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  SILKEBORG IF  

TEKST: JESPER STÜKER -  UDVIKLINGSCHEF 

Hvordan spiller man for at vinde? 
  
Velkommen til JYSK Park til et par spændende talentkampe! 
  
Resultater betyder rigtig meget i fodbold. Hvem hæver pokalen til sidst? For os i Silkeborg er der ikke noget enty-
digt svar, men vi har en klar tilgang. For ”pokalen” kan have mange betydninger. Er det Champions League, pokal-
turneringen, at man blev superligaspiller, en sej ung mand, at man vandt U14-rækken eller hvad er det? For os 
handler det mest at alt om et langsigtet mål, hvor der er progression undervejs i forhold til at vinde. Vi ønsker at 
vinde hver en kamp – men på en udviklende måde til gode for ”slutproduktet” som fodboldspiller. Vi vil gerne 
spille på en måde, som ruster spillerne bedst muligt til at kunne håndtere de krav, der stilles som superligaspiller. 
Det gør vi i en talentsammenhæng ikke ved at spille entydigt, stå lavt og spille på omstillinger, selv om det kan 
være den mest sikre vej til sejren fx i en U15-kamp. Spillerne skal lære at kunne håndtere og løse komplekse, alsi-
dige situationer. Det kan man fx gøre ved at forsøge at være spilstyrende, turde spille og ”stå højt”, selv om et 
uhensigtsmæssigt boldtab hurtigt kan koste et mål. Men det er lærerigt! 
  
Det ændrer dog ikke på, at vi gerne skulle ende op med at vinde så mange kampe som muligt – men først og 
fremmest på 1. holdet. Det at turde at praktisere en svær spillestil på de yngre trin koster helt klart points, men 
over tid vil det betyde, at vi bliver dygtigere og dygtigere til at gøre det svære, så fejl og tabte point minimeres, og 
omvendt gerne skulle betyde det omvendte. Denne udvikling har de senere sæsoner været tydelig i SIF i progres-
sionen fra U13 til og med U19, hvor vores konkurrenceevne nationalt set er blevet stærkere og stærkere. I denne 
sæson har vi, indtil videre, en undtagelse, og det må vi jo se at gøre noget ved ☺. For på U17 og U19 stiger fokus 
på at vinde med de værktøjer, som vi gerne skulle have dygtiggjort os på. Men stadig i stor stil på ”vores måde”. 
  
Sidste U15 kampe på JYSK park mod Viborg var for mig et rigtig godt eksempel på den udvikling, vi ønsker fra U13 
til U15. Efter min vurdering så vi en spillestil og færdigheder, som slog igennem, med en sejr til følge – efter en 
del nederlag på U13 og U14 til samme modstander for samme årgang og spillere. Denne udvikling skal gerne fort-
sætte i de kommende sæsoner. Og måske det kunne være en vinkel, man som tilskuer kan have på både U13 og 
U15-kampen i dag. 
 
God kamp! 

VELKOMMEN 



  4 | 



| 5

  SILKEBORG IF  

TEKST: NIELS DYNGBY - PRAKTIKANT 

Der er sket meget siden sidste kampmagasin blev udgivet. Både på træ-

ningsbanerne og til kampene for vores ungdomshold, men også når det 

kommer til relationerne udadtil.  

Da jeg startede i praktik her tilbage i august, var min primære opgave at 

undersøge, hvordan SIF kan skabe en stærkere sammenhængskraft mel-

lem SIF og de klubber der ligger i Silkeborg og omegn. Opgaven er tilgået, 

ud fra en betragtning om at der skulle udføres en behovsanalyse ude i 

breddeklubberne, store som små, med henblik på at afdække hvilke ud-

fordringer der står som de mest presserende. Er vi i SIF klar over hvilke 

udfordringer klubberne står med, har vi også med bedre mulighed for at 

vide hvilke områder i breddesamarbejdet vi skal investere tid og energi, i et omfang der er muligt for os.  

Både vi og egnens fodboldklubber er alle interesserede i et frugtbart samarbejde, men hvordan det præcis skal 

tage sig ud, vil tiden vise. Inde for den næste halvanden måneds tid, vil jeg forhåbentlig stå med en række mulige 

svar på hvordan en ny og opdateret samarbejdsaftale kan komme til at se ud. Svarene er ikke grebet ud af den 

blå luft, ud fra hvad vi tror breddeklubberne i området kunne tænke sig. Nej, vi har været ude og spørge dem helt 

konkret, hvad de har gjort sig af tanker om et muligt samarbejde med SIF.  

Det er der kommet en række spændende og indholdsrige samtaler ud af, som efterhånden giver mig modet til at 

sige at vi ikke bare tror, men at vi om en måneds tid rent faktisk ved hvad klubberne kunne tænke sig. Arbejdet er 

en længerevarende, men også grundig proces, men ligesom med god talentudvikling, så tager det tid hvis vi gerne 

vil stå med et slutprodukt vi gerne vil kunne stå ved og være stolte af.  

God kamp til alle fremmødte! 

AKTUELT FRA... 
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

U17 går ind i en travl november måned med megen kampaktivitet. Grundet en 
del landsholdsaktivitet for U16 og U17 er kampprogrammet blevet komprimeret 
her sidst på året, så der står 7 kampe i kalenderen den næste måneds tid 
(medregnet hjemmekampen på Jysk Park i tirsdags den 31/10 imod Randers). 
Heldigvis er vi næsten forskånet for skader, og det håber jeg selvfølgelig fortsat 
vil være billedet i den kommende periode, hvor vi bl.a. også tager hul på pokal-
turneringen den 21/11 hjemme på Jysk Park imod Viby J. 

Præstationerne og resultaterne har været noget svingende for U17 i de sidste 
par måneder. Vi spillede midt i september uafgjort 1-1 imod HB Køge, i en kamp 
vi dominerede på mange parametre. Derefter tabte vi klart i Brøndby, men kne-
bet i FCN, hvor vi i sidstnævnte kamp havde store chancer til at have fået i hvert 
fald et point med hjem fra Sjælland. Her i tirsdags tog vi så imod Randers, og det 
blev igen til et nederlag. Det blev en livlig og tempofyldt kamp, som endte 1-4. Vi 
havde gode muligheder for at vinde, bl.a. brændte vi et straffe ved stillingen 0-0, 
og da vi reducerede til 1-2 med 20 min. igen, og Randers samtidig fik en mand smidt ud, troede vi på, at vi kunne 
vinde kampen. Desværre var uafklaret i vores defensiv og i stedet for at udnytte overtallet, så kunne Randers la-
vede yderligere 2 mål.   

Ellers er det værd at nævne, at vi har haft Anders Dahl i kamp for DBUs U16 landshold. Først på hans tidligere 
hjemmebane i Ringkøbing, hvor det blev til et kort indhop på 10 min. i 2-3 nederlaget til Schweiz. Dernæst i en 
hel kamp på den centrale midtbane, igen imod Schweiz, hvor Anders fik sat et flot aftryk på opgøret, som endte 1
-1. Jeg overværede begge kampe, og jeg synes, at Anders fik repræsenteret SIF rigtigt godt med en indsats, der 
var kendetegnende ved en masse aktioner samt stor vilje og arbejdsomhed. 

U17 spiller i weekenden i Aalborg. Her får vi helt sikkert en god udfordring imod ét af topholdene i rækken, men 
vi går efter at rejse os efter det skuffende nederlag imod Randers. Vi håber vi kan få vendt skuden, og med et sejt 
holdudtryk, så tror jeg, at vi kan få noget med tilbage til Silkeborg. 

God fornøjelse til jer der er mødt op her på Jysk Park. 

Jesper 

U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
 
Forreste række fra venstre: Carl Martinsen, Oliver Grøn, Thomas Rose, Lasse Laursen,  
Magnus Simonsen, Lucas Jensen, Niels Friis, Peter Nemec, Niclas Pedersen, Pelle Mattsson,  
Valdemar Fogt. 
 
Midterste række: Mads Sonniksen, Tobias Nissen, Daniel Olesen, Anton Leth, Kristian Kvist,  
Joakim Grosen, Frederik Carstensen, Anders Dahl. 
 
Bagerste række: Jonathan Falbe, Sebastian Blindkilde, Daniel Jørgensen, Kasper Rytter,  
Alexander Lind, Oliver Schmidt, Asger Vandsø, Anders Sønderby.  
 
Trænerstab:  
Jesper Mikkelsen (cheftræner), Nick Hansen (assistenttræner), Oliver Quottrup (Future), Mikael Dalby 
(fysioterapeut), Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Dennis Pedersen (T+), 
Torben Rye (holdleder), Henrik Ivarsen (holdleder). 

U17-HOLDET 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
 
Forreste række fra venstre: 
Anders Iversen, Sebastian Jørgensen, Luc Park, Bo Balder, Magnus Dalsgaard, Oscar Hedvall,  
Patrick Laursen, Jonathan Gammelvind, Magnus Mattsson, Mikkel Juhl, Rasmus Carstensen. 
 
Midterste række: 
Mads Pedersen, Jeppe Okkels, William Sørensen, Filip Hinge, Kasper Hansen, Magnus Schelle,  
Mads Emil Madsen. 
 
Bagerste række: 
Stefan Stojilkovic, Holger Maaløe, Nicklas Bugge, Frederik Alves, Sebastian Broder, Anes Travljanin, Mikkel Grøn-
kjær, Jannik Videbæk. 
 
Trænerstab: Thomas Loft Jensen (cheftræner), Nickolai Kønig Lund (assistenttræner), Mikael Dalby 
(fysioterapeut), Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),  
Dennis Pedersen (T+), Torben Rye (holdleder), Henrik Ivarsen (holdleder). 

U19-HOLDET 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 

Aske Andresen, Tobias Sørensen, Malthe Wallin, Sofus Jensen, Niels Kristiansen,  

Nicklas Eriksen, Alexander Madsen, Mathias Nedergaard, Marius Nielsen, Victor Sinnerup,  

Gustav Balle, Rasmus Andersen, Kristoffer Andersen, Simon Andersen, Sander Kristensen, Patrick Greve, 

Oscar Steinicke, Valdemar Lomborg. 

Trænerstab:  

Nicolaj Bækgaard (cheftræner), Per Jensen (assistent), Tobias Kragh (assistent),  

Jeppe Carstensen (assistent), Mikael Dalby (fysioterapeut),  

U13-HOLDET 
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  SILKEBORG IF  
U13-TRÆNER: NIKOLAJ BÆKGAARD 

Siden sidst må vi sige at U13 har taget store skridt. På trænings-

banen er drengene fokuseret og sultne for læring, og det gør at vi 

pt rykker os meget hver især. I disse uger arbejder vi meget med 

de formelle færdigheder i afslutningsspillet, og alene på sparke-

færdigheder er udviklingen meget stor. 

 
Når man ser på kampene, så er vi stadig ikke dygtige nok til at 

vinde kampene, men vi er bedre med end i den første halvdel af 

sæsonen, så selvom vi lige nu har lange udsigter til top 4, så be-

kymrer det mig ikke, at vi muligvis skal en tur ned i den næstbedste række. Vi klør på til det sidste for at 

komme med i den bedre halvdel, og går i dag efter tre point mod Herning Fremad, men vi går ikke på 

kompromis med vores spillestil. 

 
I sidste weekend havde vi vores årlige U12 udtagelsesstævne, og her viste drengene på fornemmeste vis 

vores værdier i praksis, da de styrede en station med formelle træningsøvelser. Der blev hjulpet og coa-

chet flot på de godt 80 U12 spillere, som var mødt op for at vise sig frem. Det var dejligt som træner at 

se de øvelser, som drengene selv har været igennem, ikke kun var indlært, men også forstået. 

 

God kamp! 

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spillertruppen: 

Bagerst fra venstre: Noah Sonne Kargo, David Brunsbjerg, Magnus Hansen, Calle Godske, Alexander Bloch, Oliver 

Mouritzen 

Midterst fra venstre: PC Hansen (T+ Træner), Erik Leth (assistenttræner), Jonathan Pank Iversen,  

Rasmus Christensen, Andreas Bonnén, Frederik Nedergaard, Jakob Leerhøj, Peter Ager Kristensen (cheftræner) 

Forrest fra venstre: Emil Thyregod, Christian Lyrskov, Magnus Bøttker, Philip DeSouza, Rasmus Rosenlind,  

Lasse Kaihøj, Magnus Hollmann 

Trænerstab: Peter Ager Kristensen (cheftræner), Erik Leth (assistenttræner), Mikael Dalby (fysioterapeut), Oliver 

Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), PC Hansen (T+). 

U14-HOLDET 



  12 | 

  SILKEBORG IF  
U14-TRÆNER: PETER AGER KRISTENSEN 

I denne weekend drager vi til Aalborg for at møde AaB, som vi har revan-
che til gode imod. Sidst tabte vi 3-2 på Talentparken i en tæt kamp, der 
blev afgjort kort før tid. Det var en kamp, der blev spillet i et højt tempo, 
hvor vi i store perioder var bedst, men manglede den fornødne skarphed i 
felterne og vilje til at ville vinde. Det håber jeg, vi kan gøre bedre i lørda-
gens kampe, hvor en sejr kan bringe os forbi netop AaB, som vi pt. deler 3. 
pladsen med. 

U14-holdet har præsteret flot gennem efteråret, hvor det er blevet til 7 
sejre i 12 kampe, mens vi også spillede os videre i pokalturneringen, hvor 
vi på udebane mod Ikast vendte en pausestilling på 4-1 til en sejr på 4-6. 
Højdepunktet kom i forrige uge, hvor vi slog AGF 4-2 på Talentparken og 
viste et ekstremt sejt holdudtryk kronet med en flot omgang fodbold. Spillerne har flyttet sig på de tekniske og 
taktiske parametre og har hurtigt vænnet sig til ny skolegang og flere ugentlige træningspas, og det har været en 
fornøjelse at følge. 

Senest tabte vi desværre 1-0 hjemme på Jysk Park til Lyseng efter en dårlig præstation. Midt i udviklingssnakken 
må man ikke glemme, at det også handler om at vinde, og det lignede vi ikke et hold, der var gearet til i weeken-
dens nederlag. Lige så vigtigt det er, at få fyldt værktøjskassen op med gode fodboldfærdigheder - lige så vigtigt 
er det at kunne spille med et godt og energisk udtryk, og i forlængelse af øverste afsnit, så har vi haft kampe, hvor 
vi ikke har levet op til Silkeborg IF’s værdier, hvad angår overskud og vilje. Det skal vi formå hver eneste gang, vi 
går på banen, og det skal være et af fokusområderne for de sidste kampe i efterårets turnering, hvor vi forhå-
bentlig kan slutte godt af. 

Ud over turneringskampe mod AaB og TST, så venter Horsens i pokalturneringen. Vi håber på at levere den gode 
præstation i de sidste 3 kampe. 

God weekend og god kamp, hvor end I følger Silkeborg IF’s eliteungdomshold denne weekend. 

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillertruppen: 

Bagerst fra venstre: Yunus Akbayir, Bogdan Lukic, Jeppe Kilden Grøn, Frederik Midtgaard, Johan Groth, 

Frederik Dam Larsen 

Midterst fra venstre: Casper Røjkjær (cheftræner), Wiggo Pedersen, Alexander Busch, Eskild Dall, Filip 

Stojkovic, William Knudsen, PC Hansen (T+ træner), Swar Osman (assistenttræner) 

Forrest fra venstre: Christian Brandstrup, Filip Aoyagi-Jensen, Esben Guldager, Esben Lange, William 

Sønderskov, Lasse Bredahl, Abdullah Ibrahim 

Trænerstab: Casper Røjkjær (cheftræner), Swar Osman (assistenttræner), Mikael Dalby (fysioterapeut),  

Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), PC Hansen (T+). 

U15-HOLDET 
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  SILKEBORG IF  
U15-TRÆNER: CASPER RØIKJÆR 

Det er efterhånden ved at være længe siden at talentmagasinet sidst blev 

udgivet, derfor har vi også spillet en del kampe og ikke mindst fået trænet en 

hel masse siden sidst. På den resultatmæssige side har det været lidt svin-

gende vi har både vundet lidt, tabt lidt og spillet en enkelt uafgjort.  

Men det som jeg hæfter mig mest ved er at jeg synes at præstationerne 

langt hen af vejen bliver bedre og bedre. Vi begynder mere og mere at ligne 

et fodboldhold, som kan diktere kampene via gode evner med bolden, dette 

kombineret med gode ideer på den sidste tredjedel af banen gør at vi har 

scoret 26 mål i 12 kampe, hvilket er lidt over 2 mål i snit. Vi har desværre 

også lukket 27 mål ind, og som den skarpe matematiker kan regne ud er det også lidt over to mål i snit. Jeg er 

ganske udemærket tilfreds med at vi laver 2 mål i snit pr. kamp, men må også konkludere at vi er lidt for lette at 

score mod. Dette kan skyldes vores offensive tilgang, som dog aldrig må blive en undskyldning for at vi lukker 

mange mål ind. Vi vil gerne være bedre i alle faser af spillet og det træner vi hårdt på uge efter uge.  

I dagens kamp får vi mulighed for at teste os mod førstepladsen i rækken. Jeg håber at vi kan vise os frem for den 

positive side og spille god og fremadrettet fodbold. Forhåbentlig kan vi skabe en masse chancer som kan resulte-

re i nogle mål, og hvis vi samtidig kan holde AGF fra at score burde det være et godt grundlag for et godt resultat 

og ikke mindst en god præstation. Vi glæder os hvert fald til at byde AGF op til kamp på JYSK Park og håber på en 

seværdig U15 kamp.  

God kamp til alle  

Røjkjær 

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

 

Vil du også støtte op om vores talentudvikling? 

Så kontakt udviklingschef Jesper Stüker på telefon 4029 6686 og hør nærmere  
om mulighederne. 

 

SPONSORER AF SIF TALENTPARK 

Aktionspotentiale    Alanya Pizza    Andsneaks   
AutoAllan Engesvang   Bodegahjørnet v/ Scooby  Buksecompagniet   
Burre Reklame    Byens TV-Service    Center for ludomani    
Dacapo Stainless A/S   Dyrup Farver v/Michael Baad Flexsign      
FTZ      Hede Rytmer    MH BYG v/ Mikkel Halkier  
Murermester Ulf Søgaard  Møbelhuset Silkeborg   Parcel4you  
Perto      Redoffice AB & SJ Kontor ApS Realmæglerne AROS ApS  
Rema 1000     SIF Fodboldskolen   Silkeborg Efterskole 
Silkeborg Fodbold College  Silkeborg IF Invest A/S   Silkeborg Slagteren 
Supervision Alarmteknik  Skibutikken    SPORT 24 
Søholt Gartneren v/ Bent Lund 

Hjælp med etablering og materialer: 
Brix Smedeforretning A/S  BYGMA     Flexsign 
Flûgger     Helene Scheler    Max Thomsen 
MH BYG v/ Mikkel Halkier  Murerfirmaet P.MHenriksen  Murermester Ulf Søgaard  
Ringvejens Autolakereri  Sanistål A/S    Silkeborg Kommune  
STARK     Søholt Gartneren v/ Bent Lund  Telka  
Thomas Pedersen 
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Silkeborg Uldspinderi ApS

Vandværksvej 10
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 17 38
www.silkeborg-uld.com

Stålkonstruktioner

Smedejernsporte & -låger

med og uden automatik

Speciale: Smedejernstrapper

FUNDERHOLME SMEDIE A/S
Funderholmevej 8-10 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 58 92
www.funderholmesmedie.dk

Henrik Thygesen mobil 23 71 53 84
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Søholt Gartneren
Silkeborg

Velkommen hos din lokale Gartner.
Vi udfører alt inden for havearbejde.

Græsplæner i alle størrelser, også rullegræs.
Træfælding. Beskæring af træer og buske.

Hækklipning.

Trænger haven til en kærlig hånd
så kontakt: Gartner Bent Lund

Tlf. 20 73 30 30
soeholtgartneren@youmail.dk
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Entreprenør Jesper Nedergaard

tlf. 2146 3989

Brolægning, anlæg af indkørsler,
haver, veje m.m.

Diverse jord-arbejde udføres.
Maskinudlejning.

www.jn-anlaeg.dk

Kejlstrupvej 88 B · 8600 Silkeborg
Telefon 86 820 900
silkeborg@point-s.dk
www.point-s.dk/silkeborg

Mads Clausens Vej 1 | 8600 Silkeborg
+45 8680 0533 | info@nordicsense.dk

www.nordicsense.dk 
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Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, 
Onion, Lana Grossa, Hjelholts uldspinderi, 
Viking Garn, Tusindfryd, Økologisk garn, 
Knude garn, Garn fra Tante Grøn, Strikkekits 
fra Lille Strik, Strikkepinden - og den lille 
Zebra´s eget uldgarn samt div. strikkebøger. 

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.30

Fredag kl. 10.00 -18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

 Strikkepinden - og den lille Zebra

På gensyn 
Lea



FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

SPAR BÅDE TID OG PENGE 
PÅ DIT FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede 
ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med 
produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste 
bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af forenings-
blade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, 
distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller 
delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige 
trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, 
flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne 
ud af vores erfaring...


