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Sponsoreret

Har du et par gange om måneden tid til at 
tage en tur i biffen, lave mad eller bruge en 
eftermiddag på fodboldbanen? Så kan du 
gøre en stor forskel for et barn. Vi søger 
voksenvenner til vores børn på venteliste. 
Hør mere ring på tlf. 21 24 04 92 eller skriv 
til Skanderborg@voksenven.dk.  
Se også www.voksenven.dk

Gør en forskel for et barn -  
Bliv Voksenven!
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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND - rédacteur responsable 

Velkommen til Søholt, JYSK park og en længe ventet sæsonåbning på hjemmebane! 

 
Dagens forsidebillede er taget søndag 12. august lidt før klokken seks om morgenen, og  
rummer en stor grad af symbolik, som er læseren frit at fortolke i en rolig stund, fx i pausen  
mellem dagens opgør på Søholt, mens vi tager hul på en ny sæson med talentudviklingen. 

Her er et par bud på fortolkning fra min side: 

 Fodboldfolket arbejder på de mærkværdigste tidspunkter. Denne weekend brugte Oliver Q 
og jeg på DBUs fodboldcenter i Tilst, hvor Oliver er i gang med B3-uddannelsen, og jeg 
udnyttede de ledige 60 minutter inden afgang med morgenløb. 

 Solen skinner på JYSK park, også i 1. division. Selv i disse tider viser vores talentudvikling 
sig fra den bedste side, idet de unge talenter fortsat bider sig ind på førsteholdet; se bare 
debuten til Oliver Haurits og Sebastian Jørgensen forleden - og kåringen af Mads Emil 
Madsen som Man of the Match mod HB Køge. 

 

Mens du finder din egen forståelse af billedet og livet i SIF, så er det os en glæde at byde jer 
velkommen til endnu en sæson, hvor talentudvikling er i højsædet her hos os! Det er langt fra 
en selvfølge, og nu hvor vi går ind i vores 10. år med talentudvikling, så er det på mange  
områder nyt, spændende og om muligt endnu mere vigtigt end nogensinde før. 

 

Vi byder samtidigt velkommen til dagens gæster fra Herning og Esbjerg, hvor sidstnævnte er 
omdrejningspunktet for U17- og U19-kampene. Der er mange ligheder mellem SIF og EfB, og 
som noget nyt her i efteråret, tager vi et lille kig inden for hos vores gæster. I dagens tilfælde er 
det Esbjergs T+ træner, Dan Guldager, der fortæller om deres arbejde med talentudviklingen. 

 

Vi håber, at I finder indholdet interessant og ønsker jer en god fornøjelse med dagens kampe! 

 

 

VELKOMMEN 
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Trænger dine gamle 
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og find de møbelstoffer du ønsker 

til dine møbler

Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

Første U17 profil i den nye sæsons første kampmagasin,  
befinder sig på banen blandt de bagerste geledder. Hans 
navn er Tobias Nissen, han gør sig som højre stopper og har 
spillet i SIF siden han kom til klubben som U13-spiller fra  
 vores partnerklub, Virklund Boldklub. 

Som de andre ungdomshold har Tobias og resten af  
U17 holdet været igennem en opstartsperiode, der har budt 
på lidt af hvert:  
 
”I opstarten har vi udover at have trænet en masse, også 
brugt en del tid på at komme tættere på den nye årgang 
2003, som er begyndt på U17-holdet. Det har vi gjort på en 
træningslejr i Løgumkloster, samt en rigtig god  
teambuildingtur på Sletten med Claus Ruggaard som  
arrangør. På begge ture brugte vi en del tid på at tale om 
værdierne og hvad de betyder. Vi har trænet i værdierne, kan 
man sige.” 

Opstarten har ligeledes budt på et par træningskampe:  
 
”På træningslejren spillede vi mod SønderjyskE og Holstein-Kiel. Senest havde vi sidste generalprøve i 
lørdags mod FCK, hvor kampen sluttede 1-1. Her synes jeg, at det fungerede udmærket med bl.a. vores 
forsvarsspil som vi har haft meget fokus på i opstarten. Vores possession-del kunne godt blive bedre, 
men det er også et kommende fokuspunkt for vores hold. 

Vores næste kamp er vores første turneringskamp i sæsonen, og jeg synes, at vi er ved at være klar. Vi 
skal møde Esbjerg fB, og her skal vi gerne kunne vinde, det ville i hvert fald være fedt med tre point. Vi 
skal egentligt bare sørge for at være gode til det, som vi har fokuseret på i træning hidtil.” 

Når man som Tobias spiller i midterforsvaret, kan det gøres på mange forskellige måder. Tobias  
forsøger her at beskrive sin egen spillestil:  
 
”Jeg ser mig selv som en spillende midtstopper. Jeg kan godt lide at tage ved bolden og drive den frem 
ad banen. Derudover ser jeg mig selv som dygtig i hovedspillet, bl.a. i dueller med modstanderen.” 

U17-PROFIL: TOBIAS NISSEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

Vi har haft en rigtig fin opstart på U17 med træningslejr, mental  
træning/værdiarbejde, teambuildingtur, fire træningskampe og en 
masse træninger. 
 
Vi startede op i uge 29, og i slutningen af ugen tog vi af sted til  
Løgumkloster på træningslejr. Turen gik dog først over grænsen til 
Kiel, hvor vi mødte Holstein Kiels U17-hold.  
Herefter fulgte fem dage med træninger og en kamp til slut imod 
Sønderjyske. På turen arbejdede vi meget med vores værdier 
(overskud, vilje og format) samt vores aldersrelaterede mentale  
fokuspunkter på U17 (udvise sult og bekende kulør). Jeg synes  
virkelig, at spillerne her tog nogle store skridt, mens vi var på  
træningslejren, og jeg vil også påstå, at man har kunne se en god 
effekt efterfølgende til træningerne, i kamp og udenfor banen. 
 
Noget, der også har haft en god effekt, er vores teambuildingtur 
med Claus Ruggaard, hvor samarbejde og kommunikation var i  
højsædet. Vi var af sted i godt et døgn, hvor spillerne blev testet 
fysisk - primært til vands i kajakker og på stand up-paddle boards, men også til lands i orienteringsløb og  
intervalløb op ad en skråning.   

Fodboldmæssigt har vi i opstarten haft meget fokus på possession. Vi har øvet os i at fastholde spillet i længere tid 
og specielt at kunne rykke spillet op på modstanderens halvdel. Vi har også rundet vores defensive organisation, 
og vi har kigget både på forsvarsspil og erobringsspil (herunder særligt højt pres).   

De fire træningskampe har været af lidt blandet karakter, hvilket resultaterne også afspejler: 

KSV Holstein – SIF U17 4-2 

SIF U17 – Sønderjyske 8-4 

SIF U17 – VFF 5-1 

SIF U17 – FCK 1-1 

Vi har døjet lidt med skader her i opstarten, men stort set alle de skadede spillere er godt på vej tilbage og  
forventes at kunne spille kamp igen inden for de næste par uger. Jeg synes derfor, at vi står godt rustet til  
sæsonstarten og til at tage imod dagens modstander fra Esbjerg. I sidste sæson spillede vi to lige kampe med 
først et 2-1 nederlag i efteråret på Jysk Park og efterfølgende en 4-2 sejr i foråret i det vestjyske.    

God kamp til alle! 

U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S 

 
Spillertruppen: 
Abdullah Ibrahim, Alexander Lucas Lind Rasmussen, Alexander Magnus Busch,  
Anders Brændgaard Dahl, Anton Holch-Leth, Carl Sahner Bækgaard Martinsen, Emil Junge,  
Esben Lange, Eskild Dall, Filip Stojilkovic, Frederik Carstensen, Frederik Midtgaard, Jeppe Kilden Grøn, 
Johan Groth, Jonathan Falbe-Hansen, Lasse Laursen, Lucas Udengaard Jensen, Mads Sonniksen,  
Niclas Pedersen, Oscar Fuglsang, Tobias Nissen, Viktor Rasch, Yunus Akbayir. 
 
 
Trænerstab:  
Jesper Mikkelsen (cheftræner), Nick Hansen (assistenttræner), Oliver Quottrup (Future),  
Oliver Rosengren (målmandstræner), Dennis Pedersen (A+), PC Hansen (T+),  
Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Andreas Gjødvad (fysioterapeut), Jan Moesgaard (holdleder). 

 

 

U17-HOLDET 

 

VI TAGER HOLDFOTO  

20. AUGUST 

HUSK, AT SÆTTE HÅRET! 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Så er det endelig blevet tid til at spille på JYSK park igen!  

Vi har haft en god opstart, hvor vi har været på træningslejr i Løgumkloster. 
Her fik vi arbejdet med vores værdier i klubben. Værdier som jeg synes 
drengene har arbejdet meget med og er gode til. 

Det var nogle gode forhold i Løgumkloster. Græsbanerne stod knivskarpt, 
hvilket gav os de bedste betingelser til at få trænet godt. Specielt  
forsvarsspil og pres var i fokus i de dage. 

Derudover var der tid til socialt samvær og at få U19-gruppen rystet godt 
sammen til den nye sæson. Det er dog en gruppe, hvor de fleste har spillet 
sammen på U17, og det kan ses, idet der er et godt sammenhold. 

Vi har spillet nogle fine træningskampe. Jeg synes, at spillerne har været gode til at gøre tingene fra 
træningsbanen overførbare til kamp. Vi har set solide ud i vores forsvarsspil, og vores pres er også  
begyndt at se fornuftigt og afstemt ud. Det er blevet til to sejre og to uafgjorte kampe.  

Jeg synes, at vores sammenhold smitter af på banen. Der bliver kæmpet for hinanden og drengene  
løber den sidste meter for hinanden, hvilket kommer til at gavne os, idet der skal kæmpes rigtig hårdt for 
at få point i denne sæson. Dette så vi allerede i sidste weekend mod Vejle, hvor det var de små  
marginaler, der afgjorde kampen. Kampen endte 2-2, efter at vi var bagud to gange. 

Point og resultater er vigtige på U19, men det primære er, at drengene udvikler sig. Forhåbentlig ser vi, 
at der igen i denne sæson er nogle af drengene, der kan tage det store skridt op i 1. holdstruppen.  

Kampen mod Esbjerg bliver en kamp, hvor vi igen skal tage arbejdshandskerne på. Jeg forudser, at det 
bliver mindst lige så svært, som sidste weekend mod Vejle. Jeg håber, at vi kan være en tand mere  
dominerende med bolden, end vi var sidste weekend, hvor jeg synes, at vi lavede for mange tekniske 
fejl. 

Vi glæder os til at spille på JYSK park igen, hvor vi vil gøre alt for at der bliver spillet nogle seværdige 
fodboldkampe.  

Velkommen til Esbjerg og god kamp til alle! 

U19-TRÆNER: THOMAS LOFT 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
Ali Farej, Anders Sønderby, Anders Iversen, Asger Vandsø, Daniel Jørgensen, Frederik Alves,  
Kasper Rytter, Kristian Kvist, Luc Park, Magnus Dalsgaard, Magnus Schelle, Mikkel Juhl,  
Nicklas Bugge, Niels Friis-Topholm, Nikolaj Sauer, Oliver Schmidt, Oliver Haurits, Patrick Laursen,  
Pelle Mattsson, Rasmus Carstensen, Sebastian Blindkilde, Sebastian Jørgensen, Stefan Stojilkovic,  
William Sørensen. 
 
Trænerstab:  
Thomas Loft Jensen (cheftræner), Oliver Rosengren (målmandstræner),  
Dennis Pedersen (A+), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Andreas Gjødvad (fysioterapeut),  
Torben Rye (holdleder). 

U19-HOLDET 

 

VI TAGER HOLDFOTO  

20. AUGUST 

HUSK, AT SÆTTE HÅRET! 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Esbjerg fB har i mange år været dygtige til talentudvikling, og har i lighed 
med SIF, ofte spillere med på de danske ungdomslandshold. Begge klubber 
er for tiden også flittige med at bruge egenudviklede spillere på klubbens 
førstehold, og det er næppe gået manges næse forbi, at en af klubbens  
store profiler, Anders Dreyer, for nyligt blev solgt til engelske Brighton. De 
fleste husker nok også hans hattrick mod SIF i sidste sæson. 

Til gengæld er det de færreste der husker U19-kampen 26. marts 2017 på 
det gamle Mascot Park, da SIF og Esbjerg mødtes i forlængelse af vores sponsorløb. Her kunne man 
spille på resultatet, som endte uafgjort 3-3, efter tre vestjyske scoringer af… ja, Anders Dreyer. For  
SIFerne scorede Magnus Mattsson to gange og Jeppe Gertsen en enkelt, vistnok på straffespark. At alle 
tre spillere i dag lever af at spille fodbold, er endnu en indikator på, at SIF og Esbjerg fB på mange  
områder ligner hinanden. 

 

Til dagens indbyrdes opgør har vi derfor taget en snak med en af de EfB’ere, der igennem snart 16 år 
har været med til at præge dansk talentudvikling. Dan Guldager, 31, er T+ træner i Esbjerg, og arbejder 
til dagligt med flere af gæsternes spillere. 

Hvordan anvender I jeres T+ funktion i EfB? 

- Mit overordnede ansvar er at have et godt overblik over vores spillere, deres færdigheder, udvikling og 
kompetencer - og hvilken retning, de skal gå i. Konkret er jeg på træningsbanen om morgenen med vo-
res eliteklasser (7.- 9. klasse, red.), og om eftermiddagen er jeg sammen med U13 en gang om ugen, 
og en gang med henholdsvis U14 eller U15. Jeg deltager også i de fleste af holdenes kampe.  

- Derudover er vi tildelt DBU Topcenter, som også er mit ansvarsområde. Her træner jeg i vores to cen-
tre, og har det overordnede overblik over spillerne på U10-U12 i vores område. Jeg har også en stor 
rolle med vores samarbejdsklubber, i forhold til hvilke tiltag, vi skal have, og hvordan vi sikrer trænerud-
dannelse i vores område.  

Hvordan træner I med jeres bedste U-spillere? 

- Vi har et beskrevet et curriculum for U13-U19, som de skal igennem mens de er hos os. Det drejer sig 
primært om det taktiske område, men vi kommer også omkring det tekniske, det fysiske og det mentale 
område i et vist omfang. I øjeblikket er vi ved at redigere i disse beskrivelser, så det passer til den tid, vi 
står foran.  

          (fortsættes…) 

TALENTUDVIKLINGEN I ESBJERG 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

- De allerdygtigste spillere i hver årgang, spiller fleksibelt på det hold, man 
har færdigheder til. Det er ikke nødvendigvis nogle faste spillere, og efter et 
halvt års tid begynder vores U15-spillere at komme i aktion på U17-holdet, 
ligesom nogle fra U14 spiller med U15. Vi har fleksible træningsgrupper, 
hvor vi sætter dem sammen efter niveau på tværs af aldersgrupper, så vi på 
den måde kan matche dem ud fra deres niveau. 

Hvad kendetegner et EfB U-hold? 

- Vi har forsøgt at beskrive de ting, vi gerne vil være gode til. Vi synes, at vi er gode til at spille med stor 
power og dynamik. Vi vil gerne spille med stor fart, og vi vil gerne være velorganiserede og disciplinere-
de i vores forsvarsspil. Det skulle gerne komme til udtryk i dagens kampe hos jer. 

- Et af vores nøgleudtryk er team spirit. Til det arbejder vi med værdierne dedikation, vinderudvikling, 
glæde og respekt, lige fra de yngste kommer ind på U13, til de ældste spillere på U19.  

 

Hvilken kobling har I til Topcenteret? 

- For at halvt års tiden siden, fik vi tildelt to DBU Topcentre til at dække vores område. Her deltager både 
vores egne EfB-spillere og spillere fra de lokale klubber. Vi arbejder her rigtigt meget med specielt de 
tekniske områder, hvor vi har taget filosofien fra eliteholdene ned til U10-U12. På Topcentrene aldersop-
deler vi disse drenge, så de er trygge i deres egen årgang. Vores program består som oftest af teknisk 
opvarmning af forskellig karakter, Horst Wein-spil for at udvikle spilforståelse, samt de små spil som fx 
1v1, videre til 2v1, 3v3 osv. Vi slutter af med det færdige spil, hvad enten det er 5v5 eller 8v8.  

- Vores erfaringer fra de deltagende klubber og forældre er, at de oplever struktur og seriøsitet når de 
deltager hos os. De føler, at det er et trygt sted at træne og at vi er gode til at være sammen med børne-
ne. Derudover har vi den fordel, at vi kan udfordre dem mere, end de er vant til i deres egen klub. 

 

Hvilke områder, vil I gerne være stærkere på i denne sæson? 

- Vi er godt i gang med at beskrive hvordan vi arbejder individuelt på U-holdene, og hvordan vi gør det 
endnu mere systematiseret og struktureret. Vi arbejder med en tommelfingerregel, der hedder en træner 
til 10 spillere, så det er et område, der betyder meget for os. 

TALENTUDVIKLINGEN I ESBJERG 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Årgang 2006 er godt i gang med deres nye tilværelse som U13 elitespillere, 
og det er altid noget af en omvæltning for en 11-12-årig dreng at gå fra sit 
nærmiljø, og ind i vores elitetalentstruktur.  

 
Nye trænere og ikke mindst nye krav, som kan være svære at håndtere i 
starten. Der skal tillægges en ny træningsmentalitet, hvilket jeg synes  
drengene har taget godt i mod.  

 
Størstedelen af drengene er fra SIF Fodboldskolen, og det er nu det tredje 
kuld, som kommer op fra vores børnefodbold, så jeg glæder mig til en  
sæson med en gruppe drenge, som har været en del af strukturen siden 
U10. Derudover har samarbejdsklubberne også været leveringsdygtige med dygtige spillere, som allere-
de nu, udover at være dygtige fodboldspillere, også besidder gode sociale kompetencer, så de er faldet 
godt ind i gruppen. 

 
Kampmæssigt har vi stiftet bekendtskab med Brøndby Cup, og her blev det til et møde med det, der 
venter i sæsonen. Dygtige modstandere, som fysisk og mentalt er et skridt foran os, men jeg ser nogle 
tekniske og taktiske lyspunkter hos drengene, som glæder mig, og som kommer til at give et godt  
udbytte på kort sigt.  

 
I turneringen venter der også et nyt tiltag. Vi er fra i år i pulje med andre licensklubber, så vi får god 
matchning hver eneste weekend, hvilket glæder mig. Turneringen blev skudt i gang sidste weekend, da 
vi var en tur i Thisted, og på trods af en sejr og meget spilovertag, så var det ikke uden udfordringer. Det 
var en god øjenåbner for drengene, som fik et godt billede af, hvad der kræves på det her niveau.  

 
Træningsmæssigt har drengene taget godt i mod vores SIF-øvelser, og basisfærdighederne ser gode 
ud. Vi arbejder her i opstarten på at kunne overføre principperne i øvelserne over i det funktionelle,  
hvilket kan være en stor udfordring, men vi ser hele tiden fremgang, så udviklingen er pt. på vej i den 
rigtige retning.  

 
I denne weekend møder vi Herning Fremad, som vi inden afgang til Brøndby Cup, stiftede bekendtskab 
med på den store bane. Her blev vi klædt godt og grundigt af, så vi har en del at revanchere.  

 
Jeg ønsker alle fremmødte en god kamp!  

U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

I uge 32 var det nye U14-kuld i Brøndby, som deltager ved Brøndby Elite 
Cup. Det blev til en 11. plads ud af 12 hold, hvilket ud fra præstationerne 
ugen igennem var berettiget.  

 
Som nævnt så mange gange før i ungdomsregi, så er resultaterne ikke  
altafgørende, og der var mange positive ting at tage med hjem fra en uge, 
hvor vi kunne øve os en masse i at spille kampe. Naturligvis går vi altid efter 
at vinde kampene, og den gode præstation, som vi søger, skal gerne  
udmønte sig i sejre, men på den lange bane handler det om drengenes  
udvikling. 

 
Vi har haft fokus på vores opbygningsspil i sæsonstarten. Hvordan vi kan spille os igennem  
modstanderens kæder alt efter, hvad modstanderne bringer defensivt. Det fik vi igen gode muligheder 
for at øve os i, da vi åbnede turneringen med en hjemmekamp mod Mariager. Vi præsterede fint og  
dominerede stort med bolden, hvilket gav en del store chancer, som vi desværre ikke formåede at  
udnytte, og derfor blev det 1-1 på et sent mål af Mariager. 

 
Drengene er netop startet på Sølystskolen og påbegyndt deres 3-årige Talent Team-uddannelse. Det 
betyder øget træning med fem ugentlige pas, og det giver både drengene de bedste vilkår for at kunne 
dygtiggøre sig og samtidig have fokus på deres skolegang.  

 
Der stilles store krav til drengene, og derfor arbejder vi på U14 med bevidsthed som aldersrelateret, 
mentalt fokuspunkt. Det fyldte en del i Brøndby og kommer også til at fylde resten af sæsonen.  
Drengene skal være bevidste om, hvad det kræver at være del af et elitemiljø, træne 5 gange ugentligt, 
leve op til Silkeborg IF’s værdier og leve som en elitesportsudøver. På det parameter er drengene  
startet godt! 

 
Lørdag spiller vi på udebane mod Viborg. Det sker kl. 12:00 på Kirkebækvej, og her får vi igen mulighed 
for at øve os i at spille kamp. Vi går efter den gode præstation og håber på en god SIF-weekend over 
hele linjen. 
 

God kamp til alle, der følger Silkeborg IF fra sidelinjen denne weekend! 

U14-TRÆNER: PETER AGER 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Så er det ved at være en lille måned siden, at vi startede op efter  
sommerferien. Siden da har der ikke været meget tid til pause og drengene 
er helt sikkert allerede blevet presset fysisk og mentalt.  
 
Vi har spillet en enkelt træningskamp mod FCM og derudover har vi  
deltaget i Brøndby Cup, hvor vi spillede fem kampe på fem dage. Kampen 
mod FCM var en ganske fin start præstationsmæssigt. Vi havde kun trænet 
en lille uge inden, men allerede i den kamp kunne man se nogle fine  
tendenser i spillet, selvom vi desværre måtte se os slået 4-3.  
 
Vores fokus i opstarten har primært været på at forbedre vores opbygningsspil og det fik vi heldigvis god 
mulighed for at træne i de mange kampe til Brøndby Cup. Der var mange fine  
præstationer i de fem kampe, selvom vi resultatmæssigt ikke helt lykkedes, som vi havde håbet. Vi har i 
opstarten også brugt en del tid på at italesætte og efterleve vores værdier, hvilket et stævne som  
Brøndby Cup giver god mulighed for at øve sig i, da man både kan øve sig i at være fodboldspiller på og 
uden for banen.  
 
Jeg synes allerede nu, at jeg kan se drengene begynde at tage tingene, som vi træner til sig, og  
forsøger at implementere dem i kampene. Dette skyldes først og fremmest den gode træningskultur, 
som gruppen besidder, det er også et parameter, som jeg har haft stort fokus på i opstarten. Vi skal  
træne, som vi spiller kamp og hele tiden sørge for at presse hinanden til at yde det optimale. På den  
måde får man det bedste ud af hinanden, samt sig selv. Denne indstilling stemmer godt overens med 
vores mentale fokuspunkt på årgangen - parathed. 
 
Vi startede turneringen i forrige weekend, og leverede i mange facetter af spillet en god kamp, da vi  
sikkert slog Hjørring med 6-2. Vi spillede mange flotte angreb, lavede nogle gode mål, og sejren kunne 
med lidt mere dygtighed i afslutningsspilet have været større.  
 
Nu spiller vi torsdag i Holstebro, inden vi har et lille hvil fra kampe i 16 dage. Det giver os mulighed for at 
bygge på både fodboldmæssigt, men også fysisk.  

U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
Asger Bonner, Bertram Binggeli, Elias Werner Tovgaard Kruse, Jonas Johansen Halkier, Julius 

Lorents Høgsted Nielsen, Kristian Pedersen, Magnus Morgenstern Rasmussen, Malthe Boris 

Tagmos, Marcus Vedel Eriksen, Mohamad Hussein, Oscar Lange Bisballe, Sebastian Biller 

Mikkelsen, Sebastian Bruun Laustsen, Simon Bønneland Thanning, Tobias Frank Sørensen, 

Vilbert Bay Marciniak.  

 

Trænerstab:  

Nicolaj Bækgaard (cheftræner), Per Jensen (assistent),  Swar Osman (assistent),  

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

Frank Nielsen (fysioterapeut).  

U13-HOLDET 

 

VI TAGER HOLDFOTO  

20. AUGUST 

HUSK, AT SÆTTE HÅRET! 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 
 
Alexander Priesborg Madsen, Aske Leth Andresen, Daniel Tinning, Gustav Smith Balle,  

Kristoffer Holt Andersen, Malthe Wallin, Marius Kallestrup Nielsen, Mathias Broman,  

Mathias Nedergaard, Nicklas Eriksen, Niels Nordestgaard Kristiansen, Oskar Juhl Steinicke, 

Patrick Greve, Rasmus Hougaard Andersen, Sander Fuglsang Kristensen,  

Simon Birch Andersen, Sofus Jensen, Tobias Tranberg Sørensen,  

Valdemar Kirkegaard Lomborg, Victor Sinnerup. 

 

Trænerstab:  

Peter Ager Kristensen (cheftræner), Philip Nødgaard (assistent), PC Hansen (T+),  

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

Andreas Gjødvad (fysioterapeut). 

U14-HOLDET 

 

VI TAGER HOLDFOTO  

20. AUGUST 

HUSK, AT SÆTTE HÅRET! 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

Spillertruppen: 

Alexander Bloch, Andreas Timmermann Bonnén, Asbjørn Bøndergaard, Calle Godskesen, 
Christian Lyrskov, David Brunsbjerg Christensen, Emil Thyregod, Frederik Nedergaard Jensen, 
Jakob Leerhøj Larsen, Jonathan Pank Iversen, Lasse Kaihøj, Magnus Bøttker,  
Magnus Hansen, Mathias Sauer, Noah Sonne Kargo, Oliver Tarp Busk Mouritzen, Philip Sass 
Desouza, Rasmus Christensen, Rasmus Rosenlind. 

 

Trænerstab:  

Casper Røjkjær (cheftræner), Benjamin Johansen (assistent), PC Hansen (T+),  

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

Andreas Gjødvad (fysioterapeut). 

U15-HOLDET 

 

VI TAGER HOLDFOTO  

20. AUGUST 

HUSK, AT SÆTTE HÅRET! 
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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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TÆNK  
ANDERLEDES

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 foreningsblade, og 
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og even-
tuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

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

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


