från Västerlanda GoIF som 
har imponerat mest på lag-
ledningen.

– Han har gjort det riktigt 
bra på vårt tremannamittfält, 
förklarar Tersing.

– Joakim Berg från Edet 

FK har också tillfört stabili-
tet åt vårt försvarsspel.

Inga skador som be-
kymrar i dagsläget?

– Vi har haft en del sjuk-
domar i truppen, men på 
skadelistan har vi för närva-
rande bara Joacim Lengrot. 

Han dras med en korsbands-
skada, men slipper förmodli-
gen operation. Det återstår 
dock någon dryg månad 
innan han kan vara tillbaka 
på planen, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

Göta BK:s tränare Marcus Tersing.

Göta BK på 
vinnarspåret
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