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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
Hvad byder fremtiden på?
Det er der mange, der tænker over - specielt vores tredjeårs College-elever i disse dage. For
nogle er et helt liv med elitefodbold ved at nærme sig en foreløbig afslutning. Hverdagen med
morgentræning, skolegang og eftermiddagstræning skal nu afløses af en anden rytme. En
rytme som for nogle måske ikke engang omhandler fodbold. Og for nogle andre, er
afslutningen også begyndelsen på noget andet.
Som fx livet som frivillig træner. Tag nu forsidefotoet som eksempel. Den mangeårige SIFfølger vil hurtigt spotte en række tidligere elitespillere i aktion som kursister i første trin af DBUs
børnetræneruddannelse. Det er ikke tilfældigt. Vi ønsker at uddanne flere dygtige trænere, og
oplagte kandidater er naturligvis dem, der selv har været igennem uddannelsen som
fodboldspiller i SIF.
De første trænerspirer er begyndt deres færden på livets trænervej, og det bliver spændende at
se dem folde deres potentiale ud i fag som ledelse, kommunikation, pædagogik og læring.
Der er selvfølgelig også spørgsmålet om talentudvikling og Superligastatus, der rumsterer i
disse dage. Det kan for nogle godt overskygge meget andet, for der er jo en vis sammenhæng
mellem at være et professionelt selskab og arbejdet med de unge spillere. Her er det rart at
huske på, at SIF for nylig endnu en gang blev tildelt en A-licens, der betyder, at den næste
sæson for ungdom stadig er på højeste niveau.
Den viden kan tilskuerne til lørdagens fodboldevent jo bruge i pausesnakken, når spørgsmålet
lyder:
Hvad byder fremtiden på?

TEKST: JACOB TIND - REDAKTØR
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Skab relationer til andre brancher
- verdens største producent af
radiotortermostater
DANFOSS A/S • HÅRUP • SILKEBORG

Få inspiration til udvikling
Øg dine faglige kompetencer
Få sparring til at nå dine mål
Network Development skaber rammerne for din
udvikling
Tilmeld dig et netværk på www.networkdevelopment.dk

Strikkepinden - og den lille Zebra
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

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk
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SILKEBORG IF
AKTUELT FRA...
I skrivende stund har vi netop overstået en hektisk 2. kamp
mod Helsingør på JYSK park med en 4-3 sejr. Sejren
betyder, at vi har kvalificeret os til yderligere to kampe mod
Esbjerg om den sidste eftertragtede plads i Superligaen
efter sommerferien.
Sejren mod Helsingør kom blandt andet i hus via nogle
gode præstationer af vores yngste spillere. Jeppe Okkels
var i start 11, han udlignede Helsingørs tidlige føring og var
arkitekten bag yderligere to scoringer og blev kåret som
Man of the Match af vores fans – en kåring jeg er helt enig
i.
Magnus Mattsson kom ind fra bænken og scorede det
vitale mål til 4-2.
Min pointe er, at vi bruger mange ressourcer på talentudvikling i Silkeborg IF, og så er det til
stor glæde for mig, når vores helt unge spillere kan gå ind og være kampafgørende på vores
1. hold når det virkelig gælder. Magnus og Jeppe arbejder stenhårdt hver dag for at opnå deres
fulde potentiale og for mig er det ikke overraskende, at det netop er de to, der kunne gøre en
forskel i gårsdagens kamp.
Jeg er sikker på, at de spillere der er lidt yngre end Magnus og Jeppe er i fuld gang med at
gøre det samme, således at når vi i fremtiden står i afgørende kampe, kan spille med spillere vi
selv har udviklet - som kan gøre en forskel på højeste niveau i Danmark.

TEKST: DENNIS PEDERSEN - A+ TRÆNER
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SILKEBORG IF
U17-PROFIL: DANIEL JØRGENSEN
På nogle fodboldhold – deriblandt det danske landshold
– spilles der ofte med en højrebenet venstreback, da
venstrebenede spillere ofte er en mangelvare. Heldigvis
har vi på SIF’s U17 Ligahold en venstreback, som tilmed
også er venstrebenet.
”Som back kan jeg godt lide at komme frem af banen og
tilføre holdet noget gennem mine dybdeløb og pasninger
frem i banen. Omvendt så arbejder jeg pt. også på den
del af spillet, der foregår i den anden ende af banen.
Eksempelvis vil jeg gerne blive dygtigere til at passe på
mit bagrum, samt kunne være dygtigere til at klare mig 1
mod 1 defensivt. Hvis jeg kan tage nogle skridt dér, kan
jeg utvivlsomt også blive en dygtigere spiller.”
I SIF har vi et U17 Futurehold, som bidrager som sikring
til at alle spillere i en stor U17 Ligatrup kan få kampminutter i benene på højt niveau.
Futureholdet var forleden i aktion mod Randers, i en kamp der endte 4-3.
”Det var en hektisk kamp. Vi spiller sådan set en rigtig god kamp, og kontrollerer store dele af
den. Det kaster da også en 4-0 føring af sig. Dog bliver det hektisk hen mod slutningen, hvor
Randers scorer tre mål på fem minutter. Helt generelt blev det en meget fysisk kamp, hvor
Randers gik hårdt til den i duellerne. Vi forsøger derfor at spille os ud af det pres, for netop at
undgå de hårde dueller.
I weekenden får vi besøg af OB på hjemmebane. Deres stil minder på mange måder om vores
– det er et hold der gerne vil dominere og være på bolden. Jeg tror at holdet der vinder, er det
hold der er skarpest på dagen – både foran mål og på banen generelt.”
Daniel kommer oprindeligt fra Them GF, som er en af vores partnerklubber. Han kom til SIF
som U13 spiller, og går i dag på college, ligesom han går på HHX på 1. år.

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN
Der resterer fire kampe for os i U17 Ligaen, og der er
stadig masser af ting endnu at opnå for dette hold. Vi er
dog så småt begyndt at kigge på tiden efter
sommerferien. Derfor har vi minimum én ugentlig
transitionstræning, hvilket rent praktisk betyder, at vores
årgang 2001 træner med U19 om onsdagen og vores
årgang 2003 træner med U17 om tirsdagen.
Det er altid en udfordring at skifte trin, og det gælder
både på banen og i omklædningsrummet. Selvom vi
forsøger at lave en rød tråd i vores klub, vil der
uundgåeligt være forskel på os trænere, og spillerne
skal til at danne nye relationer og udfylde andre roller.
Jeg ser det dog som en klar fordel for drengene, at de
kender hinanden fra skolen og fra de træninger om
morgenen, som foregår på tværs af årgangene.
Vi tager i dag imod Odense Boldklub. Det første
indbyrdes opgør tilbage i november endte med en 2-1 sejr til os. I første halvleg var vi dygtige i
vores omstillingsspil og kom frem til en del chancer. Kristian Kvist scorede efter 13 min. på en
følt inderside fra kanten af feltet, og Joakim Grosen gjorde det tre min. senere til 2-0, da han
sparkede en ripost i kassen efter en god omstilling fra os.
I 2. halvleg blev vi presset mere i bund og OB reducerede efter 56 min. på et straffespark.
Selvom de pressede på for en udligning, formåede vi at holde stand kampen ud, godt hjulpet på
vej af et stærkt kæmpende forsvar og en god målmandspræstation fra Niels Friis.
Jeg forventer endnu engang en seværdig kamp med fart og mange chancer, og så håber jeg,
at vi i dagens kamp kan være mere dominerende på bolden end i det første opgør.
God kamp!

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

TEKST OG FOTO: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U19-PROFIL: RASMUS CARSTENSEN
I fodboldverdenen hører man tit om brødrepar, der begge gør
sig på højt niveau – indimellem også i samme klub. For
nogle uger siden var Frederik Carstensen U17-profil i det
magasin, der blev udgivet i starten af måneden. Nu er
storebror Rasmus fra U19 blevet valgt som nærværende
magasins U19-profil.
”Oftest spiller jeg inde centralt på 10’eren, eller som venstre
kant, hvor jeg som højrebenet ofte går ind i banen. Her
benytter jeg ofte mine styrker i kombinationsspillet, hvor jeg
kan gå ind og blande mig og sætte holdets angreb sammen.”
I U19-holdets seneste ligakamp fik de nordjysk besøg af AaB,
hvor kampen blev afgjort absolut sidste minut – dog ikke til
SIF’s fordel, da bolden uheldigvis blev prikket i eget net,
ovenpå en misforståelse i forbindelse med en clearing.
”Det var en bitter måde at tabe på. Vi starter rigtig dårligt, og
har virkelig svært ved at overholde vores aftaler som hold. Vi får dog spillet os op til en indsats, der nok
er en af de bedste i foråret. Vi har ikke fået mange point her i foråret, og vi må derfor forsøge at skrabe
dem til os, som vi kan. Derfor var det da også sindssygt ærgerligt at vi smider pointet lige til sidst.
Frem mod næste kamp (OB d. 26 maj på hjemmebane) må vi derfor sørge for at træne godt. Sidst vi
mødte OB endte det i et grimt nederlag, så det handler for os om at få visket tavlen ren. Skal vi det,
kræver det at vi går på banen med ild i øjnene og kommer frem over stepperne med masser af mod og
vilje.”
Som ungdomsspiller er det essentielt at være opmærksom på egen udvikling, særligt hvor man skal
dygtiggøre sig for at tage næste skridt.
”I øjeblikket arbejder jeg primært på at blive mere kampafgørende. Jeg kan fint bidrage i kombinationsspillet, hvor jeg kan hjælpe med at sætte de andre op. Men skal jeg tage næste skridt, så vil jeg gerne
være mere kampafgørende med både mål og assists.”
Ligesom sin bror Frederik, kom Rasmus også til SIF fra partnerklubben Virklund Boldklub som U13
spiller, og går i øjeblikket på Silkeborg Fodbold College.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U19-TRÆNER: THOMAS LOFT
Vi mangler at spille fem kampe i U19 Ligaen. Det bliver spændende
at se, om vi kan overføre det gode spil, som vi har vist over en
længere periode til de sidste fem kampe.
Vi spiller langt hen ad vejen nogle gode kampe, men mangler
skarphed i begge ender når tingene spidser til, og vi skal have et
resultat. Det er derfor et stort udviklingspunkt på U19, at få resultatet
over på vores side.
Vi har spillet nogle rigtige fine træningskampe. 1. halvleg i træningskampen mod AaB sidste lørdag, står som noget af det mest
komplette vi har vist. Vi var både gode til at angribe og forsvare. Og
alle kom med en god indsats. Det, der også var godt at se er, at de næste, der skal spille U19 årgang 01 - fik vist flaget. Specielt Pelle Mattsson og Nikolai Sauer viste godt spil, sidstnævnte
fik også scoret to mål.
Sidste turneringskamp mod AaB endte rigtig uheldigt for os. Ikke så meget på baggrund af det
dumme selvmål, vi inkasserede i overtiden, men fordi Nicklas Bugge blev alvorligt skadet og
kan se frem til et længere skadesforløb. Det er jeg dog helt sikker på, at han kommer styrket ud
af, men ærgerligt for Bugge, som har vist en meget opadgående kurve på sit spil.
Dagens modstander fra OB er et rigtig stærkt hold, som kommer med en masse fart og fysik,
hvilket vi skal prøve at håndtere. Vi fik i hvert fald smagt på deres styrke, sidst vi mødtes. Det
gav en ordentlig røvfuld på 0-7, som vi gerne vil have vasket af os. Derfor har vi noget, vi skal
have revancheret i dag.
God kamp til alle.

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

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD
Turneringen har i det sidste stykke tid ligget stille for U13, da holdet
har været i stævne-humør. I Kristi Himmelfarts ferien stod den på KIA
Cup i Esbjerg, hvor vi blev matchet på et højere niveau end vi gør i
turneringen. Resultatmæssigt blev det ikke den store succes, men
der var kampe og perioder hvor niveauet var meget tilfredsstillende,
så det var et godt udbytte vi kom hjem med.
I Pinsen stod den så på en tur til Hannover, hvor vi desværre ikke
lykkedes med at komme i det sjove slutspil, så det blev ikke den
matchning vi havde håbet på om søndagen. Det gjorde det lørdag,
hvor vi startede turneringen mod to dygtige hold.
Nu ruller turneringen igen, men i denne weekend, hvor vi oprindelig havde fri på grund af
kampflytninger, tager vi en tur til Vejle for at spille en træningskamp. Her håber jeg, at vi kan
vise at vi kan matche os med et Liga 1-hold, selvom vi til dagligt er at finde i Liga 2.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR
Siden sidst har vi i Kristi Himmelfartsferien deltaget i KIA Cup i
Esbjerg.
Jeg synes, det var et godt stævne både målt på sportslige og sociale
parametre. Vi spillede fem kampe på fire dage, hvilket i sig selv er
hårdt både fysisk og mentalt. Vi endte med at blive nr. 5 ud af 15
hold, da vi slog IFK Göteborg i kampen om 5.-6. pladsen.
På mange måder endte det med at blive et godt stævne, da vi vandt
de sidste tre kampe og vi lykkedes med en række gode præstationer
både som hold og individualist. Jeg hæfter mig især også ved, at vi fik mange spillere i aktion
og alle de kampklare spillere fik masser af kamptræning. Det er altid godt at komme ud at øve
sig i at spille kamp, da det i sidste ende er det, vi render og træner for hver dag, og det er
ligesom her vi skal kunne sætte alle de dele og facetter i spillet sammen, som vi træner. Det er
ikke altid lige nemt, men vi arbejder hårdt på at lykkedes.
I løbet af stævnet fik vi også mulighed for at matche nogle af vores U14-spillere, og det var fedt
at se, at de U14-drenge som fik chancen for at vise sig frem, sagtens kunne spille med.
Nu skal vi hjem og have rundet foråret og ikke mindst hele sæsonen godt af. Jeg håber, at vi i
turneringen kan levere nogle gode præstationer og gerne få lidt sejre ud af det.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U13-HOLDET

Fotografen er på vej!

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, Aske Andresen, Patrick Greve,
Malthe Wallin, Valdemar Lomborg.

Trænerstab:
Nicolaj Bækgaard (cheftræner), Per Jensen (assistent), PC Hansen (T+),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Mikael Dalby (fysioterapeut).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U14-HOLDET

Fotografen er på vej!

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).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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SILKEBORG IF
U15-HOLDET

Fotografen er på vej!

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).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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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.M Henriksen
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.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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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
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Devils Ink Silkeborg
Vestergade 25E(Bios Gård)
8600 Silkeborg
tlf: 86806665
tattoo@devilsink.dk

Devils Ink Århus
Klosterport 4A
8000 Århus C
tlf: 29131259
aarhus@devilsink.dk

Devils Ink Herning
Bredgade 61
7400 Herning
tlf: 24632544
herning@devilsink.dk

Devils Ink Holstebro
Østergade 20
7500 Holstebro
Tlf: 25760499
Holstebro@devilsink.dk

www.devilsink.dk
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Sotea ApS
Højbovej 1B • 8600 Silkeborg
salg@sotea.dk • www.sotea.dk
Tlf. 70 20 99 24

JH Service og Montage A/S
Grauballe Gudenåvej 22 • 8600 Silkeborg
Telefon: 86 81 50 00
Mail: info@jhsm.dk • www.jhsm.dk

VESTERGADE 10 • 8600 SILKEBORG • TLF. 86 82 04 75

