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GÖTA. Besvikelsen över 
kvalmissen har lagt sig.

Göta BK är redo att 
ta nya tag i division 4 
nästa år.

– Så länge kurvan pe-
kar uppåt är det bara att 
köra på, säger Marcus 
Tersing som har ritat på 
för ett tredje tränarår 
på Ryrsjövallen.

Göta BK svarade för en 
mycket stark debutsäsong 
i fyran och tog sig till ett 
nervkittlande kval. I den av-
görande matchen mot Skara 
FC kom dock GBK till korta 
och nådde inte hela vägen 
fram till målet.

– Jag är jättenöjd med vad 
killarna presterade under 
den gångna säsongen. Samti-
digt är jag lite besviken över 
hur året utvecklade sig med 
väldigt många skador för vår 
del. Man kan inte annat än 
fundera på hur det hade kun-

nat bli om vi inte drabbats av 
skador på tunga pjäser som 
Joakim Berg, Marcus Ols-
son, Emil Lundblad, An-
dreas Aronsson och Joacim 
Lengroth.

Nu är det historia och 
strax efter kvalnederlaget 
kallade Marcus Tersing sina 
mannar till ett upptaktsmöte 
för säsongen 2015.

– Det känns bara roligt att 
köra ett år till, säger Tersing 
till lokaltidningen.

28 av 30 spelare har lovat 
en fortsättning i Götadres-
sen. Det är bara målvakten 
Stefan Abrahamsson som 
har flaggat för en nedtrapp-
ning och Johan Lilja som 
funderar över sin fotbolls-
framtid.

– På ledarsidan har vi gjort 
klart med Tobias Carlsson 
som assisterande tränare/
lagledare. Ytterligare ett 
tränarnamn ska presenteras 
inom kort.

Några nyförvärv att rap-
portera om?

– Vi jagar inget, samtidigt 
är det spelare som självmant 
söker sig till oss. Vi säger 
inte nej till någon. Det finns 
ett par bra nyförvärv som 
knackar på dörren.

Vad krävs för att nå di-
vision 3?

– Utvecklas vi tio procent 
till så är vi med där uppe. 
Det är inte större skillnad 
än så.

Vilken spelare impo-
nerade mest på dig under 
den gångna säsongen?

– Anton Granqvist fick 
priset som bäste spelare, helt 
välförtjänt. Tobias Gustafs-
son var också viktig när han 
gjorde sin entré från Skofte-
byns IF. Rikard Vikingsson 
är en annan spelare värd att 
nämna och Marcus Olsson 
kommer man heller inte 
ifrån. Han var halvskadad 
men gjorde ändå 16 mål i se-
rien och fem i kvalet.

Är föreningen redo att ta 
nästa kliv?

– Det måste jag säga. Or-

ganisationen är det som har 
utvecklats mest under de se-
naste åren. Göta BK kan idag 
liknas vid en mycket välskött 
division 3-klubb. Det gör 
det attraktivt för spelare att 
söka sig hit, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Mats Jo-
hansson får åter Ekarå-
sen som hemmaplan.

Efter fem framgångs-
rika säsonger i IFK 
Uddevalla förstärker 
mittfältsstrategen Edet 
FK i division 4 inför 
kommande säsong.

– Det låg rätt i tiden 
och det känns väldigt 
inspirerande, säger Jo-
hansson till Alekuriren.

Mats Johansson var med och 
förde upp Lilla Edets IF till 
trean 2007. 2009 lämnade 
han moderföreningen för 
spel i IFK Uddevalla.

– Jag fick vara med på en 
fantastisk resa med IFK. Vi 
avancerade från division 4 
till division 1 och det blev 
således tre seriesegrar under 
mina år i klubben, berättar 
Mats Johansson.

Efter årets säsong, som 
innebar att IFK Uddevalla 
trillade ner i division 2, tog 
Mats Johansson sig en fun-
derare på framtiden. Anbud 

saknades inte, men valet av 
ny klubbadress var tämligen 
enkelt.

– Jag känner för förening-
en och för alla de människor 
som är engagerade på ett 
eller annat sätt, säger Mats 
om beslutet att återvända till 
Ekaråsen.

– Det finns potential i 
truppen, många unga talang-
fulla spelare som jag vill vara 
med och utveckla.

Mats Johansson blir spe-
lande assisterande tränare till 
Christian ”Kittan” Hult-
berg, som nådde en nionde-
plats med Edet FK under sitt 
första år i klubben.

– Jag känner ”Kittan” se-
dan tidigare, vi spelade ihop 
i Åsebro IF. Det ska bli ro-
ligt att få leda laget ihop med 
honom.

Vad kan du tillföra i din 
nya roll?

– Givetvis en del rutin och 
förhoppningsvis kan mitt 
ledarskap också ge en positiv 
injektion.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Skepplanda 
BTK och Alvhems IK ingår 
partnerskap på herrseniorsi-
dan 2015.

En uppgörelse parter-
na emellan träffades i förra 
veckan.

– Vi insåg att vi inte hade 
tillräckligt stort underlag för 
att kunna bedriva en kvali-
tativ seniorverksamhet nästa 
år. Detta var en möjlighet till 
överlevnad för vår del, säger 
Anders Claesson, ordföran-
de i Alvhems IK.

Samarbetet innebär att 
Skepplanda BTK och Alv-
hems IK kommer att ha ett 
gemensamt reservlag i A-re-

serv. Laget kommer att bära 
namnet Alvhem/Skepplanda 
och hemmamatcherna för-
läggs till Gläntevi i Alvhem. 
Beslutet innebär således att 
Alvhems IK inte kommer till 
spel med något lag i division 
6 kommande säsong.

– För oss var det självklart 
att sträcka ut handen till 
Alvhems IK. Nu har vi dra-
git upp riktlinjerna och det 
känns väldigt bra. Efter det 
här året får vi utvärdera hur 
vi går vidare och om sam-
arbetet ska fortsätta, säger 
Jan-Erik Eriksson i SBT-
K:s sportråd.

JONAS ANDERSSON

Mats Johansson klar för Edet FK
– Blir spelande assisterande tränare

MATS JOHANSSON

Ålder: 36.

Familj: Sambon Alexandra, 

dottern Estelle.

Bor: Uddevalla.

Favoritklubb: IFK Norrkö-

ping och Liverpool FC.

Världens bäste fotbollsspe-
lare: Steven Gerrard.

Signifikativt för Edet FK 
2015: Framåtanda!

Mats Johansson har gjort sin sista match i IFK Uddevallas blåvitrandiga tröja. Nästa säsong återvänder den 36-årige mittfältaren till 
Ekaråsen och blir spelande assisterande tränare i Edet FK.

F
O

T
O

: 
L
A

S
S
E
 E

D
W

A
R

T
Z

Skakar hand för ett gott samarbete 2015. Jan-Erik Eriksson 
(mitten) från SBTK:s sportråd tillsammans med Jan-Inge Anders-
son och Anders Claesson från Alvhems IK. 

ALVHEM. Äntligen!
Rikard Karlberg, Ale 

GK, är klar för Europa-
touren.

Kortet säkrade han på 
spanska Catalunya.

Rikard Karlberg har försökt 
flera gånger tidigare, men 
inte haft marginalerna på sin 
sida. Nu är emellertid Eu-
ropatourkortet i hamn efter 
imponerande spel den gång-
na veckan.

Karlberg, som huserat på 
Asientouren de senaste åren, 
visade inga som helst nerver 
under torsdagens sjätte och 
avgörande runda. Alegolfa-
ren noterades för 71 slag, ett 
under par och slutade på elva 
under. Det gav en slutlig ni-
onde plats. 

Ytterligare två svenskar 
får spela Europatouren nästa 
år, Pelle Edberg från Jön-
köping och stockholmaren 
Joakim Lagergren.

JONAS ANDERSSON Rikard Karlberg, Ale GK, är klar för Europatouren nästa år.
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Europatouren nästa för Karlberg

SBTK och Alvhems IK
ingår partnerskap

Marcus Tersing fortsätter som 
tränare i Göta BK.

Göta BK siktar högre nästa år

Hej, blir du trött av allt 
skitsnack på jobbet?
Det är lätt att känna sig utanför om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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