
MÅNEDENS GÆST

Navn : WALTHER SCHlt/AERMER
træner for drengeholdet i mesterrækken i 1986.

"Sporten" hor besøgt Walther, og det er der kommet føl-
.gende ud af.

S. :

W. :

'Sporten: Jo, Walther i bliv nr. lo i mesterrækken i år,
vor det skuffende for jer ?

Walther: Nej det vor det ikke, havde vi haft olle folk
spilleklor, vor det nok gået lidt bedre, Vi vor
jo ikke kommet i mesterrækken for at vinde den,
men for at lære, og det mener jeg vi hor gjort.

I mødte flere storklubber, bl.a. Vejle og AGF, hvordan vor det?
Det vor egentligt sjovt at prøve kræfter på den måde, hvor meget bedre er
de egentligt end os. Spillemæssigt mener jeg ikke, at afstanden er særlig
stor, måske er deres fysik lidt bedre, og deres bredde er også større.F.eks.
fortalte AGF's træner, at de hor 4 drengehold, og olle lå de i toppen af
deres rækker.

S.: Hvordan blev I modtaget af storklubberne ?
W.: Vi hor altid fået en meget pæn modtagelse, uden at trænerne vor overlegne,

vi fik altid en god fodbold snak, trænerne ville næsten altid vide hvor man-
ge hold vi hor i NB.

S.: I hor været på longe turer til jeres kampe, hvad fik drengene tiden til at
gå med?

W.: Det meste af tiden gik med at snakke, høre musik og spille kort.
S.: I ørte for det meste i bus?
W.: I d i bus.
S.: Når du tænker tilbage på året, er der så noget særligt skuffende eller glæ-

deligt, du kan fortælle om ?
W.: For mig vor det en dejlig sæson. Det jeg havde forventet mig af spillerne

af f.eks. deres indsats, det hor været totalt optimalt, af de 16 spillere
jeg havde udtoget, hor der aldrigmanglet en. Dog, måske her på slutningen
af sæsonen, hor der været 2 -3 stykker, der hor skuffet mig lidt, de ville
hellere spille håndbold.

S.: Hvad vil du pege på at NB mangler for at være med i toppen af mesterrækken?
W.: For det første større bredde, og ikke kun een god træner til første og an-



det holdet,· der hvor man mener, man har spillere
til at bygge et mesterrækkehold op, skal der to go-
de mænd til, een er forlidt.
S.: Hvad er din stilling til, skal vi satse på at
få mesterrækkehold i NB ?
W.: Jo, men så skal bestyrelsen også tænke lidt
længere og i andre boner.
S.: Vil du uddybe det lidt?

• W.: Ne j.

• S.: Skal vi deltage i de større cup-turneringer,
jeg ved du hor været med i Vildbjerg-Cup f.eks
er det noget du går ind for ?
W.: Jo, det gør jeg. Men hvad vil mon, skal vi bo-
re hove det hyggeligt, eller skal mon virkelig yde

noget. Hvis det sidste, så hor jeg set i Vildbjerg
i år, så vor vi dårligt forberedt, i hvert fold til
at spille i en A-række, hvis Vl spiller i en B-ræk-
ke, så får vi måske noget ud af det. Nogen af hol-
dene kommer til Vildbjerg efter de hor været i træ-
ningslejr, medens vi kommer efter en - eller to
gonge træning, og det mener jeg er forlidt for spil
lerne, og det hor også vist sig, for kræfterne slår
ikke til, og så er det jeg mener, det er en dårlig
forberedelse for os selv og efterårssæsonen.
S.: Det er nok som du selv er inde på, der er no-
gen af holdeneder kommer for at vinde disse cup-
turneringer, andre tager det som en oplevelse at
være med, hvorfor de hor forskellige indstil] er
til kampene de to forhold der, tror du ikke?
W.: Jo, for vi betragter det mere som en forberedel
se på efterårssæsonen, derfor så mener jeg altså,



en.

at vi skulle melde os til i B-rækken.
S.: Hvad med fremtiden, nu skal du til Lysabild
som seniortræner, vender du tilbage som ungdomstræ-
ner i NB ?
W.: Det vil jeg sætte et spørgsmålstegn ved, jeg
hor lige sagt at bestyrelsen skulle tænke i andre
boner.
S.: Så der er visse betingelser der skal være ep-
fyldt inden du vender tilbage ?
W.: Det er ganske klart, jeg mener altså, at det
gr. ormeget i den ene side og forlidt i den anden.
S.. ok til Walther og held og lykke i Lysabild.


