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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
Update i SIFs talentsektor
Sæson 2017/18 er godt i gang i SIFs talentsektor. Vi er efterhånden på plads i nye, fantastiske faciliteter, som bør
medvirke til et løft på alle andre parametre. Samtidig har den nye sæson budt på flere optimeringer omkring talentstrukturen, som er stærkere end nogensinde før.
SIF Fodboldskolen
Hos de yngste i SIF Fodboldskolen er der sket en del ændringer.
SIF Fodboldskolen (medlemmer) er fortsat et samarbejde med SIFs fodboldafdeling, hvor Peter Angaard Nielsen

har afløst Jacob Tind, som sportslig ansvarlig for SIF Fodboldskolen på Søholt. Trænerne er Martin Læssøe Christiansen, Simon Haarup Jensen, Tommy Bak Laursen, Mathias Dannemand, Neel Brøndum, Swar Osman og Oliver
Quottrup.
Pr. 1. januar 2018 starter et nyt projekt under DBU, hvor det forventes, at SIF Fodboldskolen tildeles et Topcenter
i aldersgruppen U10 til U12, med træning af samarbejdsklubbernes (som i DBU-terminologi vil hedde partnerklubber) mest talentfulde spillere, mens de stadig er medlemmer i samarbejdsklubberne. Jacob Tind er ansat til,
som den ene halvdel af sin ansvarsbeskrivelse, at være ansvarlig for Topcentret og partnerklubberne. Vi har
”tyvstartet” en smule, ved i efteråret at udbyde ”centertræning” for spillere, der har søgt et ekstra træningstilbud, mens de spiller i ”egen klub”.
Dertil har vi siden 1. august til udgangen af november praktikbesøg af Niels Dyngby, som læser en kandidat i
idræt på Århus Universitet med specialer omkring organisationsudvikling samt kultur- og værdiskabelse, ud over
det sportsfaglige. Det passer perfekt ind i det opbyggende arbejde i forhold til etableringen af et Topcenter og nyt
koncept for samarbejdsklubber samt aldersrelateret indhold. Niels er knyttet til Jacob Tind.
Vi har ligeledes siden 1. august haft besøg af en tysk universitetsstuderende i idræt og fysisk aktivitet. Frederik
Kleister, fra Mainz, er her indtil udgangen af oktober. Peter Angaard Nielsen er ansvarlig i forhold til Frederik, og
han er primært omkring SIF Fodboldskolen, men også eliteholdene.

TEKST: JESPER STÜCKER - UDVIKLINGSCHEF
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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
VELKOMMEN
U14 består, ligesom sidste sæson, af Peter Ager som cheftræner og Erik Leth som assistent. Peter er som noget
nyt ansat fra en fritidsstilling til kvart tid i sammenhæng med lærerjob på Langsøskolen, hvor der nu også er eliteklasser. Det giver mulighed for at Peter kan indgå fuldt ud omkring morgentræning på Talent Team, og gives mere
overskud til at nå det hele.
For U15 har vi valgt en ny form for struktur. PC Hansen er ansvarlig for årgangen, samtidig med at han vil fungere
som T+ træner med det sportslige ansvar for såvel Talent Team og U14 til U16 om eftermiddagen. Casper Røjkjær
får en rolle som 1. team coach, og er blevet ansat på kvart tid i sammenhæng med læreransættelse på Sølystsko-

len, som giver optimal kobling til Talent Team. Swar Osman indgår som assistenttræner i sammenhæng med sit
ansvar som U12 træner på SIF Fodboldskolen.
U17 har fortsat Jesper Mikkelsen som cheftræner, mens Nick Hansen er gået fra at være U17 Future cheftræner
til at være assistent på U17. Ny U17 Future cheftræner er Oliver Quottrup. Han er ansvarlig for Futuretruppen, og
har i starten været støttet af Nick Hansen, så de gode erfaringer fra sidste sæson føres videre.
U19 har som bekendt fået ny cheftræner i Thomas Loft, og dermed erstattet Dennis Pedersen, som er blevet A+
træner. Nicolaj Kønig er fortsat assistent for U19.
Specialtrænere og rød tråd
I forhold til A+ og T+ funktioner har vi styrket dette område i denne sæson. Dennis og PC har fået en udvidet rolle
i forhold til at være ”træner-træner” og sikre indhold og kvalitet i træning og kamp såvel morgen og aften. En ekstra støtte til holdtrænerne og ”den røde tråd”. For eksempel, når der kommer en ny træner til klubben, så kan
Dennis og PC give tæt sparring i en indkøringsfase. Dertil vil der på sigt blive etableret en U+ gruppe bestående af
Jacob Tind, Peter Nielsen og Nicolaj Bækgaard for at sikre sammenhæng i såvel indhold og prioriteringer omkring
børnefodbold vedr. fx selektion. Derudover vil trænerne have et særligt ansvar for at sikre special- og individuel
træning. Plus-funktionerne skal være med til at sikre, at vi fastholder og udbygger kvaliteten i det indhold og den
struktur, som, vi allerede har erfaret, kan udvikle spillere til absolut topniveau.

TEKST: JESPER STÜCKER - UDVIKLINGSCHEF
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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
Vores målmandstræner, Oliver Rosengren, er i denne sæson opgraderet til kvart tid i sammenhæng med lærerstilling på Silkeborg Efterskole, hvor han også indgår omkring fodboldlinjen. Et længe ønsket link, som nu er blevet muligt, og som giver Oliver, og i sidste ende vore målmænd, bedre betingelser. Oliver har fortsat sammen
med Finn Secher ansvaret for de ældste ungdomsmålmænd.
Mentaltræner, Jane Meyer-Zeuthen, fortsætter den gode udvikling på det mentale område med fokus på værdier og kultur i samarbejde med trænere og spillere. Vi har i løbet af foråret 2017 ”prøvekørt” indhold vedr. yoga,
som er blevet godt modtaget, hvilket vi derfor vil udvide som en del af ”det mentale tilbud”. Jane vil via kurser
yderligere dygtiggøre sig på dette område, så vi får det sat ind i den optimale, sportslige kontekst for elitespillere.

Jane er dertil engageret hos eliteSilkeborg og Sølystskolen, hvor spillerne i talentklasserne også får gavn af Janes
rolle som mentaltræner dér.
Rasmus Hansen er fortsat kombineret fysisk træner for 1. holdet og talent i samme form som hidtil. Dog med
markant bedre rammer for udfoldelse af det fysiske område. I den forbindelse kan det nævnes, at det nyindrettede og markant forbedrede fitnesslokale JYSK park er taget i brug og blot mangler enkelte forhold, før det er fuldt
oppe at køre. Det mest anvendelige udstyr fra Søholthuset er taget med, men samtidig er der suppleret med helt
nyt udstyr, så vi alt i alt har fået et super fitnesslokale.
”Det nye SIF”
Det blev nævnt, at Jacob Tind, som den ene halvdel af sin ansvarsbeskrivelse skal stå for Topcentret. Så der
mangler en halvdel.. For denne halvdel har vi indgået en aftale mellem den professionelle afdeling og amatørafdelingen om, at vi fra 1. december ”deles” om en ansættelse af Jacob Tind som daglig leder af SIFs fodboldafdeling. Målet hermed er at sikre ensartethed, kvalitet og optimere klubmiljøet. Den daglige leders ansvar bliver at
udstikke retningslinjer for sportsligt indhold, aktiviteter på de forskellige årgange, rekruttering af trænere, uddannelse af trænere internt og eksternt, og være ansvarlig for aktiviteter såsom stævner, fodboldskoler osv. Det tilstræbes, at der skal være en masse goder ved at spille fodbold i SIF, men også nogle forpligtelser for såvel spillere
og forældre. Og hér er der ikke forskel på elite og bredde.

TEKST: JESPER STÜCKER - UDVIKLINGSCHEF
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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
Vi har for U13 til U15 allerede startet op med nogle opgaver for eliteholdenes forældre i forbindelse med pasning
af bod til kampe på JYSK park. Vi takker for den opbakning, der har været til denne opgave.
Det overordnede mål med ansættelsen af Jacob Tind som daglig leder er via en mere professionel ledet klub, at
fastholde og opnå flere medlemmer, og få skabt et stærkt og attraktivt fodboldmiljø på Søholt. Projektet kalder vi
”Det nye SIF”.
Teknologi
Også på den teknologiske side har vi investeret i forbedrede løsninger. Alle cheftrænere er koblet op på software-

systemet Sideline, så vi fra U13 til slutningen af uddannelse kan ensrette uddannelsesplaner og relevant data for
de enkelte spillere. Dertil er der på JYSK park installeret et avanceret kamera fra firmaet, HUDL. Kameraet er automatiseret til at filme kamp eller træning med mest optimale vinkel eller andre ønskede indstillinger. Kameraet
kan anvendes til alle aktiviteter på JYSK park. Yderligere ligger der en del muligheder i softwaren, hvor kampen
blandt andet automatisk kan deles til spillere og trænere til videre redigering eller bearbejdning. Det giver mulighed for et større ejerskab for evaluering og ansvar for egen udvikling af spillerne.
Vi har også erhvervet os adgang til EYE4talent, som er et scouting værktøj. Det kan både være til skriftlig registre-

ring, men også video. Formålet med dette er blandt andet med anvendelse til spillere i SIF Fodboldskolen både i
SIF og i samarbejdsklubber, så vi får solid info over tid, og dermed et bedre grundlag til at selektere de rigtige spillere til U13. Det vil også være til løbende ajourføring af eksisterende spillere i talentstrukturen, for at sikre mere
grundig og objektiv kvalificering af spillernes udvikling. I sidste ende kan det også anvendes til scouting af eksterne spillere, som dermed kan holdes op mod ”vore egne”. Vi har som bekendt, en strategi om, at vi først og fremmest prioriterer lokale og eksisterende spillere, så det skal være målbart til plussiden, hvis vi tager eksterne spillere ind undervejs i vores struktur.

TEKST: JESPER STÜCKER - UDVIKLINGSCHEF
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Faciliteter og kultur
De nye faciliteter på Søholt har yderligere givet mulighed for at øge kapaciteten på tøjvask, så U14 også vil indgå i
vaskeordning, hvilken må siges at være relevant med 6 gange ugentlig træning + kamp. U17 og U19 får omklædningsrum på JYSK park, mens øvrige hold fortsat benytter omklædningsbygningerne.
Afslutningsvis må det atter understreges, at vi er trådt ind i top-top faciliteter. Muligheden for at ungdomselitespillerne kan træne og spille kamp på JYSK park er unik. Nye, lækre omklædningsrum, tøjordning, lækkert fitnesscenter, optimale rammer for elitetrænere, klubhus, café, mødefaciliteter osv. Men rammerne gør det ikke i sig

selv. De skal fyldes ud, og det skal vi alle medvirke til og lære at gøre på bedste vis.
Som det er fremført på diverse forældremøder opfordres spillere og forældre til især at komme omkring Café
Carlsberg og kampene på JYSK park. Café Carlsberg åbner formelt i starten af september og har åbent hver aften
til kl. 21. Spis fx familie-aftensmad i Caféen eller rund den til en kop kaffe i forbindelse med træning. På denne
måde vil I være med til at skabe klubmiljø og kultur. Vi har stadig en masse tanker, der skal realiseres, og det hele
sker ikke fra dag 1. Der er en del uafklarede, praktiske ting, som vi skal have sat i system i den kommende periode. Men vi vil rigtig gerne forsøge at skabe et unikt klubmiljø, hvor både spillere, forældre og andre relationer

kommer tættere på klubben og føler sig som en del af SIF. Det skal vi nok forsøge at udbyde rammerne for. Vi
håber, at I vil opleve en spændende sæson i SIF, og at I vil medvirke til at skabe verdens bedste klub!
Jesper Stüker, udviklingschef

TEKST: JESPER STÜCKER - UDVIKLINGSCHEF
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SILKEBORG IF
AKTUELT FRA...
Schönen guten Tag.
My name is Frederik Kleister and I am from Germany from the city called
Mainz. I just got my bachelors degree in Science of Sport at the university, and now I am doing an internship at Silkeborg IF. My job here at SIF is
variable. I coach the boys at the SIF Fodboldskole and try to help with my
skills which I learned back in Germany, to make them become better
football players.
I am also the assistant coach of the Future-team. It’s a big pleasure for
me to be a part of this team because I can see how hard they work. Another part of my job is to work out training programs for the goalkeepers for the U17 and U19. In the gym, I also
push them to the limits and watch out that they are doing the exercises in the correct way without hurting themselves.
My activities in the U13 and U15 teams are very exciting, because here I just can work in a creative way. I work
out some programs with difference exercises to train with the bodyweight – for example freeletics, balance- exercise or stability- exercises. Back in Germany I used to work with those methods to give the players the stability

they need, to make those muscles stronger which are prone to rip and to help them to improve the coordination
in general. Once a week, I am working with the U 17 to work on their stability as well. Especially the knees and
ankle are the main parts, we working with. The difference between artificial and nature grass can be really tough
but I am sure with some exercises we can minimize the injuries.
I really enjoy my time here at Silkeborg IF! At the beginning, I was a little afraid that I am not allowed to share my
ideas with them. But the other coaches were asking me for advice and were open minded for new training methods. Even I am here only for a short period, I can feel the trust they are giving me and of course I give my best to

give something back. It is the right club for me and I also hope, that the first team is doing well in the Superligaen.
Kom så drenge!

TEKST: FREDERIK KLEISTER - PRAKTIKANT
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SILKEBORG IF
U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN
I sidste weekend havde vi kampfri fra U17 ligaen. Det benyttede vi til at spille en
U16 træningskamp imod Vejle. Kampen endte 2-2 med Alexander Lind og Tobias
Nissen som målscorere for os, og generelt var det en fin kamp i et højt tempo.
U16 kampene giver specielt de første års U17 spillere, der lige nu står i kø for at
spille U17 liga, en god mulighed for at vise sig frem. Springet er stort fra U15 til
U17, og derfor er det godt for vores yngste, at de en gang imellem møder modstandere på samme alderstrin og niveau. Derfor forsøger vi at lægge 4-6 af disse
kampe om året, selvfølgelig alt efter hvordan det passer med U17 ligakampene.

Vi har også haft tradition for at deltage til Kia Cup i Esbjerg med et U16 hold.
Weekenden før (den 2. sep.) tog vi imod FCK her på Jysk Park. Vi kom rigtigt godt
fra start i den kamp, og Alexander bragte os foran efter et kvarters spil. Desværre så lukkede vi københavnerne
ind i kampen igen, og på 12 min. scorede de 3 gange, i en periode hvor vi så noget rystede ud. Derfra var vores
modstander i kontrol, og de kunne score yderligere en gang til slutresultatet 1-4.
Vi har været dygtige til at lave nogle gode starter på kampene, og i de sidste 3 kampe har vi da også bragt os foran tidligt. Imod Vejle og FCK havde vi lidt svært ved at bruge de gode starter til at kontrollere kampene. Skulle vi

være så dygtige at komme foran i dagens kamp, vil vi forsøge at bevare momentum og fortsat presse spillet op på
modstanderens halvdel.
HB Køge har igen i år fået et wildcard til U17 ligaen, og de er da også kommet ganske fint fra start med en øjeblikkelig 9. plads. Vi har i de seneste par sæsoner haft nogle tætte opgør, og de HB Køge-hold vi har mødt, har været
kendetegnet ved at have nogle dygtige offensive spillere. Dem skal vi selvfølgelig dæmme op for i dag, men vi vil
også forsøge at komme med et offensivt udtryk til dagens kamp.
God kamp

Jesper

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U17-HOLDET

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).

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U19-PROFIL: STEFAN STOJILKOVIC
Der findes forskellige typer angrebsspillere – der er fx den klassiske boksspiller, der
kan fungere som opspilsstation og kan bruge sin fysik overfor modstanderne. Og så
er der de angribere der konstant truer i modstanderholdets bagrum, og som lever
på kanten af en offsidefælde, uden at blive fanget. En af disse render rundt på SIF’s
U19 hold, og hedder Stefan Stojikovic. Udover de ovennævnte karaktertræk, beskriver han også sig selv som en kvik afslutter, der tilmed også er god til at udfordre
1 mod 1. Stefan og resten af U19 spillede senest mod Vejle Boldklub, i en kamp der
sluttede med en 5-3 sejr til SIF. En kamp der var præget af en lidt rodet start:

”Som hold får vi ikke helt styr vores opdækninger i starten, samtidig med at vores
pres ikke bliver helt afstemt. Det medfører desværre et mål til dem. Derefter får vi dog sat vores aftryk på kampen
og dominerer stort resten af kampen. Vi har nok omkring 25 afslutninger, hvoraf 5 af dem går i mål. At de så får
to mål mere efter sker pga. nogen ærgelige fejl. Men alt i alt en fin kamp.
Selv føler jeg mig ikke helt tilfreds med min egen præstation – det kunne godt have været bedre. Til trods for det
formår jeg stadig at lave en assist, og selv score et mål hvor Mattsson vender på en mand efterfølgende spiller
den i rum. Inden da er jeg trukket mod højre, hvorefter jeg løber ind og får fat i bolden og sender den under mål-

manden.”
U19 har først kamp igen d. 23/9, hvor de på udebane møder Brøndby IF.
”Brøndby plejer altid at have stærke ungdomshold, så hvis vi skal have point med hjem til Silkeborg skal vi helt
sikkert spille op til vores bedste. Regner i hvert fald med at det bliver en svær udfordring, men tænker da at vi har
nogen gode muligheder.
Lige for tiden har jeg meget fokus på mit presspil, så modstanderen får svært ved at spille bolde ned gennem vores midtbane. Derudover arbejder jeg med min placering i feltet, så jeg kan score flere af de nemme angribermål,

samtidig at jeg også gerne vil være bedre til at tage nogen gode beslutninger på bolden.”
Stefan har taget sine første boldberøringer i Silkeborg KFUM, men skiftede som 7-årig til Silkeborg IF.

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U19-TRÆNER: THOMAS LOFT
U 19 har kampfri weekend, men spillede lørdag mod Vejle, hvor det blev til
en velfortjent sejr på 5:3.
Vi havde i ugen op til Vejle kampen trænet vores presspil. Vi har i de forrige
kampe været for passive i vores pres/erobringsspil, vi har været for dårlige
til at være afklaret, hvornår vi er i forsvarsspil og hvornår vi gerne vil erobre
bolden fra modstanderen, her synes jeg der var en positiv forskel fra de andre kampe vi har spillet. Spillerne var meget mere afklarede, og vi havde
flere aktioner hvor vi pressede aggressivt fremadrettet og på samme tid.
En af de ting vi også har haft fokus på er tålmodighed i spillet, og ikke bare angribe uden omtanke. Det
lykkedes vi rigtig godt med mod Vejle, hvor vi fik sat nogle gode ting sammen og kørt nogle lidt længere
angreb. Vi vil gerne have bolden meget og bruge den fornuftigt og det lykkedes vi med mod Vejle. Vi
havde mange 1 års på holdet helt præcist 9 00ère, og det var en fornøjelse at se hvor hurtige de var til
at vende sig til tempoet. De få 2 års 99ère og 3 års 98ère vi havde med viste også at de har store kvaliteter og er kampafgørende.
Der er en rigtig god kvalitet, energi og godt humør til træning, plus stor konkurrence om pladserne. Vi
glæder os allerede til at tage til Brøndby næste lørdag, med god selvtillid i bagagen.
Gode kampe i dag og sejr til SIF.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U19-HOLDET

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), Mikael Dalby
(fysioterapeut), Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Dennis Pedersen (T+), Torben Rye (holdleder), Henrik Ivarsen (holdleder).
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SILKEBORG IF
U13-HOLDET

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),

TEKST: SILKEBORG IF A/S

| 17

SILKEBORG IF
U13-TRÆNER: NIKOLAJ BÆKGAARD
Den seneste periode har budt på et møde med nogle af de bedste hold i landet. Her har vi for første gang mærket, hvilket niveau vi skal kunne måle os på, og jeg fornærmer vidst ingen, hvis
jeg siger at vi har en del at arbejde med. Taktisk og fysisk synes
jeg vi matcher de andre hold, men teknisk og mentalt ligger vi et
niveau under. September byder på mange kampe, og det passer
os fint, da vi mangler en del i transitionen fra træning til kamp.
De ekstra procenter og den intensitet der adskiller kampene fra
spil på to mål til træning er ikke indlært hos mange af drengene,
og derfor glæder det mig at vi har masser af muligheder for at øve os.
Til træning er drengene stadig på, og kommer for at vise hvad de kan. Et nøgleord i denne periode er
læring, og drengene skal stræbe efter hvad de kan lære, og ikke hvad de kan. Det gør de også i mange
tilfælde, mens en reminder er nødvendig i andre perioder.
Søndag spiller vi sidste kamp i første runde af turneringen, og derefter har vi godt billede af hvordan vi
står ift. de andre hold. Vi knokler på for at komme i top 4 og dermed sikre en halvsæson mere i Liga 1,
men vi skal lykkedes på vores måde, og så må vores færdigheder bestemme om det er godt nok.
God kamp!
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SILKEBORG IF
U14-HOLDET

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+).
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SILKEBORG IF
U14-TRÆNER: PETER AGER KRISTENSEN
Siden seneste talentmagasin har vi været i kamp to gange. Ude mod
Lyseng i forrige runde, hvor vi vandt 3-2 efter at have været bagud 1
-0 til pausen. Senest tabte vi med samme cifre hjemme mod AaB,
hvor vi omvendt førte 1-0 kort før pausen. Det var to vidt forskellige
kampe. I Lyseng hang spillet ikke specielt godt sammen, men vi fightede os som hold til en sejr, mens vi mod AaB satte mange flotte angreb sammen, men manglede krigerinstinkt i de afgørende situationer.
Og hvad er så vigtigst? Tjah, vi har i Silkeborg IF og særligt på de yngre trin udviklingen for øje, og derfor
er spillet og den gode præstation det vigtigste. Men netop spil og præstation skal også være så godt, at
vi kan vinde kampe, for vi går på banen for at vinde, og dertil er en ingrediens af fight og vilje altid vigtig.
Den kommende tid har vi et program, der hedder Tilst i Liga 1 og Ikast i pokalturneringen, og her håber
jeg, at vi kan komme med den gode præstation kombineret med viljen til at ville vinde.
Den seneste tid har vi haft fokus på opbygningsspil – altså hvad vi gør, når vi har bolden. Drengene har

flyttet sig markant gennem god daglig træning og allerede nu begynder de to ugentlige morgentræninger at give afkast. På Talent Team-træningerne har vi stort fokus på de tekniske færdigheder og i takt
med, at drengene forbedrer sig på de områder bliver vi også bedre i vores omgang med bolden.
Til slut vil jeg nævne den gode forældreopbakning. Det er dejligt at mærke den store støtte til drengene,
og jeg håber, at vi fortsat kan blive ved med at vise SIF-værdierne frem - også fra sidelinjen.

God kamp!
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SILKEBORG IF
U15-HOLDET

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+).
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SILKEBORG IF
U15-TRÆNER: CASPER RØIKJÆR
Siden sidst har vi også på U15 årgangen været i ilden. Vi har blandt andet
fået vores debut på Jysk Park både hvad angår kamp og træning. Jeg synes
som træner og fodboldmand generelt at det er super fedt at vi kan præsentere så gode forhold især for vores egne drenge og næsten ligeså vigtigt for
vores modstandere. Jeg oplever at U15 drengene synes at det er et privilegium, at få lov at træne og spille der hvor nogle af dem forhåbentlig skal spille
i Superligaen inden for en overskuelig årrække.
Hvis vi skal lykkes med at få nogle af vores egne spillere derind at spille, kræ-

ver det hårdt arbejde. Derfor knokler vi også på for at udvikle os hver dag teknisk, taktisk, fysisk og ikke mindst
mentalt. Og hverdagen kører for fulde skrue – eleverne har travlt med skole, lektier og ikke mindst deres daglige
træning og kampe. At vi træner så hårdt og målrettet skulle gerne kunne ses når vi spiller kamp. Det er da også
lykkedes i glimt. Vi slog f.eks. AAB i vores debut på Jysk Park med 3-2 på to mål af Eskild Dall og et af Frederik
Midtgaard. Det var i en kamp med momenter af godt spil og ikke mindst 3 rigtig flotte mål.
Derudover har vi mødt AGF i Aarhus og her må vi indrømme at vi aldrig var tæt på at vinde - før vi fik set os om
stod der 3-0 til AGF og vi måtte tage hjem fra Aarhus med et 5-1 nederlag i bagagen. Det er altid træls at tabe,

men vi skal sørge for, at vi lærer noget hver gang uanset om vi vinder eller taber. Af denne kamp lærte vi at man
skal være klar fra start, og at man skal have mod til at være på banen og iscenesætte de ting man er god til individuelt og ikke mindst som hold, ellers vinder man ingen fodboldkampe.
Vi fik chancen for at rejse os tirsdag aften mod Sejs-Svejbæk IF og det lykkedes da vi vandt 4-1. Vi spillede en udmærket kamp, hvor vi fik øvet en masse i vores opbygningsspil og overgangen til afslutningsspil.
Lige netop på det punkt fra opbygning til afslutning håber jeg, at vi kan se et rigtig stærkt SIF hold præstere i
weekendens kamp mod VSK Aarhus.

God kamp til VSK, dommeren og tilskuerne.
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SILKEBORG IF
SPONSORER AF SIF TALENTPARK
Aktionspotentiale
AutoAllan Engesvang
Burre Reklame
Dacapo Stainless A/S
FTZ
Murermester Ulf Søgaard
Perto
Rema 1000
Silkeborg Fodbold College
Supervision Alarmteknik
Søholt Gartneren v/ Bent Lund

Alanya Pizza
Bodegahjørnet v/ Scooby
Byens TV-Service
Dyrup Farver v/Michael Baad
Hede Rytmer
Møbelhuset Silkeborg
Redoffice AB & SJ Kontor ApS
SIF Fodboldskolen
Silkeborg IF Invest A/S
Skibutikken

Hjælp med etablering og materialer:
Brix Smedeforretning A/S
BYGMA
Flûgger
Helene Scheler
MH BYG v/ Mikkel Halkier
Murerfirmaet P.MHenriksen
Ringvejens Autolakereri
Sanistål A/S
STARK
Søholt Gartneren v/ Bent Lund
Thomas Pedersen

Andsneaks
Buksecompagniet
Center for ludomani
Flexsign
MH BYG v/ Mikkel Halkier
Parcel4you
Realmæglerne AROS ApS
Silkeborg Efterskole
Silkeborg Slagteren
SPORT 24

Flexsign
Max Thomsen
Murermester Ulf Søgaard
Silkeborg Kommune
Telka

Vil du også støtte op om vores talentudvikling?
Så kontakt udviklingschef Jesper Stüker på telefon 4029 6686 og hør nærmere
om mulighederne.
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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 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...
FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

