SILKEBORG IF

Ugens kampe på Søholt

KAMPMAGASINET
SIF ELITE

30/11 kl. 19.00: U15 - Horsens
1/12 kl. 10.00: U13 - Viborg
1/12 kl. 13.00: U19 - AaB
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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
Hvad er SIF?
Dét spørgsmål kan besvares alt efter, hvor man dykker ned: SIF er en professionel klub, SIF er
byens store klub, SIF er en mangfoldig organisation.
SIF er også en talentudviklingsklub, en fodboldskole, en samarbejdsklub og en samlingsklub.
Tag illustrationen på forsiden af dette kampmagasin som eksempel. Det er samme billede, der
præger de magasiner, som vi sender ud til områdets klubber. Magasiner fyldt med inspiration
og øvelser til god fodboldtræning. Og hvorfor nu det?
Jo, vi tror på det gode samarbejde. Det samme gør dagens gæster fra AaB i øvrigt også. Vores
område er blot noget mindre. Antallet af klubber og indbyggere i og omkring Silkeborg gør, at vi
bliver nødt til at være dygtige til at være lokale; skabe sammenhold og opbakning i vores
område. Hvis vi lykkedes med dét, kan det være, at vi også ser resultaterne på banen.
Tag nuværende U17-hold som eksempel. Det består af spillere fra Gødvad, Mariehøj,
Resenbro, Ry, Sejs, SIF og Virklund, foruden de, der er kommet til fra andre danske klubber
(og skulle jeg have glemt en klub, så beklager jeg inderligt). Så bliver det næsten ikke mere
lokalt.
Og hvorfor nævner jeg dette? Tja, måske for at øge opmærksomheden på, at der rundt om i
klubberne hver dag ydes et flot stykke arbejde. Og at vi sammen faktisk flytter både hinanden
og dansk fodbold. Og at vi har grund til at være stolte.
Alt det ved I, kære læsere, jo godt i forvejen! Men det er da en rar tanke at gå på juleferie på,
ikke sandt?

TEKST: JACOB TIND - historiefortæller
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Med venlig hilsen

Easy Dent A/S
Glarmestervej 4
8600 Silkeborg

Telefon 40 30 65 33

VI SÆLGER SILKEBORG

Borgergade 49-51
8600 Silkeborg

Bo Møller Nielsen
Ejendomsmægler & Valuar

86 80 56 00

www.boisilkeborg.dk
info@boisilkeborg.dk

EL – KØL – VARME – AUTOMATIK

JH El & Køl A/S
Grauballe Gudenåvej 22 • 8600 Silkeborg
Telefon: 86 81 50 00
Mail: info@jhsm.dk • www.jhsm.dk
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SILKEBORG IF
SET FRA MIN STOL SOM… NYSGERRIG SIF’ER
I foråret 2016 gennemførte jeg en kulturanalyse af
SIF, som et led i min uddannelse til leder.
Respondenterne var SIF-trænere i U9-U12 amatør,
U13-U19 elite, forældre i samme kategorier, A-trup
spillerne og de administrativt ansatte i SIF. I alt ca.
160 personer gav deres syn på ”hvad er SIF”.
Som I måske kan skimte jer frem til i diagrammet her
til højre, så var der dengang fire områder, som skilte
sig ”signifikant” ud i undersøgelsen. Altså områder,
som umiddelbart kendetegnede SIF mest.
”Entusiasme” og ”Omhyggelighed” scorede højest,
mens ”Målrettethed” og ”Gruppeidentitet” fulgte
snært efter. Afhængigt af, hvor man dykker ned og
hvem man spørger, kan dette passe i større eller
mindre omfang. Derfor har jeg fundet et citat frem fra
en ”U13-U19 forælder”, som scorede SIF lavt i
”Omhyggelighed”:
”Det har betydning, at virksomheden fremstår top professionel og er meget omhyggelig med aftaler og
den måde, de fremstår på overfor omverdenen. Livet handler om at være omhyggelig med det, vi rører
ved. At gøre vores bedste”.
SIF i 2019?
Der er i sagens natur sket meget siden kulturanalysen for snart tre år siden. Nye forældre er kommet til,
nye trænere også. Rollerne er justeret en smule, og omverdenen lige så. Vores store fokus på udvikling
og omhyggelighed har måske også, så tilbage står tanken nok engang: hvordan vil en kulturanalyse se
ud i 2019 - hvad er SIF?
Stiger vi på præstationsorientering og falder vi på entusiasme? Bliver struktur og nytænkning det næste
sort? Og er der i det hele taget områder, som vægter højere end andre?
Svaret kender jeg ikke, men jeg er sikker på i hvert fald én ting:
Vi forsøger altid at gøre vores bedste.

TEKST: JACOB TIND
DAGLIG LEDER AF SIF AMATØR
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SILKEBORG IF
U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN
U17 spiller ikke i denne weekend, da AaB tidligt på ugen
fik efterudtaget en spiller til det danske U16 landshold,
og derfor har bedt om at få vores kamp flyttet til foråret.
Dermed har vi ikke flere kampe tilbage i ligaen, og da
det samtidigt er årets sidste kampmagasin, er det
nærliggende at gøre status for den første halvdel af
sæsonen. Resultaterne har absolut været godkendt, og
vi ligger pt. helt i top med 24 point efter 11 kampe.
Jeg synes også, at vi i de fleste kampe har præsteret på
et godt niveau. Defensivt har det set solidt ud, og i de
seneste otte kampe har vi kun lukket syv mål ind. Vi
prøver i hver eneste kamp at tage noget initiativ, når
modstanderen har bolden, og vi vil langt hellere erobre
bolden end at forsvare vores mål. Netop denne del af
spillet er i øjeblikket på vores periodeplan, og her arbejder vi pt. med at blive mere struktureret i
vores presspil, således at vi får skabt nogle klare fælles billeder af hvor, hvornår og hvordan vi
går i pres. Vi vil også gerne uddanne nogle spillere, som er dygtige 1v1 defensivt, for det får de
brug for, hvis de skal klare sig på højt niveau. Derfor fylder det pt. også meget i vores træninger
om morgenen.
I Vi-delen synes jeg også, at jeg har set en positiv udvikling henover efteråret. Vi har i alle
kampe skabt mange chancer og 2,5 mål i snit pr. kamp er bestemt godkendt. Vi skal dog fortsat
forbedre vores possession-del og gå efter at få et større overtag i boldbesiddelsen, end vi har
nu (51 %).
Inden jeg får rundet halvsæsonen alt for meget af, er det vigtigt at pointere, at vi ikke er gået på
julepause endnu, for vi har stadig en pokalkamp tilbage i næste uge i Hjørring. Her ligger der
forhåbentligt endnu en god præstation og en sejr og venter, så vi kan spille os videre til
semifinalen, som bliver spillet i foråret.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U17-HOLDET

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).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U19-TRÆNER: THOMAS LOFT
Vi har i den forgangne uge trænet pres.
Som klub har vi valgt, at vi gerne vil presse modstanderen, så højt
som muligt og aggressivt, så vi hurtigt kan tage bolden tilbage og
være i boldbesiddelse. Det vil vi forsøge i dagens kamp mod AaB.
Sidste weekends kamp mod AGF var en kamp, hvor vi var meget i
boldbesiddelse og havde mange afleveringer i holdet. Det er et
udtryk, som vi skal forsøge at tage med til alle kampe. Vi var gode til
at bevæge os på samme tid og finde løsninger i opbygningsspillet.
Men igen var vi for dårlige i afslutningsspillet, og da vi i efteråret har
scoret for få mål, er det klart et fokuspunkt for os til opstarten. Vi skal
forbedre os på den parameter, hvis vi skal vinde fodboldkampe.
Vi har til gengæld været gode til at lukke af foran vores eget mål. Kun to hold i U19 Ligaen har
lukket færre mål ind, så det er mere end godkendt.
Der har været nogle gode præstationer i efteråret, og specielt i starten af sæsonen var vi
ubesejret i en længere periode, og spillede flot. Nu er der nye spillere, der skal gribe chancen, i
takt med at nogle er blevet rykket op på 1.holdet og er blevet relativt faste dér. Det har set
lovende ud med de nye og specielt kampen mod AGF, gav et klart billede af, at der er andre
dygtige drenge til at tage over. Og det er jo det, det hele handler om: at vi hele tiden har
drenge, der bliver så dygtige, at de kan tage springet op på 1.holdet.
Dagens modstander fra AaB er en rigtig dygtig modstander, som vi har stor respekt for. De er
rækkens nummer to og har nogle dygtige spillere, som vi helt sikkert vil se mere til i fremtiden.
Det er et hold som er bundsolide defensivt og har nogle dygtige offensive individualister, som vi
skal have lukket ned for. Hvis vi kan spille en hel kamp som vi spillede 2. halvleg mod AGF, er
jeg sikker på, at vi kan få alle tre point mod AaB.
God kamp til alle!

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U19-HOLDET

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).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD
Siden sidst har vi afsluttet turneringen, spillet første kamp i pokalen,
og indledt træningskampene på den store bane. Alle kampe med
samme resultat: nederlag. Det skal understreges, at vi altid sætter
drengene op til kamp med et udgangspunkt om at vi vil vinde, men
det skal være på vores måde.
Vi stiller store krav til drengene i kamp, og praktiserer en svær
spillestil for 12-årige, som endnu ikke har fornemmelse for spillet, og
måske ikke evner det hurtige spil ved jorden, men det er helt bevidst.
Det skal være svært at spille i SIF, da vi tror, at det skaber den
bedste udvikling, for som vi fortæller drengene: ”Det, der er let, har I
lært. Det, der er svært, er I ved at lære.”
Det giver også drengene en øjenåbner for, hvad vi kræver af dem på de tekniske parametre.
Det er også gennemgående i vores træning, som ikke er komplicerede pasningsøvelser, men
basis for at kunne modtage, have og aflevere bolden. Pt. ser vi en god udvikling hos den
enkelte, som accepterer sit nuværende niveau, selvom andre måske kan mere, og vi ser en
opadgående kurve hos dem alle. Det er den udvikling, der danner grundlag for udvælgelsen til
Talent Team, som drengene skal igennem i det nye år, og her kigger vi primært på hvad de kan
lære. Det har vi et godt billede af efter den første halvsæson, og det spiller ikke ind at de taber
mange kampe, men hvor meget de har rykket sig, og ikke mindst hvordan de træner.
I denne weekend står den på årets sidste kamp, og det er endnu et møde med FK Viborg, som
vi tabte til i pokalen for 14 dage siden i en kamp, som vi betegner som ”en perfekt kamp”.
Hvorfor så det, når vi taber 4-5, og Viborg havde chancer til flere? Fordi vi så et SIF-hold, som
ville og kunne holde bolden i egne rækker, samt gang på gang presse aggressivt, når Viborg
var på bolden. Vores træning gennem hele året kom til udtryk i denne kamp, så det giver mig
en god fornemmelse for at drengene suger til sig, og forstår hvordan vi overfører læring fra
træning til kamp. Så betyder kvaliteten og succesraten ikke så meget her og nu, men blot at de
er bekendt med vores måde at implementere færdigheder og relationer i det færdige spil.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR
Vi har fået afsluttet efterårets turnering og nærmer os nu en
julepause. Jeg synes, at drengene har leveret på et flot niveau, og
har gennemgået en god udvikling. Vi har i flere kampe sprudlet på
den offensive del, og vi har i gennemsnit scoret 4,5 mål pr. 90 minut.
Det er et rigtig flot gennemsnit, som vidner om både dygtige
individualister, men også et holdudtryk som fungerer. Vi har i de
seneste uger også fået mere styr på vores defensive base, hvor især
vores restforsvar har set bedre ud.
Vi endte turneringen på en 3. plads, hvilket er OK. Men for mig er det ikke så væsentligt om vi
bliver nr. 1, 3 eller 5 i U15-rækken. Mit fokus er mere rettet på præstationen, og at der ofte er
en sammenhæng mellem præstationen og de resultater man opnår, skal man også være
bevidst om. Men i sidste ende handler det om at udvikle nogle spillere som kan begå sig på
klubbens 1. hold, eller en dag på et internationalt niveau. Vi træner hver dag for at gøre
spillerne så kompetente som muligt, og fylde deres ”værktøjskasse” op, så de er i stand til at
beherske de udfordringer og situationer, som måtte opstå i kampen. Det kan både være
tekniske, taktiske og fysiske udfordringer.
Jeg glæder mig over det gode udtryk, som drengene har spillet med i løbet af efteråret. Nu har
vi lige tre træningskampe, hvor vi også vil levere nogle gode præstationer. Vi skal møde
Horsens og Viborg på JYSK Park, og derudover skal vi en tur til København for at spille mod
FCK.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U13-HOLDET

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

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

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).

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

Spillertruppen:
Alexander Bloch, Andreas Timmermann Bonnén, Asbjørn Bøndergaard, Calle Godskesen,
Christian Lyrskov, David Brunsbjerg Christensen, Emil Thyregod, Frederik Nedergaard,
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).
TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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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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FUNDERHOLME SMEDIE A/S
Funderholmevej 8-10 • 8600 Silkeborg
Stålkonstruktioner
Smedejernsporte & -låger
med og uden automatik
Speciale: Smedejernstrapper

Ans Vognmandsforretning
Blåbærvej 6 • 8643 Ans By

Tlf. 86 87 00 39

Tlf. 86 82 58 92
www.funderholmesmedie.dk
Henrik Thygesen mobil 23 71 53 84

XL Byg Silkeborg A/S
Tietgensvej 24 • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 55 11
salg@xl-silkeborg.dk
www.xl-silkeborg.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

Salg og reparation af hvidevarer
Viborgvej 21 • 8600 Silkeborg

86 82 16 44

E-mail: silkeborg@skousen.dk

