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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND - konferencier 

Endnu en gang er der fuldt program på Søholt; startende fredag aften med U19, hvorefter de 
øvrige SIF-hold følger trop lørdag og søndag. Vi glæder os igen til at tage imod tilskuere,  
modstanderhold, dommere og andre nysgerrige sjæle udi ungdomsfodbold på højt niveau. 

 

Der er i det hele taget travlt i SIF. Som vores A+ og T+ trænere beretter om, er der DBU-
aktiviteter for mange af vores spillere, og det stiller store krav til planlægningen af træningen, 
doseringen af spillerne, holdsammensætninger til weekenden, foruden skolearbejdet og mange 
andre ting. Der er også gang i U17 Eliteround på JYSK park, så der summer af fodbold hver 
eneste dag. 

 

Forsidebilledet summer også af fodbold, om end på mindre elitært niveau. I den forgangne uge 
afviklede SIF og DGI den traditionsrige Store Trænerdag, hvor 40 trænere fra områdets lokale 
klubber var mødt op for at få inspiration til forårsturneringen. Arrangementet har vi efterhånden 
afholdt i flere år, og vi er glade og begejstrede hver eneste gang. Vi er meget stolte over, og  
ydmyge over, at områdets klubber til stadighed søger til SIF, når der skal hentes inspiration. 

 

Udover det har vi også afholdt første trin af dommeruddannelsen, og dermed har vi bidraget til 
at 11 nye dommere nu finder deres vej ud på banerne. Det er vi også meget glade for, og det 
bliver godt at følge deres færd i fremtiden. 

 

Aktivitetsniveauet forbliver højt hele foråret, ligesom vi håber, at tempoet i denne weekends 
kampe også gør det. Måske det bliver det nye buzz-word de næste måneder: fart i spillet! 

 

God kamp! 

 

 

 

VELKOMMEN 

JH El & Køl A/S
Grauballe Gudenåvej 22 • 8600 Silkeborg

Telefon: 86 81 50 00
Mail: info@jhsm.dk • www.jhsm.dk

EL – KØL – VARME – AUTOMATIKEL – KØL – VARME – AUTOMATIK
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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND 

Vi går og leger lidt med tanken om at blive tydeligere i vores brug af artefakter - altså synlige 
logoer, billeder, uniformer, bygninger m.v., som fortæller noget om SIF, og i særdeleshed vores 
værdier, som vi vægter så højt. 
 
Derfor leger vi lidt med ordenes rækkefølge; vi smider dem rundt, vi stabler dem, og vi øver os 
i, hvordan et nyt design kunne se ud. For tiden er dette billede et bud. Hvad synes I? 

NYT DESIGN - NYT FORTÆLLING? 

overSkud vIlje  Format 

Søndergade 25, Silkeborg tlf. 8682 6244 - silkeborg@blicher.dk 

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

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Siden sidste kampmagasin har vi spillet én kamp imod  
Sønderjyske på JYSK Park. Det blev en lidt rodet kamp for 
os, hvor vi ikke ramte helt vores topniveau.  

Sønderjyske bød fint ind til at gøre det til en lige og spænden-
de kamp, og  
selvom vi ciffermæssigt vandt rimeligt klart med 4-1, var det 
langt hen ad vejen tæt, og kampen blev først afgjort sent i 2. 
halvleg.  

Der er i disse dage U17 eliteround her på JYSK park. SIF er 
repræsenteret med tre spillere; Niclas Pedersen,  
Oscar Fuglsang og Frederik Carstensen. De to førstnævnte 
har vi stadig til gode at få i kamp, mens Frederik har vist sig 
godt frem i de to første kampe, bl.a. med et mål i den første 
kamp imod Kroatien.  

I forbindelse med eliteround har alle U17-trænere fra ligaen 
og divisionen været samlet i fire dage. Der var et  
fodboldfagligt tema omkring presspil, som fyldte en del, men udover det fik vi også lejlighed til at  
diskutere, hvordan vi sikrer den bedste kampafvikling. Jeg synes, at U17 Ligaen er enormt spændende 
og underholdende, og i vores kampe i denne sæson er der indtil videre blevet lavet fire mål i snit. Der 
var en bred enighed blandt trænerne om, at vi skal forsøge at præge spillet i en retning, der går mod 
højt tempo i kampene og masser af aktioner.  

Min egen holdning er, at U17-fodbold ikke skal ligne seniorfodbold, og at man nok skal nå at få lært at 
trække tiden i forbindelse med en standardsituation eller en udskiftning, som man ser, når man kommer 
længere op i rækkerne. Vi får efter hver ligakamp en kamprapport, hvor man kan se, hvor meget bolden 
har været spil, og jeg bliver enormt ærgerlig, når jeg ser, at i enkelte af vores kampe er ”Dead 
time” (perioden hvor bolden ligger stille) ifølge Wyscout over 45 min. Jeg er kæmpe fan af at vinde  
fodboldkampe og er ikke blind for, hvad der engang imellem skal til for at det kan lykkes, men jeg er af 
den klare overbevisning, at spillerne både på den korte og lange bane udvikler sig mest, når bolden er i 
spil. 

Det er derfor min forhåbning, at vi i dagens kamp imod FCM, får en kamp med masser af tempo og mål 
(til SIF!). Vi har som hold stadig fokus på, at det høje boldtempo ikke altid er med fuld risiko fremad, men 
at vi også kan kontrollere kampene mere i kraft af længere possession-faser. Første kamp i Ikast endte 
med en 1-0 sejr til os. Jeg husker den som lige, og det er også min forventning, at vi skal stå på tæer for 
at kunne matche et FCM hold, der altid spiller med stor fart og power. 

God kamp! 

U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

 
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 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Vi er kommet godt i gang med U19 Ligaen, og vi fik fortjent en sejr i sidste 
runde mod Sønderjyske. Det har været et stykke undervejs med en sejr i 
U19 Ligaen, selvom vores spil har fortjent flere point. 
 
Jeg synes, vi er nået langt med vores nye spillestil, men der er naturligvis et 
stykke vej til den gode præstation. Vi har på U19 arbejdet meget med den 
gode præstation og ikke resultatet. Efter hver kamp analyserer vi vores 
kamp fra weekenden, og vi har sammen sat et ambitionsmål for, hvordan 
den gode præstation skal realiseres.  
 
Det har vi helt konkret gjort ud fra stats på kampen; hvordan opfylder vi  
vores værdier overskud, format, vilje, og om vi lever op til vores mentale 
fokuspunkt på U19, som er ansvar. Med udgangspunkt  i dette vil vi se, om 
vi har lavet den gode præstation. 
 
Hvis vi skærer vores spillestil lidt ind til benet, skal vores udtryk gerne være, at vi er et possession-
baseret hold, der spiller bolden ud fra eget forsvar med flade pasninger og derved bringer os op gennem 
banen med det primære formål at komme i afslutningspil. 
 
Når vi mister bolden, vil vi erobre den hurtigst muligt via et aggressivt pres og genpres. Dette udtryk  
bestræber vi os på i hver eneste kamp. 
 
Modstanderen fra FCM er rækkens nr. 1. De er videre i UEFA Youth League, så det er en modstander 
på allerøverste hylde i U19-regi. Derfor bliver det spændende, om vi formår at få spillet det spil vi gerne 
vil, mod en så dygtig modstander. 
 
Sidst vi mødtes var det en tæt kamp, som kunne være gået begge veje. FCM trak dog det længste strå 
og vandt 2-1. 
 
Jeg håber, at det igen bliver en seværdig kamp og med en sejr til SIF denne gang.  
 
God kamp til alle! 
 
 
 

U19-TRÆNER: THOMAS LOFT 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

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 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Året startede igen i år med en DBU-tur til Cypern. Vi havde fem SIFere 
med:  

U16 - Eskild Dall,  
U17 - Oscar Fuglsang, Frederik Carstensen og Niclas Pedersen, som var 
med for første gang.  
U19 - Sebastian Jørgensen.  

Alle fem gjorde det fint dernede og både Frederik og Niclas lykkedes med 
spillets sværeste detalje - at score mål. Jeg vil nok primært huske Cypern- 
turen for storm og regn, hvilket ikke gav spillerne de bedste betingelser for 
at vise sig frem. 

Samtidigt var Magnus Mattsson med U21-landsholdet i Mexico og han fik også en god tilbagemelding 
for sin præstation. 

I uge syv var alle mand i Tyrkiet på træningslejr. U17 og U19 rejste sammen, og så var 1. holdet afsted 
alene, ikke mange kilometer fra ungdommens træningsbaner. 

På 1. holdets træningslejr blev der sat ny rekord i forhold til hvor mange spillere fra A+ regi (spillere der 
er født efter 1996), som vi havde med i truppen:  

Anders Hagelskjær, Frederik Alves, Jeppe Okkels, Magnus Mattsson, Oliver Haurits, Oscar Hedvall, 
Pelle Mattsson, Rasmus Carstensen, Sebastian Jørgensen, Valance Nambishi, og nytilkomne  
Andreas Heimer kan også lige klemme sig ind i den kategori. Alle mand fik vist sig konkurrencedygtige 
til 1. holdet og træningslejren blev for mange af de ovenstående et skridt i den rigtige retning, når jeg 
evaluerer på individuelle udvikling. 

Det første bevis på, at de unge havde lavet en god opstart, kom i første turneringskamp hjemme mod 
Roskilde. Michael Hansen havde fundet plads til syv af de ovenstående spillere i start 11. Vi startede lidt 
famlende og kom bagud i 1. halvleg, men kom stærkt tilbage og endte med at vinde kampen. Oscar 
Hedvall i målet fik sin debut og han kvitterede for tilliden med en god kamp. Oscar har stået lidt i  
skyggen af de to andre målmænd i de seneste år. Han har dog arbejdet målrettet med at blive lidt bedre 
hele tiden. Siden sidste sommer har det været tydeligt, at han havde fået indhentet de andre målmænd, 
og så brugte han vinteren til at kæmpe sig det sidste stykke ind på holdet til en startplads. Oscar har 
været med i vores talentudvikling i mange år og det er altid til stor glæde for mig, når det lykkedes for 
vores egenudviklede spillere, at få deres debut på 1. holdet. 

A+ TRÆNER: DENNIS PEDERSEN 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

I udekampen mod Lyngby var der også debut til Rasmus Carstensen.  
Rasmus er et eksempel til efterfølgelse for alle vores ungdomsspillere.  
Rasmus har altid gjort sit bedste for at blive lidt bedre hver dag, og så er 
han en fremragende repræsentant for vores værdier, både på og udenfor 
banen.  

Rasmus var sidst på efteråret i et forløb, hvor han trænede med 1. holdet 
mindst en gang om ugen. I den periode overbeviste han os alle om, at han 
var klar til, at kæmpe med om pladserne til 1. holdet. Vi inviterede Rasmus 
med på 1. holdets træningslejr i uge 7 og skrev inden afrejse en  
traineekontrakt med Rasmus gældende resten af 2019. Kontrakten sikrer 
Rasmus nogle gode rammer til at opnå vores fælles mål om en fuldtidskontrakt.  

Frederik Alves har også fået bidt sig fast i startopstillingen. Frederik er en dynamisk forsvarsspiller der 
har gode færdigheder. Det har de også fået øjnene op for i DBU og derfor er han med U20 landholdet i 
Spanien i denne uge. 

Det er selvfølgelig glædeligt, at der er så mange unge, der byder sig til på 1. holdet i øjeblikket, men på 
1. holdet handler det om at vinde kampene og i sidste ende rykke op i Superligaen til sommer. Derfor er 
det også ekstremt vigtigt, at de unge spillere tager det ansvar på sig og leverer den gode præstation 
hver gang de går på banen.  

 
 

 

A+ TRÆNER: DENNIS PEDERSEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Silkeborg IF er som bekendt, en del af DBU’s licenssystem. Det indebærer, 
at vi kan deltage i landets bedste turneringsrække. Det betyder, at vi er fast 
starter i de bedste U13-U14-U15-U17- og U19-rækker.  

Silkeborg IF og øvrige licensklubber forpligter sig til at stille de bedste  
ungdomsspillere til rådighed for forbundet. Det foregår i et godt samarbejde 
mellem DBU og SIF, og der er jævnligt kontakt mellem trænere fra diverse 
årgange eller T+/A+ og DBU – hvor man diskuterer den enkelte spiller.  

Som forældre eller som spiller oplever man denne kontakt, ved at DBU har 
folk ude at se vores kampe. Der er ikke kontakt mellem forbundet og  
forældre til udtagede spillere – det foregår primært via klubberne, og det er her, at min rolle som T+  
oftest bliver brugt. Jeg forsøger at give svar på de spørgsmål, som spillere og forældre måtte have til de 
DBU-aktiviteter der ligger forude, eller som er overstået. Jeg oplever, at der er stor interesse for at  
deltage i DBU-samlinger , og det er et stort udstillingsvindue for de bedste spillere, som vi netop nu  
oplever til U17 eliteround på JYSK Park – med et stort opbud af scouts fra internationale klubber.  

Hvis vi skal blive noget mere jordbundne, så giver det den enkelte spiller et boost at bliver tilvalgt af 
DBU - så er man jo blandt de bedste af de bedste – i hvert fald for nuværende. Når jeg skriver det  
således, er det fordi, at DBU i højere grad end klubberne udtager de aktuelt bedste spillere. Vi har i SIF 
haft en række spillere, som først kom i DBU’s søgelys på et senere tidspunkt. Det gælder Robert Skov, 
Jens-Martin Gammelby – ja selv Kasper Dolberg blev vejet og fundet for let på de tidlige stadier. Det er 
historier vi ynder at fortælle vores spillere, når de nu ikke bliver tilvalgt – så fortsætter livet, og fodbolden 
såmænd også. 

Oversigt over aktuelle DBU-aktiviteter 

U13: kun spillere fra B- og T-licensklubber. Så ingen SIF-spillere deltager her.  

U14: Der findes 6 centre i DK. 3 i Jylland – hvor ØBG’s anlæg er udvalgt som spillested for Jylland-Midt. 

Her har vi Aske Andreasen, Gustav Smith Balle, Nicklas Eriksen, Sofus Jensen og Victor Sinnerup, 
med. Alle drenge spiller på vores U14 – og er altså pt. vurderet til at være blandt de bedste ca. 150  
spillere i DK. For DBU handler det primært om at lære spillerne hurtigere at kende – og give spillerne et 
hurtigere kendskab til DBU. Både U13 og U14 er helt nye tiltag fra DBU i år – tidligere startede man 
først som U15. 

T+ TRÆNER: PC HANSEN 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

U15: Her er der to centre; et i vest og et i øst. SIF-spillere deltager i vest-
samlingen, og de mødes i denne uge og skal spille mod hinanden på Fyn.  

Her deltager fra SIF: Andreas Bonnen, Asbjørn Bøndergaard,  
Jonathan P Iversen, Lasse Kaihøj og Mathias Sauer. Disse spillere kæmper 
om pladser til DBU U15-træf, som foregår i Vildbjerg til juni – hvor det første 
U16 Landshold bliver for-udtaget. 

 

U15 Future: Parallelt med U15-samlingen, ligger der samlinger for future-
spillere. Det er spillere, som DBU vurderer, har et fysisk efterslæb, oftest 
pga. sen udvikling eller fødselsdato. Her har vi Christian Lyrskov, Emil Thyregod og Magnus Bøttker 
med.  

 

U16: Her starter man med rigtige landskampe. Det er primært træningskampe, da det først er som U17 
man kan deltage i slutrunder. Her har vi Eskild Dall med. Eskild var med i Malta, hvor DK vandt sikre 
sejre over Skotland (4-0), Malta (4-0) og Albanien (5-0).  

U16 Future: Her har vi Yunus Akbayir med. Yunus kan komme i betragtning til Future-landskampe  
senere på foråret. 

 

U17: Dette landshold spiller som bekendt eliteround – EM-kval. Her har vi Frederik Carstensen,  
Niclas Holm Petersen og Oscar Fuglsang med. 

U18: Her har vi pt. ingen med fra SIF 

U19: Her har vi tidligere haft Sebastian Jørgensen med, men han er valgt fra pt. 

U20: Her spiller netop udtagne Frederik Alves i skrivende stund med mod Rumænien. 

U21: Magnus Mattsson var med i samlingen i Mexico.  

 

God kamp til alle!  

T+ TRÆNER: PC HANSEN 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Efter nogle gode præstationer i træningskampene, kom U13 ned på jorden 
igen, da vi gæstede Aabyhøj sidste weekend.  

 

På en lidt for smal bane (jf. kravene for en 11-mands bane) havde drengene 
svært ved at spille forbi modstanderne i længderetningen. Det stillede store 
krav til vores basisteknik, samt tempo med bolden, hvilket vi ikke magtede.  

 

Personligt er jeg stor fan af banestørrelsen, og jeg synes, det gav et godt 
billede af hvad vores drenge skal kunne med bolden. Det blev ikke  
hurtighed, som afgjorde kampen, men relationelle færdigheder, og her så vi, 
at vi stadig skal forbedre os meget. 

 

Basisteknik og relationelle færdigheder fylder meget i denne periode, og jeg synes, vores drenge træner 
fornuftigt på netop disse områder. Derfor var vi heller ikke tilfredse med sidste uges kamp, og jeg synes 
drengene håndterede skuffelsen perfekt. Der blev kigget og evalueret på egen præstation, og ikke bane 
og medspillere. Det er et skridt i den rigtige retning. 

 

I denne weekend gælder det et gensyn med FC Salling, som vi mødte i efteråret på den lille bane.  
Dengang blev vi sat til vægs af et hold, som kom med en energi og vilje vi på ingen måde kunne  
matche. Det glæder vi os til at rette op på søndag, hvor vi også gerne skulle ramme et højere niveau 
med bolden.  

 

Hvis vi skal lykkes med bolden, må vi være tro overfor spillestilen. Vi skal turde at have bolden mellem 
modstanderens kæder, hvilket vi forsømte for meget i sidste weekend, på trods af at vi var gode til det. 
Det vidner om kvalitet, men måske manglende mod og tro på egne evner, som er vores udfordring i  
øjeblikket. Drengene har tilegnet sig strukturen overraskende hurtigt, men handler lidt på bagkant i  
situationerne, hvilket også begrænser succesraten. Det skal de nu nok få styr på, og der er rigeligt med 
kampe med høj matchning til at øve sig i.  

 

Der er ingen tvivl om at vores optimering af metodikken i spillestilen er en gevinst, og jeg tror at vi i løbet 
af foråret opdager, at drengene kan lære og tilegne sig mere end vi lige troede i første omgang.  

 

God kamp til alle fremmødte! 

U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

U14 er kommet i gang med sæsonen og åbnede hjemme mod Randers 
Freja, mens den følgende weekend bød på udekamp mod TRIF. De to  
kampe var gode eksempler på, at resultatet af en ungdomskamp for SIF 
Elite ikke altid er bestemmende for, om vi lykkes med det, vi gerne vil.  

Første kamp mod Randers blev vundet 4-0, men jeg synes ikke, at vi  
lykkedes specielt godt med at spille det fodbold, vi gerne vil i SIF. 

Det gjorde vi til gengæld i udekampen mod TRIF, hvor vi dog kun formåede 
at få 1-1 - endda på en sen udligning. Vi dominerede kampen med bolden 
og fik øvet os i at positionere os korrekt og spille de rigtige bolde. Selvom vi 
kun scorede en enkelt gang, så lykkedes vi godt med at spille ud fra vores spillestil og skabte også  
mange chancer. Fra et trænerperspektiv var jeg langt mere tilfreds med kampen mod TRIF, fordi  
kampen viste en god udvikling og skabte god læring for drengene.  

Som nævnt så mange gange før, så handler det om den enkelte spillers udvikling, og den udvikles  
primært i en positiv retning, hvis vi formår at spille ud fra vores egen stil. Resultaterne er ikke så vigtige - 
endnu, men vi arbejder naturligvis på, at vi på sigt kan blive så dygtige, at vi kan vinde fodboldkampene, 
fordi vi er blevet så dygtige til at udføre vores egen spillestil. 

Gennem foråret har flere spillere fra U14-truppen deltaget i DBU-samlinger. Den 3. samling finder snart 
sted, og vi har igen spillere udtaget til denne DBU-samling. Spillerne er udtaget ud fra forskellige  
vurderinger. Nogle fordi de har vist et højt topniveau i vores kampe, andre fordi de er vurderet til at have 
et godt potentiale, mens nogle spillere udtages, fordi de vurderes som værende den bedste spiller på 
deres specifikke position i det Talentcenter, som tæller region Midtjylland. 

Det er et nyt tiltag fra DBU, som i høj grad også handler om at få kendskab til flere spillere i en tidlig  
alder. I U15 indskrænkes feltet, og der er ikke nogen garanti for, at man bliver udtaget igen, når de  
forskellige centre samles. Det er selvfølgelig et fint skulderklap at blive udtaget, og noget man som  
spiller gerne må være stolt af. Det er DBU’s beslutning, hvem der udtages, og udtagelserne får på ingen 
måde indflydelse på den daglige træning i U14-truppen. Samtlige spillere prioriteres fortsat lige meget, 
og vi har en gruppe drenge, som vi alle tror på. Vi forsøger hver dag at arbejde for at udnytte hver enkelt 
spillers fulde potentiale. Det gælder samtlige spillere i truppen - uanset DBU-udtagelse eller ej! 

 

God kamp! 

 

U14-TRÆNER: PETER AGER 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Siden sidst har vi spillet to kampe mod henholdsvis TRIF og Lyseng. Det er 
kampe som begge er blevet vundet, henholdsvis med 2-1 og 3-2.  

Men gældende for begge kampe har også været, at modstanderen har 
overladt initiativet til os. Det har vi med glæde taget imod. Det har nemlig 
givet os optimale muligheder for at træne possession-fasen, som er den 
fase vi har fokus på i periodeplanen.  

Jeg synes generelt, at vi har været dygtige til at håndtere possession-delen 
i vores spil. Men vi er blevet bekræftet i, at vi langt fra er i mål endnu. Når vi 
ønsker at have bolden rigtig meget, er det jo ikke blot for at spille den rundt 
om modstanderen i 2*35 minutter; vi skulle gerne blive så dygtige, at vi oftere og oftere kan komme i 
afslutningsspil via possession.  

Hvis vi vil lykkes med det, kræver det, at vi er rigtigt skarpe på detaljen, så det bruger vi en masse tid på 
at træne, via formelle pasningsøvelser og possession-spil. Detaljen handler blandt andet om små ting 
som at spille på den rigtige fod, spille bolden med den rette fart, evnen til at spille med det rette antal 
berøringer, samt evnen til at spille bolden det rette sted hen. De små facetter som jeg nævner, er nogle 
færdigheder, som vi aldrig er færdige med at træne, da drengene hele tiden skal være så suveræne at 
de kan løfte det op på næste niveau.  

Suveræne synes jeg ikke, vi har været i vores seneste kampe, da vi lige har manglet den sidste finesse 
og skarphed i spillet, især overgangen fra opbygningsspil til afslutningsspil.  

 
Men jeg vil håbe, at de folk som ser og har set Silkeborg IFs U15-hold spille, ja faktisk et hvilket som 
helst Silkeborg IF-hold, oplever nogle spillere, som har nogle gode færdigheder på bolden, og gør deres 
ypperste for at kunne dominere kampene med en boldbesiddende tilgang til spillet. Skulle det ikke  
lykkedes, kan jeg love, at vi uge efter uge træner hårdt for at få det til at lykkedes. 

 

God kamp til alle! 

U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 

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

Julius Lorents Høgsted Nielsen, Kasper Vestergaard, Kristian Pedersen,  

Magnus Morgenstern Rasmussen, Malthe Boris Tagmos, Marcus Vedel Eriksen,  

Oliver Bjerregaard, Oscar Lange Bisballe, Sebastian Biller Mikkelsen,  

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

Trænerstab:  

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

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

Frank Nielsen (fysioterapeut).  

U13-HOLDET 
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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 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

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). 

U15-HOLDET 
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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 

Devils Ink Silkeborg
Vestergade 25E(Bios Gård)
8600 Silkeborg
tlf: 86806665 
tattoo@devilsink.dk

Devils Ink Århus
Carl Bloch gade 37 
8000 Aarhus
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

Agersnap´s Fodpleje
V/ Nicoline Agersnap

GL Kongevej 56
7442 Engesvang

Tlf.: 2726 5860

Hostrupsgade 41 • 8600 Silkeborg
info@talogtanker.dk • www.talogtanker.dk

Tlf. +45 86 81 10 33 
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Sponsoreret 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

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



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...


