
Studietur tilSchalke 04
og VfL Bochum

NB var så heldig at få to repræsen-
tanter fra ungdomsafdelingen, John
Callesen og John Bramann, med på
studietur til Schalke og Bochum. Tu-
ren var arrangeret af JBU region 4 i
samarbejde med Sydvestjysk Fod-
bold Samarbejde og foregik fra ons-
dag d. 23 november til lørdag d. 26
november.



Der var afgang fra Kruså kl. 17 ons-
d.ag aften. Undervejs i bussen, blev vi
via sms fra Jesper Larsen, opdateret
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motiv Moskva. Beskederne blev mere
og mere negative, da Brøndby jo gik
hen og tabte 4-2. Mere glædeligt var
det, da det kunne rapporteres, at
Schalke havde vundet i Champions
League og forventningerne til at skul-
le møde Ebbe Sand, Christian Poul-
sen og Søren Larsen var høje. Vi
blev ved midnatstid indlogeret på
Achat Hotel Bochum.

~orsdag morgen kl. 8 var der afgang
til Schalke, hvor den tidligere bundes-
liga spiller og træner Bodo Menze
nuværende adm. Direktør i SChalke
04, ventede med et rigtig godt fore-
drag om Schalkes organisation og
historie. Foredraget blev holdt i
Schalkes pressekonferencerum, hvor
flere benyttede lejligheden til, at få
taget billeder af sig selv og Champi-
ans League logoet.
Schalkes ungdomsafdeling har et
årligt budget på 2 millioner Euro og
klubben er afhængig af, at den sam-
lede årlige indkomst ligger på mindst
50 millioner Euro. Det er derfor me-
get vigtigt, at klubben hvert år delta-
ger i Champions League for at hele
maskineriet kan køre rundt. Schalke
04 samarbejder med 100 klubber i
området for at rekruttere spillere til
første holdet eller til evt. videresalg.
Samarbejdet har kørt i syv år, men
opgaven er vanskelig, da der er flere
Bundesligaklubber i området.

E!ter f~redraget var der rundvisning
pa det Imponerende stadion "Arena
auf Schalke".

Stadion er bygget oven på en kulmine
og kostede 190 millioner Euro at byg-
ge.
Efter hver kamp kan banen køres ud
fra stadion og ud i den friske luft. Her
passer og plejer en green keeper
græsplænen. Hele denne flytning ta-
ger syv timer og koster 12.000 Euro
pr gang. Det påstås at det er billigere
end at skifte græstæppet, hvilket ville
koste 200.000 Euro pr. gang, som
andre klubber betaler to gange i året.
Vi så omklædningsrummene, den
tilhørende kirke og VIP logen. Et helt
igennem imponerende syn. Til hver
hjemmekamp har Schalke 62.000
tilskuere. Til en almindelig bundesliga
kamp drikkes der mellem 40 og
45.000 liter af hovedsponsorens øl
Veltins Bier. Der kan ikke betales '
med kontanter på Arena, men der
skal fyldes penge på et kort man bru-
ger til betaling. Midt i Arena hænger
den enorme storskærm med fire sider
af hver 36 m2.
Efter rundvisningen, en tur på museet
og en frokost i Schalkes restaurant
skulle vi overvære en første holds '
træning. Nogle af de etablerede stjer-
ner stod over, men Ebbe Sand Chri-
stian Poulsen og Søren Larse~ del-
tog. »>
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Efter træningen var der arrangeret at
møde med Ebbe Sand og Søren Lar-
sen. Ebbe Sand blev desværre forhin-
dret pga. børnefødselsdag, men Sø-
ren Larsen dukkede op. Der blev stil-
let mange spørgsmål bl.a. omkring
Morten Olsens og Michael Laudrups
syn på Søren Larsen.

Midt under mødet dykkede Schalkes
Manager Rudi Assauer op og svarede
venligt og interesseret på mange
spørgsmål.

Han kunne afsløre at Ebbe Sand var
hans bedste køb nogensinde, hvor-
på der blev sendt drillende smil og
blinke til Søren Larsen. Efter mødet
gav Rudi Assauer en øl på husets
regning.
Senere på dagen overværede vi en
træning på Schalkes fodboldakade-
mi, efterfulgt af et foredrag med No-
bert Elgert, der er ansvarlig for fod-
boldakademiet.

Fredag morgen drog vi til Vfl Bo-
chum. Her mødte vi Jurqen Heipertz,
der er sportslig leder af ungdomsaf-
delingen i Vfl Bochum, samt to ung-
domstrænere.
VfL Bochum har i en radius af 25 km
100 klubber de samarbejder med, for
at udvikle talenter til de forskellige U-
hold. Efter frokost kørte vi til Olympia
StUtzpunkt. Det er et talentudvik-
lingscenter, der er underlagt den
tyske olympiske komite, hvor der
udvikles talenter inden for mange
sportsgrene.
Herefter var der rundvisning på Vfl
Bochums stadion samt et skadefore-
byggelsescenter. Stadion var natur-
ligvis ikke på højde med Arena auf
Schalke, men forholdende var be-
stemt helt i top. Vi så også VIP loge
og spillernes omklædningsrum. Om-
klædningsrummene var meget per-
sonlige. Spillerne havde personlige
billeder og blomster på hver deres
plads.

Senere kørte vi til et andet anlæg
hvor vi overværede praktisk træning
for U10 og U14 hold. Meget discipli-
neret træning på højt niveau. Vi fik
også lejlighed til, at se en trænings-
kamp for Ug holdet.



Kampen blev spillet i snestorm, men
trods det løb de små drenge rundt i
shorts, mens vi stod og hundefrøs.

Lørdag havde snestormen desværre
ikke lagt sig, hvilket medførte, at et
møde med Tommy Bechmann fra
VfL Bochum samt et foredrag med
Peter Schreiner fra Olympia Stutz-
punkt måtte aflyses. Det blev dog
aftalt at Peter Schreiner engang i
2006 vil komme til Esbjerg og holde
sit foredrag om koordinations og fy-
sisk træning.

KI. 12 var der afgang til Schalkes
hjemmebane, hvor Schalke denne
dag skulle spille mod Werder Bre-
men. Vi så frem til at se kampen på
stadion. Inden kampen kunne vi nyde
stemningen, øl og pølser. Der kom-
mer bl.a. en dansk pølsevogn rullen-
de helt fra Horsens til hver hjemme-
kamp.

Schalke kom hurtig foran 1-0 og så
kunne man virkelig fornemme den
fantastiske stemning. Kampen var
præget af både godt og dårligt spil fra
begge sider. Schalke vandt 2-1 og 10
min før tid kom Ebbe Sand på banen,
som vi havde håbet på.

En rigtig god og spændende tur, der
kun kan anbefales til andre, hvis NB
skulle få et sådan tilbud en anden
gang.
Vi takker NB for turen!
John Callesen og John Bramann

Jesper L.

Søren (Schalke 04) og John (NB)

NB Skole-Cup - nu med
forældre på banen
Foråret er lige rundt om hjørnet. Det
betyder at det også er ved at være
den tid, hvor der skal sætte kryds i
kalenderen for NB's traditionsrige
Skole-Cup.
Skoleelever fra hele Nordals samles i
weekenden fra den 18. til 20. marts i
Nordals Idrætscenter for at dyste mod
hinanden.
Stævneudvalget har i år et nyt tiltag
på plakaten. Nu skal forældrene også
på banen, fortæller Michael Werner,
der sammen med Ivan Stampe, Jens
Lund og Ib Anthony koordinerer det
store arrangement.

Forældrene skal spille om lørdagen
sammen med elever fra 4. og 5. klas-
setrin. »>


