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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND - REDAKTØR 

”Hvis I har bestilt en ferie, så sørg for at få den holdt.” 

Det er et af de råd, vi giver til især de kommende U13-spillere, inden vi om lidt sender dem på 
ferie. Det kommer sig naturligvis af, at alle gerne vil møde op til første træning forud for den nye 
sæson, og i enkelte familier bliver især sønnen sur, hvis forældrene har været så skødesløse at 
planlægge ferie midt i fodboldopstarten. Fodbolden kommer til at fylde meget de næste mange 
år, og derfor er det med at nyde samværet med børnene, mens tid er. 

”Vi skal nok sørge for at inddrage deres ferie når de bliver ældre.” 

Sådan lyder den opfølgende sætning, som samtidigt giver en indikation af, at fodbold på  
eliteplan kræver prioritering, fravalg og et langt, sejt træk - og nogle gange uden synlige  
resultater i hvad der synes ualmindeligt langt tid. 

De sidste par uger har vejret været rekordvarmt, der har været stævner, eksamener, læseferie, 
sidste skoledag og alle mulige andre ting, som kan gøre de sidste par uger svære at komme 
igennem. Oveni det kommer så spillersamtalerne, som er en kærkommen mulighed for enten at 
afslutte et langt forløb eller for at motivere til nyt håb, ny energi og nyt overskud til næste  
sæson. 

På trænersiden er det også tid til at sætte holdet, der skal yde deres bedste for at sikre  
drengenes trivsel, udvikling og sociale relationer. Også her kan der være brug for friske vinde 
eller bare friske relationer. 

Trænerholdet er næsten færdigt, og især én plads er afklaret. Erik Leth, assistenttræner på U14 
og mangeårig SIF-træner, har af arbejdsmæssige årsager været nødt til at sætte SIF på pause. 
Det er vi naturligvis kede af, for Erik har om nogen været garant for energi og overskud, siden 
han blev en del af elitestaben for cirka fem år siden. Heldigvis kan pause altid erstattes af play 
og mon ikke vi får Erik at se igen inden alt for længe?  

Der bliver ikke noget med et minuts stilhed inden dagens kampe, men skulle I få tid til at sige 
”på gensyn”, så er der vist rum og plads til det.  

 

På gensyn og god kamp! 

VELKOMMEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: JESPER STÜKER - UDVIKLINGSCHEF 

Nedrykning til SIF og hvad så? 
En lang sæson for superligaholdet endte desværre med at 
kuldsejle det sidste kvarter i Esbjerg, så den i næste sæson 
står på 1. division. En streg i regningen for den gode  
udvikling, klubben har været i de senere år. Det gælder 
sportsligt og økonomisk. Får det så betydning for  
talentudviklingen i SIF? 
Til dette er svaret, at ”det gør det ikke”. Talentstrategien har 
været højt prioriteret og har uanset nedrykningen været en 
succes. Denne sæson kunne have været kulminationen på 
strategien med rekordmange spilleminutter til egen-
udviklede spillere, to stærke salg af Skov og Gammelby 
samt… ja, hvis det nu var lykkedes at blive i superligaen. 
Men satsningen på udviklingen af egne spillere fortsætter 
med ufortrøden kraft, og vi satser på at kunne gøre det 
endnu bedre i de kommende år. Lige nu ser vi kun de  
første årgange af vores talentstruktur i seniorregi, med  
årgang 1995 og 1996, som de første årgange der har gennemført det samlede set up. Så vi 
kan med god grund tro på, at de kommende år vil give en bredere grad af egenudviklede  
spillere i vores 1. holdstrup, og måske endda endnu bedre toptalenter, selv om vi har nogle ret 
stærke repræsentanter via Gammelby, Skov og Dolberg. Vi skal stå for at være klubben, hvor 
man står med de bedste kort på hånden til at blive prioriteret og får chancen for at bryde  
igennem som professionel fodboldspiller. Det bekræfter vores historik.  
Som modstykke til det har vi brug for at de største talenter ligger deres lid til at ”give noget  
tilbage til klubben”. Et fælles fodslag og tillid til, at der kan findes en optimal løsning for spiller, 
klub og måske agenter. Det seneste salg af Gammelby er et rigtig godt eksempel på dette, hvor 
Gammelby for to år siden forlængede sin kontrakt i fire år, med netop en fælles tillid og ambition 
om, at det på et tidspunkt skulle medføre et salg. Men ellers helt og aldeles uden forbehold, 
klausuler eller hvad der kan sløre et godt forløb. Det gav ro for Jens Martin til at holde fokus på 
sin udvikling, og da muligheden opstod, holdt vi ord, og havde frie vilkår til at forhandle en god 
aftale på plads med Brøndby. En aftale som medvirker til, at vi kan fortsætte incitamentet og 
investeringen i at lave et rigtig stærkt talentmiljø for drenge i Silkeborg og omegn. Og jeg kan 
garantere, at Gammelby også er tilfreds. 
Og så er vi i øvrigt stolte af, at have udviklet en VM-spiller! Stort til lykke til Dolberg. 

AKTUELT FRA... 
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

Et kig rundt på de fleste fodboldhold vil ofte efterlade det  
indtryk, at ledertyperne ofte er at finde i midterforsvaret. Dette 
gør sig også gældende på SIFs U17 hold, hvor  
Anders Sønderby er at finde i midterforsvaret, og i dette  
magasin som U17-profil. 

”Jeg anser mig selv for at være en ledertype på banen. Jeg 
vil rigtigt gerne gøre mit til at hjælpe de andre på banen ved 
at vejlede både dem omkring mig, og også gerne dem der er 
længere fremme på banen.” 

Anders og resten af U17-holdet har haft fri fra ligaen i den 
forgangne weekend. Det har dog ikke været ensbetydende 
med at der har været kampfri, da lørdagen blev brugt på en 
testkamp hjemme mod FC Københavns U17 hold. En kamp 
der desværre endte med et 1-4 nederlag til københavnerne. 

”Egentligt synes jeg vi leverer en ok indsats, selvom resultatet 
ikke helt signalerer det. Inden kampen var vi godt klar over, at vi ville møde et hold der var dygtige på 
bolden individuelt, og dygtige til også at flytte bolden. Derfor skulle vi forsvare i store dele af kampen, og 
vi lykkedes egentlig okay med det i store perioder hvor FCK havde svært ved at komme til chancer. 
Desværre taber vi koncentrationen i nogle situationer, og der er FCK så kyniske, at de straffer én hver 
gang muligheden byder sig.” 

Både U19- og U17-holdet møder FC Midtjylland i deres næste kamp. Om den kamp har Anders gjort sig 
en række betragtninger: 

”Vores næste kamp bliver mindst lige så svær, da vi møder FC Midtjylland på udebane. Dog er det en 
anden type udfordring, idet jeg forventer et Midtjylland-hold, som er hurtige, aggressive og meget direkte 
i deres spil. Det skal vi kunne stå imod, så vi skal matche deres fart, og samtidig holde os til at spille  
vores eget spil langs jorden – så tror jeg, at vi står med nogle OK muligheder for at tage noget med fra 
kampen. 

Jeg har været inde i en længere skadesperiode både i efteråret og også i dele af foråret. Derfor er  
førsteprioriteten i øjeblikket at komme i form både fysisk og spillemæssigt. Derudover ligger mit fokus på 
at blive dygtigere i mine dueller – her vil jeg gerne være stærkere!” 

Anders har været i SIF i nogle år efterhånden, men ligesom langt de fleste af vores andre ungdomsspil-
lere, kommer han fra en af vores partnerklubber – i Anders’ tilfælde er ØBG hans barndomsklub. 

U17-PROFIL: ANDERS SØNDERBY 
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

Der resterer tre kampe i U17-ligaen for os, som bliver 
spillet indenfor otte dage – onsdag 6/6 ude imod FCM, 
lørdag 9/6 imod Lyngby hjemme og sidst onsdag 13/6 
hjemme imod AaB. Jeg håber, vi kan få mobiliseret en 
masse energi i et tæt slutprogram, og at vi kan slutte af 
med tre gode præstationer inden sommerferien. 

Jeg har i sidste uge været i Bratislava for at følge U16-
landsholdet i deres to testkampe imod Slovakiet.  

SIF var repræsenteret ved Frederik Carstensen, som 
spillede sin ungdomslandskamp nr. 6 og 7, samt Lucas 
Udengaard Jensen, der debuterede på turen. Frederik 
spillede fra start i det første opgør, som Slovakiet vandt 
2-1. Han havde mange gode offensive aktioner og 
manglede egentligt kun at få lavet et mål eller en assist 
for at have fuldendt en rigtig god indsats.  

I den anden kamp blev Lucas skiftet ind fra 2. halvlegs start ved stillingen 1-1. Uden at skulle 
ud i de store redninger holdt han nullet, og sammen med Frederik, der blev skiftet ind med 25 
min. igen af kampen, var han med til at spille sejren på 2-1 hjem til Danmark.   

Da dette er sæsonens sidste kampmagasin vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de  
tilskuere, der møder op på JYSK Park for at støtte vores ungdomsspillere i kampene. I er med 
til at skabe en god atmosfære på stadion og forhåbentligt vil I fortsætte med mindst lige så flot 
fremmøde efter sommerferien. Det plejer i hvert fald ikke at være kedeligt at gå til fodbold på 
Jysk Park.  

Det tror jeg heller ikke, at det bliver i dagens opgør imod Lyngby. Vi vandt det første opgør med 
2-0 på mål af Pelle Mattsson og Niclas Pedersen, så jeg håber på en resultatmæssig  
gentagelse imod de kongeblå nordsjællændere. 

God kamp! 

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),  
Oliver Rosengren (målmandstræner), Dennis Pedersen (A+), PC Hansen (T+),  
Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Mikael Dalby (fysioterapeut), Torben Rye (holdleder),  
Henrik Ivarsen (holdleder). 

U17-HOLDET 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

En indadgående, venstrebenet højre kantspiller er udvalgt 
som U19-profil i dette magasin. Han går på college, er elev 
på HHX og kom som 12-årig ind på SIF’s eliteungdomshold, 
efter at have brugt sine første par år som fodboldspiller på 
plænerne ved en af vores lokale partnerklubber, HA85. Hans 
navn er Sebastian Jørgensen. 

”Jeg ser primært mig selv som en kantspiller der kan gå ind i 
banen og true modstanderen. Jeg synes, at jeg er rimelig  
afslutnings- og udfordringsstærk, og når jeg samtidig er  
venstrebenet, så vil jeg rigtig ofte gerne ind og gøre mig farlig 
foran mål. Derudover synes jeg også jeg har evnerne til at gå 
til baglinjen og udfordre derfra. Med det sagt, så kan jeg også 
godt lide at indgå i kombinationer med mine medspillere. 

Jeg var desværre ikke med i vores seneste turneringskamp 
ude mod Esbjerg, pga. en mindre skade. Jeg spillede dog 
med i kampen før mod FC Nordsjælland – en kamp der var 
lidt som dag og nat. I første halvleg var vi i vanskeligheder, og havde svært ved at håndtere den måde 
de spillede på, og så generelt ikke så gode ud som hold. Vi fik en opsang i pausen, og det satte da gang 
i en noget bedre anden halvleg, og vi kom på 2-2 efter at have været nede med 0-2 ved pausen.” 

Ovenpå et fint comeback – hvor Sebastian i øvrigt scorede de to mål der skaffer udligningen – og et 0-0 
resultat ude mod Esbjerg, venter der onsdag 6. juni en yderst svær udekamp for Sebastian og resten af 
U19-holdet, hvor de drager til Ikast for at møde FC Midtjylland, som fører U19 Ligaen. 

”Det bliver en yderst svær kamp, mod en modstander der kommer med en masse power, fart og fysik. 
Omvendt er jeg også overbevist om at hvis vi rammer dagen, og selv holder os til vores SIF-spil, så tror 
jeg godt vi kan gøre ondt på dem. Vi tabte godt nok 0-1 sidst vi mødte dem, men formkurven efter de 
sidste to kampe peger opad, så jeg tror på at vi kan tage til Ikast og gøre en forskel. 

Lige for tiden arbejder jeg på at få endnu mere produkt på mine offensive aktioner. Altså, jeg vil hele  
tiden gerne være med i kampen, med meget tid og mange aktioner på bolden. Kan jeg lægge på her, 
kan jeg også tage næste skridt i min udvikling som fodboldspiller.” 

U19-PROFIL: SEBASTIAN JØRGENSEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Så er vi ved vejs ende på sæson 2017/2018. Resultaterne har ikke 
været som vi har håbet på, men udviklingen har gået den rigtige vej. 
Vi har i foråret spillet nogle gode kampe, men vi har manglet den  
sidste skarphed i slutningen af kampene, når tingene har spidset til 
og vi skal have et resultat. Det tror jeg bestemt vi har lært af. Og det 
skal blive bedre til den nye sæson. 
Udviklingen på holdet har været opadgående, og vi er blevet bedre i 
de forskellige faser af spillet. Vores høje pres er det punkt jeg synes, 
vi har rykket os mest på; vi har formået at presse vores  
modstander højt på banen i de fleste kampe i foråret, med vellykkede 
bolderobringer til følge. Vores opbygningsspil har også set godt og 
struktureret ud; vi har været rolige i vores boldomgang, og selvom der 
har været et hårdt pres for modstanderen, så er det spil helt bestemt noget vi skal tage videre 
med til den nye sæson. 
Et punkt vi skal forbedre, er vores forsvarsspil. Vi har været for dårlige til at forsvare som et  
kollektiv, hvor alle hjælper hinanden. Det har resulteret i mange mål imod os, og i tabte point. 
Sidste weekends kamp mod Esbjerg var et godt eksempel på, at hvis vi står sammen og viser 
overskud, vilje og format så er det slet ikke så svært at få point i U19-ligaen. 
Jeg glæder mig meget til den nye sæson, hvor vi forhåbentligt får skrabet flere point sammen, 
og stadig bygger videre på vores gode udvikling. 
Dagens modstander fra Lyngby er et stærkt hold, som har nogle rigtigt dygtige individualister, 
som vi skal forsøge at dæmme op for. Sidst vi mødtes var vi lidt heldige med et point; det skal 
vi gøre lidt bedre i dag og slutte sæsonen af med sejr.  

U19-TRÆNER: THOMAS LOFT 
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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 Grønkjær, Jannik Videbæk. 
 
Trænerstab: Thomas Loft Jensen (cheftræner), Nickolai Kønig Lund (assistenttræner),  
Oliver Rosengren (målmandstræner), Dennis Pedersen (A+), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),  
Mikael Dalby (fysioterapeut), Torben Rye (holdleder), Henrik Ivarsen (holdleder). 

U19-HOLDET 
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TEKST: SILKEBORG IF A/S 

U13 er i denne weekend til lokalopgør i Buskelund, hvor FC Silkeborg 
ligger græs til. Det er et specielt opgør for mange af spillerne, da de 
tidligere har repræsenteret netop denne klub, og mange af  
modstanderne er deres klassekammerater. Sidste gang vandt vi 7-1 
på Talentparken i en knap så køn kamp, så vi hungrer efter at kunne 
vise det gode spil frem, som jeg synes vi har leveret i de sidste to 
kampe.  
Drengene er ved at afslutte deres første år i SIFs eliteafdeling, og fra 
næste sæson øges træningsantallet fra tre til fem ugentlige  
træninger. Samtidigt bliver de nu også klassekammerater, da de  
starter på Talent Team, så den ellers meget homogene gruppe af 
drenge, bliver forhåbentlig endnu stærkere sammen som tiden skrider frem.  
Det er mange forskellige grupper af drenge vi oplever, og det samme spørgsmål dukker op  
både internt og eksternt hvert år: Hvad er der specielt ved netop denne gruppe? Her kan man 
nemt komme til at sammenligne grupperne, men vi fokuserer meget på at hver gruppe, og hver 
dreng, selv skal finde deres identitet. Det er nemt for os at give dem en identitet, men i stedet 
for at tænke på hvor gode de er her og nu, så fokuserer vi meget på hvor gode de kan blive, og 
her kan vi nemt sammenligne: ligeså gode som de andre! 
Sidste gang vi var en tur i den næstbedste række med U13, var det årgang 2000. Dem havde 
jeg fornøjelsen af at overvære i Esbjerg i sidste weekend, og trods en pointdeling, så kan man 
se at de kan praktisere vores form for fodbold på øverste U19 niveau. Det giver en bekræftelse 
i, at vi ikke taber noget i forhold til udviklingen, selvom vi ikke er i det fine selskab fem år  
tidligere. Når det er sagt, så vil vi da helst spille mod de andre licensklubber, men så må vi gøre 
det bedre i efteråret.  

U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

U14 var i den forgangne uge en tur i Nordjylland, hvor vi skulle møde 
Jetsmark. Hjemme på JYSK park havde vi slået Jetsmark 10-0 og 
været ret suveræne, men opgaven var en anden, da vi en onsdag  
eftermiddag skulle præstere i en kolossal varme og oven på en mere 
end to timer lang bustur. 

Efter en lang skoledag kan det være svært at præstere det  
maksimale, og den udfordring skulle vi tage. Vi kom tidligt foran i 
kampen, hvilket hjalp os godt hvad angår resultatet, men udfordrede 
os yderligere på værdierne, for det var bestemt ikke nogen god  
præstation af U14-holdet. Vi havde svært ved håndtere varmen og kom ikke med den krævede 
indsats. 

Undervejs i kampen afgav vi store chancer og havde selv svært ved at bryde igennem. Med lidt 
held scorede vi til 2-0, og det afgjorde kampen, men det var en præstation, der bar præg af en 
smule arrogance og for svag indsats, hvor vi ikke levede op til vores værdier. 

Jeg synes, der var rigtigt gode lærepenge at hente for drengene. Det kræver altid en maksimal 
indsats, når vi træder inden for kridtstregerne uanset modstander. Jeg synes ikke, vi viste  
format ved at give modstanderen den fornødne respekt, og det blev svært for drengene at spille 
sig ind i kampen undervejs.  

Jævnfør vores aldersrelaterede mentale fokuspunkt, som er bevidsthed, skal man være bevidst 
om, at det kræver god forberedelse og det rette mind-set for at kunne præstere i kampe som 
disse, og det er god læring for drengene. 

Lørdag tager vi imod AaB, som vi har haft nogle rigtigt fine kampe imod. I pokalturneringen  
tabte vi efter straffesparkskonkurrence oven på 4-4 i den ordinære, mens vi i turneringen også 
spillede 4-4 i Aalborg. Det plejer at være underholdende, og denne gang håber vi samtidig, at vi 
kan levere en god præstation og endelig få en sejr. 

God kamp! 

U14-TRÆNER: PETER AGER 
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TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
 

Tobias Sørensen, Niels Kristiansen, Gustav Balle, Mathias Nedergaard, Rasmus Andersen, 

Sander Kristensen - Sofus Jensen, Victor Sinnerup, Kristoffer Andersen, Simon Andersen,  

Alexander Madsen, Oskar Steinicke - Marius Nielsen, Nicklas Eriksen, Aske Andresen, Patrick 

Greve, Malthe Wallin, Valdemar Lomborg - Daniel Tinning, Mathias Broman 

 

Trænerstab:  

Nicolaj Bækgaard (cheftræner), Per Jensen (assistent), PC Hansen (T+), 

Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),  

Mikael Dalby (fysioterapeut).  

U13-HOLDET 

 

 

 

 

 

Fotografen er på vej! 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
 
Noah Sonne Kargo, David Christensen, Magnus Hansen, Calle Godskesen, Alexander Bloch, 

Oliver Mouritzen - Jonathan Pank Iversen, Rasmus Christensen, Andreas Bonnén,  

Frederik Nedergaard, Jakob Leerhøj Larsen - Emil Thyregod, Christian Lyrskov,  

Magnus Bøttker, Philip De Souza, Rasmus Rosenlind, Lasse Kaihøj, Magnus Hollmann. 

 

 

Trænerstab:  

Peter Ager Kristensen (cheftræner), Erik Leth (assistenttræner), PC Hansen (T+),  

Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),  

Mikael Dalby (fysioterapeut). 

U14-HOLDET 

 

 

 

 

 

Fotografen er på vej! 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 

Yunus Akbayir, Bogdan Lukic, Jeppe Kilden Grøn, Frederik Midtgaard, Johan Groth,  
Frederik Dam Larsen - Wiggo Pedersen, Alexander Magnus Busch, Eskild Dall, Filip Stojilkovic, 
William Højgaard Knudsen - Christian Brandstrup, Esben Guldager, Esben Lange,  
William Sønderskov Uhrenholdt, Lasse Bredahl, Abdullah Ibrahim. 

 

Trænerstab:  

Casper Røjkjær (cheftræner), PC Hansen (T+), Oliver Rosengren (målmandstræner),  

Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Mikael Dalby (fysioterapeut). 

U15-HOLDET 

 

 

 

 

 

Fotografen er på vej! 
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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.M Henriksen Murermester Ulf Søgaard  
Ringvejens Autolakereri  Sanistål A/S    Silkeborg Kommune  
STARK     Søholt Gartneren v/ Bent Lund  Telka  
Thomas Pedersen 
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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
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Mads Clausens Vej 1 | 8600 Silkeborg
+45 8680 0533 | info@nordicsense.dk

www.nordicsense.dk 

Sponsoreret



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...


