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Hurra, så fik vi indviet byens
nye stadion, JYSK park. For
den professionelle del af fodbolden i Silkeborg er det den
vigtigste begivenhed i nyere
tid, og JYSK park er fodboldens hjem i byen i måske de
næste 100 år.

UANSET DIT FIRMAS TRANSPORTBEHOV, SÅ LØSER EXPERT OPGAVEN
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For Silkeborg IF Invest er JYSK park en altafgørende faktor
i vores arbejde på at sikre superligafodbold i Silkeborg i de
næste mange år. Det nye stadion giver os en række muligheder for at hæve vores indtægter på flere områder, og
dermed er vores mulighed for at nå visionen om balance i
fodboldøkonomien nået et stort skridt videre. Om vi når det
i 2018, som visionen lyder på, vil jeg ikke garantere, men
som man kan se af vores halvårsregnskab, er vi godt på vej.
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Der er tre faktorer, der er afgørende for, om vi når i mål.
For det første skal vi være i Alka Superligaen – og blive der.
Uden tv-indtægterne, der følger med i den bedste række,
er det ikke muligt at nå balance. For det andet skal vi ind
imellem tjene penge på transfermarkedet gennem salg af
spillere, og heldigvis har vi et stort potentiale i vores trup i
øjeblikket med spillere som Robert Skov, Jens Martin Gammelby, Jeppe Okkels, Sammy Skytte og Gustav Dahl m.fl.,
der alle har været igennem vores talentudviklings-system.
For det tredje skal vi kunne udnytte de nye indtjeningsmuligheder på JYSK park gennem flere matchday-indtægter
(entré og omsætning i boderne), flere sponsorer i de flotte
rammer og et helt nyt forretningsområde: Udlejning af
faciliteterne på JYSK park til møder, konferencer, konfirmationer etc.
Fordi JYSK park er så vigtig en del af nutiden og fremtiden i
Silkeborg IF Invest A/S har vi dedikeret denne udgave af SIF
IN BUSINESS til at fortælle historier om byens nye stadion.
God læselyst – og så ses vi på JYSK park.
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Fint ud af FØRSTE HALVÅR
Silkeborg IF Invest A/S kom ud af første halvdel af 2017 med et overskud på 9,65 mio. kroner før
skat. Et regnskab som af ledelsen bliver betegnet som tilfredsstillende.
AF ANDERS FROST BRANDSTRUP

Det var en fin halvårsmeddelelse, SIF
i slutningen af august kunne sende til
Københavns Fondsbørs. Det samlede
resultat før skat lyder på plus 9,65
mio. kr. før skat. Fodboldforretningen
har i halvåret givet et underskud på
4,3 millioner kroner, mens selskabets
investeringsejendomme har kastet et
overskud på 15,6 millioner kroner af
sig.
Salget af byggerettighederne til opførelsen af et højhus på Papirfabrikken, Papirtårnet, samt omlægningen
af bank- og realkreditbelåningen har
været nøglebegivenhederne i det forgangne halvår.
Selvom fodboldforretningen fortsat
giver underskud, så er underskuddet
faldet fra 9,1 mio. fra samme periode
sidste år til 4,3 mio i år. Samtidig er
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omsætningen steget 8,8 mio. kr. til
35,5 mio. kr. En stigning som overvejende kan henføres til oprykningen
til Alka Superligaen, som har givet en
stigning i entre- og tv-indtægter.
I forhold til seneste halvårsregnskab
er egenkapitalen steget fra 156 mio.
til 171 mio.

Forventninger til 2017
Overgangen fra Mascot Park til det

nye topmoderne stadion JYSK park
skete den 31. juli 2017 med åbningskampen mod AGF. De nye faciliteter
har givet grobund for nye relationer i
sponsorkredsen omkring Silkeborg IF,
som i denne sæson har oplevet stor
interesse.
Silkeborg IF Invest A/S fastholder forventningerne til årsregnskabet, hvor
det anslås, at overskuddet for 2017 vil
være i omegnen af 10-15 mio. kroner.

Nøgletal
Halvårets resultat (før skat)
Halvårets omsætning
Egenkapital

2017
9,65 mio. kr.
35,5 mio. kr.
171,7 mio. kr.

2016
-2,06 mio. kr.
26,7 mio. kr.
156,4 mio. kr.

Revision 1 er blevet en
del af BDO i Silkeborg
BDO i Silkeborg fik den 1. oktober fyldt lokalerne ekstra
godt op i forbindelse med, at det lokale revisionsfirma,
Revision 1, flyttede ind, og dermed blev en del af BDO.
Indehaver og revisor hos Revision 1, Erling Thomsen, er
sikker på, at BDO’s bagland kan tilføre kunderne en endnu
stærkere platform i fremtiden:
”Vi har i længere tid haft et ønske om at blive en del af et
større fagligt fællesskab, så sammenlægningen sker som
led i visionen om at fastholde og udbygge vores position
som nærværende og professionel samarbejdspartner.
Revision 1 var en veldrevet virksomhed, og det ønskede
vi at fremtidssikre ved at blive en del af BDO i Silkeborg.
BDO har både kapaciteten og kompetencerne til at sikre,
at det lykkes.”
Per Kloborg, Senior Partner og statsautoriseret revisor fra
BDO i Silkeborg glæder sig over samarbejdet:

KORT OM BDO: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,
danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af
BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk
bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens
det verdensomspændende BDO netværk har ca. 68.000
medarbejdere i 158 lande.

”Der var allerede en rigtig god kemi mellem Revision 1 og
BDO i Silkeborg, og vi har set meget frem til samarbejdet.
Jeg er sikker på, at vi kan trække på hinandens styrker og
sammen fortsat levere rådgivning med høj faglighed og
indlevelse.”
Fortsat rådgivning i øjenhøjde
Erling Thomsen understreger, at de tidligere kunder hos
Revision 1 ikke vil mærke forskel i den personlige betjening,
de er vant til. De vil fortsat opleve, at revisionshuset er
helt tæt på dem og deres forretning i dagligdagen:
”Vores kunder kan fortsat forvente en effektiv og nærværende rådgivning, og det er de samme medarbejdere, der
også vil servicere dem i fremtiden. Vi bliver blot et stærkere team med BDO i ryggen, og vi kan bl.a. trække på BDO’s
specialafdelinger.”
Revision 1 flytter ind på Papirfabrikken
I forbindelse med sammenlægningen flyttede Revision 1
ind til BDO på Papirfabrikken den 1. oktober.
”Vi har glædet os til at flytte ind i de stemningsfyldte
lokaler hos BDO, og vi glæder os til at byde gamle såvel
som nye kunder velkomne på Papirfabrikken,” siger Erling
Thomsen.
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park
SILKEBORG
Opført af Silkeborg Kommune og Silkeborg IF
med støtte fra byens erhvervsliv.

KAREN OG EJLIF
MATHIASSEN

H. REIMAR NIELSEN GRUPPEN
Østergade 9 - DK-8600 Silkeborg

HERM.
RASMUSSEN A/S

EN DRØM
gik i opfyldelse
Da JYSK park blev indviet, var det med syv SIF-spillere af egen avl
i startopstillingen. Det er resultatet af et omfattende og succesrigt talentarbejde, som SIF har grund til at bryste sig af.
AF MARIA HOLM MIKKELSEN

Alderslyst Elektro A/S
AAB Silkeborg
AVK Danmark A/S
Bang & Olufsen A/S
BDO Statsautoriseret Revisionsselskab
Bedemand Gert Kristoffersen
Bio Silkeborg A/S
Birch GM Handel ApS
Bygma Silkeborg
Carlsberg Danmark A/S
Dansand A/S
Danske Bank, Silkeborg
Danske Stenhuggerier A/S
Dantra A/S
Deloitte
Eniig
Karen og Ejlif Mathiassen
Familien Kristiansen

Fimo Center A/S
Funderholme Smedie A/S
Føtex Silkeborg Torvet
Gerdsen Flytteservice
Gjerulff Tømrer og Glarmester A/S
Globus Biler A/S
Gustav Hansen murer og entreprenør A/S
H. Reimar Nielsen Ejendomsselskab A/S
Handelsbanken Silkeborg
Handelsfirmaet v/Vagn Iversen
Hans Følsgaard A/S
Henning Mortensen A/S
Henton Ejendomme A/S
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme
JYSK A/S
JYSK MUSIKTEATER
Jyske Bank A/S
Kaj Ove Madsen A/S Aarhus

Kingo Karlsen A/S
Kruse Ejendomme
LINAK Danmark A/S
LO Silkeborg-Favrskov
Mascot International A/S
Mehlsen Virksomhedsformidling
Mogens Daarbak A/S
Musical Silkeborg
Nordea Bank Danmark A/S
Nordisk Company A/S
Nybolig Silkeborg v/Jesper Lyngsø
OK Benzin
OL Beslag A/S
Oluf A/S
Per B. Christensen & co a-s
ProShop Europe A/S
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken
Safco International A/S

Salten Vognmandsforretning A/S
Sand Jensen Automobiler A/S
Select Sport A/S
Silkeborg Fodbold College
Silkeborg Slagteren A/S
Silkebus
Simonsen
Spar Nord Silkeborg
STARK Silkeborg
Studenterturen.dk
Sydbank A/S
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
uhlsport scandinavia AB
Westergaard Gardiner – Bolig Form ApS
Winther Sport & Fritid
X Systems ApS
Zurface A/S
Årstiderne Arkitekter

31. juli 2017. Klokken er 18.56. Omgivet af jublen og infernoet fra et proppet stadion stiller SIF’s start-11 op til
holdfoto forud for åbningskampen på
JYSK park mod AGF. Scenariet er ved
første øjekast ikke bemærkelsesværdigt, men kigger man efter, er der hele
syv af spillerne, som er udviklet i SIF’s
talentudviklings-system. Derfor er billedet et, som udviklingchef i SIF, Jesper
Stüker er mere end stolt af.

- Der var jo en fantastisk symbolik for
os i at have de syv gode spillere fra talentafdelingen med til at udgøre grundstammen på vores superligahold.
De syv spillere, Thomas Nørgaard, Simon Jakobsen, Jens Martin Gammelby,
Robert Skov, Sammy Skytte, Gustav
Dahl og Jeppe Okkels, er resultatet af
et længerevarende og omfattende arbejde fra SIF’s talentafdeling, der også

har involveret talenternes skole og deres personlige udvikling.

En ny start
Tilbage i november 2014 var der ikke
samme feststemning i klubben, som
den der kendetegnede åbningen af
JYSK park. Det var endnu ikke blevet
til en eneste sejr i Superligaen, og 1.
division var allerede skræmmende tæt
på. Der var selvsagt krisemøde. Der

»
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» skulle ske noget nyt. Derfor blev Vision

Kære sponsor og samarbejdspartner
Forkæl din virksomhed, gode kunder, forretningsforbindelser
eller andre med en eksklusiv oplevelse til en hjemmekamp
på JYSK park. Eller giv dig selv og vennerne lidt ekstra
”stil og lir” i de lækreste omgivelser til kampen?

Book din egen SkyBox på JYSK park

SkyBox

Kr.

29.500,Ekskl. moms

INCLUSIV
LL

E

• Egne VIP kort/billetter og opnået
sponsorrabat fratrækkes prisen
på SkyBoxen
• Bestil senest en uge før
kampdagen

INCLUSIV
LL

– med plads til 24 personer

A

JYSK park’s bedste udsigt med egen balkon
VIP loungebilletter til alle deltagere
Lækker 3-retters menu
Vin/øl/vand ad libitum
Personlig betjening
Spillerbesøg før kampstart
SkyBoxen er til rådighed 2 timer før
kampstart og 1/2 time efter kampen

E

•
•
•
•
•
•
•

A

Alt dette får du:

SkyBox

– med plads til 12 personer
Kr.

19.500,Ekskl. moms

Berlingske Business Briefing inviterer nogle af Danmarks fremmeste ledere til morgenmøder, hvor de fortæller om deres nye
værktøjer. Gæsterne interviewes af erhvervsredaktør Peter Suppli Benson, efterfulgt af dialog med deltagerne.
I 2017 har du bl.a. kunne møde Maria Rørbye Rønn generaldirektør i Danmarks Radio, Thomas Woldbye CEO i Københavns
lufthavne, Anders Dam ordførerende direktør i Jyske Bank.

31. oktober

30. november

5. december

Jeff Gravenhorst
adm. direktør i
ISS A/S

Vinsmagning

Susanne Mørch Koch
adm. direktør
Danske Spil

Sted: PwC Hellerup

Sted: Restaurant 1a

Otte morgenmøder, hvoraf seks livetransmitteres fra København, og to sendes fra Esbjerg og Silkeborg.
Den store brunch buffet på restaurant 1A, og networking ifm. morgenmøderne.
Årlig vinsmagning.
Mulighed for at invitere én gæst til alle møder, uden beregning.
Berlingske Digital abonnement (værdi kr. 249.- pr. md).

Alt dette får du for kr. 6.000,- ex. moms om året.

Plads til både skole og fodbold
Den massive oprustning i talentarbejdet blev bygget ovenpå et i forvejen eksisterende fundament. Her har
klubben i en årrække samarbejdet med
Sølystskolen (Talent Team), Silkeborg
Efterskole, Silkeborg Business College
og Silkeborg Gymnasium. Samarbejdet
har betydet, at eleverne kan gå i skole
og samtidig spille fodbold på højt niveau
uden at skulle gå på kompromis med
hverken skolegang eller sport.
- Vi binder tingene sammen og skaber
positive synergier, så eleverne får en
sammenhængende hverdag. Vi har dermed en fælles front og samhørighed, så
vi kan sørge for, at forskellige aktiviteter ikke ender oveni hinanden. På den
måde kan vi eksempelvis sørge for at
lægge en ekstra træning ind tirsdag, så
spilleren kan gå til gallafest på skolen
onsdag, forklarer Jesper Stüker.

Skemaet bliver tilrettelagt, så der er
plads til det hele. Det er nødvendigt,
at talenterne går i skole og klarer sig
godt. Det er langt fra alle af klubbens
talenter, der opnår en prof-kontrakt, og
derfor er det vigtigt for klubben, at der
er sørget for, at samtlige talenter får
noget med i bagagen, uanset hvad de
skal videre til.
- Vi kan se, at dem, der i sin tid begyndte
på Sølystskolen i 7.-8. klasse, får rigtig,

rigtig gode karakterer i deres videre
uddannelsesforløb, og vores elever ligger langt over landsgennemsnittet. Alle
elever, der har taget en ungdomsuddannelse i forbindelse med os, har bestået. Vi har ikke tabt én eneste, siger
Jesper Stüker.

Personlig udvikling er et mantra
Personlig udvikling er en af grundpillerne i SIF’s talentudviklingsfilosofi. På det

»

SIF’S TALENTUDVIKLINGSSYSTEM BESTÅR AF EN RÆKKE FORSKELLIGE ELEMENTER:

Sted: PwC Hellerup

Et medlemskab af Berlingske Business Briefing indeholder:
•
•
•
•
•

2018 udviklet.
- Dengang var økonomien i JYSK parkbyggeriet langt fra på plads, der lå kun
en principbeslutning, men vi vidste, at
vi ville være faste deltagere i dansk fodbolds bedste række. Lige så vigtigt besluttede vi, at det skulle prioriteres at
satse massivt på talentudvikling, siger
Jesper Stüker og fortsætter:
- Vores vigtigste funktion skulle være at
producere talenter til ligatruppen, som
på sigt også skulle være salgbare, hvis
muligheden opstod.
Tre år senere er visionen ikke bare
blevet realiseret. Den er fortsat i gang
med at blive perfektioneret i samarbejde med de elementer, der hver især
har været en del af opskriften på den
foreløbige succes.

For tilmelding eller spørgsmål kontakt Bjørn M. Pedersen
Mobil: 2942 8839 · bmp@silkeborgif.com

SIF Fodboldskolen: Tilbud til 8-13-årige spillere i SIF’s netværk af 26 samarbejdsklubber. Via en halvårlig åben træningsdag får
de største talenter mulighed for at indgå i struktureret talenttræning enten i SIF eller mens de forbliver i samarbejdsklubben.
SIF Talent Team: Struktureret talenttræning om morgenen i SIF med skolegang i 7.-9. klasse på Sølystskolen. Sideløbende
fodbold på SIF’s ungdomselitehold, U14, U15 og U17.
Silkeborg Efterskole: 9.-10. klasse sideløbende med morgentræning og fodbold på SIF’s U17/U19 Ligahold.
Silkeborg Fodbold College: Handelsskole- og gymnasieuddannelse på henholdsvis Silkeborg Business College (HHX, EUD og
EUX Business) og Silkeborg Gymnasium (STX) med plads til morgentræning. Fodbold på SIF’s U17/U19 Ligahold eller Superliga.
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» fodboldmæssige plan handler det i første omgang om, at spillerne på de yngste årgange har det sjovt med at spille
fodbold. På U13-U15 handler om at
udvikle sine evner, og her er det vigtigt
med ro og stabilitet. Derfor begynder
klubben først at sortere i spillerne på
vippen mellem U15 og U17 og derefter.
Undervejs hjælper ungdomstrænerne
med at opstille planer for den enkelte,
så alle har et fokuspunkt, til personlig
forbedring.
- Det er vigtigt for os at holde en positiv
vinkel. En positiv vinkel er grundlaget
hos os. Derfor har alle spillere også en
udviklingsplan, så de ved, hvad de skal
forbedre hvornår. Det skal ikke bare
handle om, at det er et succeskriterie,
at man er i startopstillingen, understreger Jesper Stüker og fortsætter:
- For spillerne handler det om at finde
ud af, hvem de er, og hvad de kan bidrage med. De skal være i stand til at
stå ved sig selv og tale for sig selv både
udenfor og på banen. Også selvom man
er lidt genert.

Arbejdet bærer frugt
31. juli kulminerede arbejdet foreløbig
med syv spillere fra talentudviklinssystemet i startopstillingen. Spillere,

der er udviklet i et elitemiljø, inden de
for alvor skal bevise deres værd som
fuldtidsproffer.
- Det er meget motiverende, at vores arbejde bærer frugt, siger Jesper Stüker.
Et andet højdepunkt i talentarbejdet,
foruden de syv i startopstillingen, var,
da Kasper Dolberg blev solgt til Ajax
Amsterdam, hvor han har gjort det
fremragende og har udviklet sig til Alandsholdsspiller. Succeshistorierne
kan have stor betydning for arbejdet
fremover.
- At vi har klaret os så godt de sidste
år har både givet en bekræftelse og
anerkendelse af, at vi gør noget rigtigt.
Noget, som vi ikke altid har haft. Vi har
tidligere mistet spillere i de yngre rækker, fordi de ikke troede, at vi ville kunne
udvikle dem ordentligt, men nu kan vi
fremvise kuldet af egne talenter, plus
vi har fået vist, at vi kan sælge spillere,
der slår igennem, til Ajax.
Derfor er der heller ikke meget tvivl om,
hvad fremtiden skal bringe for en af
Danmarks dygtigste talentrugekasser.
- Vi er blevet bedre de sidste år, men
vi skal fortsætte med at blive bedre.
Arbejdet med talentudvikling skal vi
hele tiden optimere, konkluderer Jesper Stüker.

SPILLERE UDDANNET I SIF’S
TALENTUDVIKLINGSSYSTEM
I SUPERLIGATRUPPEN
Thomas Nørgaard (HA85)
Sammy Skytte (Silkeborg KFUM)
Simon Jakobsen (HA85)
Jens Martin Gammelby
Gustav Dahl (Mariehøj IF)
Magnus Mattsson (ØBG)
Mads Emil Madsen (Gl. Rye)
Valance Nambishi (Hammel)
Jeppe Okkels (ØBG)
Jeppe Gertsen
Tobias Salquist
Robert Skov (Sejs-Svejbæk)
Oscar Hedvall (Mariehøj IF)

Vi skaber rum og rammer for fællesskab
Vi har skabt rammerne for fællesskab og gode
oplevelser på det nye superliga-stadion.
Nu er det op til SIF at skabe resultaterne!
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”Som at bygge
NATIONALARENAEN
i min egen by”
”Jeg var spændt som en paraply i regnvejr,” siger arkitekt og
founding partner i Årstiderne
Arkitekter, Per Laustsen, om
sine følelser op til åbningen af
JYSK park. I dag er han både
stolt og glad over resultatet.
AF NIELS FRYDENLUND

Gennem årene har arkitekt MAA Per
Laustsen og hans virksomhed tegnet
masser af projekter. Boliger, erhverv,
kultur. Prestigeprojekter som Boxen i
Herning, flere rådhuse og Postgaarden
i Købmagergade, København. Alligevel
er JYSK park noget særligt for stifteren af et af landets største arkitektkontorer.

- Det er jo i min egen by. Jeg er her næsten hver dag. SIF er min klub, så det er
jo lidt som at bygge et nationalstadion,

bare i min egen by. Alle har en holdning
til det. Så jeg følte, at der stod meget på
spil, og var det ikke lykkedes, var alt nu
gået galt, så tror jeg sgu, at jeg havde
fået en depression, siger Per Laustsen.
Men nu gik alt ikke galt. Tværtimod. Det
gik rigtig godt. Og Per Laustsen lægger
ikke skjul på, at den 31. juli 2017 står
som en rigtig god dag i hans liv. Det var
den dag, JYSK park blev indviet med
en 2-1 sejr til SIF og 9.411 tilskuere på
plads på Silkeborgs nye stadion.
- Jeg kunne jo godt fornemme op til åbningen, at det ville blive godt. Allerede
dér var der mange, der spurgte mig,
om ikke jeg var stolt. Men faktisk turde
jeg ikke være stolt, før JYSK park havde
vist, at anlægget kunne fungere med
10.000 tilskuere til én fodboldkamp. Og
jeg synes godt, man kan sige, at det
lykkedes meget godt, siger han. Med
stolthed i stemmen.

Stemningen var høj

- Lyden fra tilskuerpladserne, intimiteten, fornemmelsen af en arena. Det
fungerede, for helvede. Da havde jeg
det godt, siger han.
Per Laustsen har været med i processen helt fra de første streger på et
stykke papir blev slået. Det var ham
og firmaets dengang senest ansatte
arkitekt, der gik rundt på Søholt og
vurderede mulighederne. Det var Per
selv, der tegnede de første skitser, og
det var Tanja, som den unge arkitekt
hed, der forvandlede dem til computeranimation. Siden er der i Årstiderne
Arkitekter blevet brugt 10.000 arbejdstimer fordelt på 25-30 ansatte på det
projekt, der nu står færdigt. Det har
været et teamwork, som det er med
alle større projekter.
- Jeg var hjemme ved 23-tiden efter
åbningskampen og satte mig til at se
tv. Jeg havde optaget det hele. Optakt,
selve kampen og Superliga XL. Det var
helt vildt at lytte til kommentatorer og

studieværter, der nærmest skamroste
det nye stadion. Jeg gik i seng ved 02-tiden. Den nat sov jeg fantastisk.
- Som byggeri og arbejdsopgave fyldte
JYSK park ikke mere end andre arbejdsopgaver. Men på det personlige
plan har det stor betydning for mig.

rækker – har ligeså stor kvalitet som
pladserne på øverste dæk. Jeg var lidt
bekymret, da jeg så det efter at betonelementerne var kommet på plads,
men den bekymring har vist sig ubegrundet, siger Per Laustsen.

Glad for gennemsigtigheden

Også de farvede sæder er Per Laustsen tilfreds med valget af. Og her afslører han, at det ikke er Sporting
Lissabons stadion i den portugisiske
hovedstad, Estádio José Alvalade, der
er inspiration. Det har ellers været en
del af fortællingen om sæderne på
JYSK park.
- Inspirationen kommer fra Bilbao, hvor
man har en indendørs baskeball-arena
med gule og grønne sæder i tilfældig
orden. Jeg stødte ind i billeder derfra
undervejs i processen med JYSK park,
oplyser Per Laustsen.
Og glæder sig til næste gang, han skal
til fodbold på JYSK park.

Per Laustsen overværer de fleste af
SIF’s hjemmekampe, og han er glad for,
at visionen – også i det daglige, når der
ikke er 10.000 tilskuere på plads – folder sig ud.
- Især gennemsigtigheden – altså det
at man kan se banen, når man nærmer
sig udefra eller står og skal ind igennem tælleapparaterne – synes jeg er
blevet vellykket. Idéen var jo, at kigget
ind til den nedgravede bane skulle suge
tilskueren ind på anlægget, og det gør
det.
- Og så synes jeg, at pladserne på nederste tribunedæk - de tre nederste

Ikke Lissabon, men Bilbao

Per Laustsen var naturligvis på JYSK
park og så kampen, og rigtig mange
mennesker kom undervejs til ham og
ønskede tillykke. Stemningen var høj,
også fordi SIF vandt 2-1.
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Energipartner for SIF - og for dig

Skru op for energien på banen
og ned igen uden for grønsværen
Energirigtige løsninger har stor betydning i vores hverdag - er du Eniig?
Som SIF´s strategiske energipartner på Jysk Park er Eniig med på sidelinien hele
vejen med energibesparende løsninger og sparring.
Vi er også DIN energipartner
Vi kan naturligvis også hjælpe dig med at spare på energien i boligen. Vores dygtige
medarbejdere står klar til at møde dine individuelle ønsker og behov om alt lige fra
el, energi og fiberbredbånd.
Vi udvikler energirigtige løsninger, som er til gavn for os alle både nu og i fremtiden.

Fodbold og business
PÅ FØRSTE KLASSE
Skyboksene på JYSK park
kombinerer live fodbold og
en VIP-aften med all inclusive på øverste parket. Den
gode behandling kan også
fås på ikke-kampdage, hvor
boksene ligeledes er mulige
at leje.
AF MARIA HOLM MIKKELSEN

Eniig Tietgensvej 4 8600 Silkeborg
Tlf. 7015 1560 info@eniig.dk eniig.dk

God energi hele vejen. Er du

Med et næsten majestætisk vue udover det eviggrønne græs kan det nu
lade sig gøre at se fodbold på JYSK
park i eksklusive omgivelser. Fire skybokse giver mulighed for at sidde på en
balkon med fuld forplejning og nyde en
god fodboldkamp i selskab med kollegaer, samarbejdspartnere eller hvem
der ellers fortjener en ekstraordinær
fodboldoplevelse.
- Ideen er, at man skal have lidt ekstra.
Man skal forkæles og have en hyggelig
aften, mens man bliver vartet op, siger
salgschef i SIF, Bjørn M. Pedersen.
Til forskel fra Mascot Park er det nu
blevet muligt at leje skybokse til afhol-

delse af egne arrangementer både på
kamp- og ikke-kampdage, og mulighederne er mange.
- Det kan være, at man vil forkæle sine
medarbejdere gennem et firmaarrangement udover det sædvanlige. Man
kan også bruge skyboksene professionelt ved at invitere netværk, samarbejdspartnere eller leverandører,
for selvom det er professionelt, er
rammerne der stadig til at sørge for
en hyggelig atmosfære, understreger
Bjørn M. Pedersen om de fire skybokse, hvor der i to af dem er plads til
12 mennesker, mens de to andre har
plads til det dobbelte.

SIF IN BUSINESS
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» Det er ikke kun, når bolden ruller og
stadion bobler, at skyboksene er mulige at leje. De er også særdeles velegnede til forretningsmøder, kurser
og seminarer på ikke-kampdage, som
kalder på lidt ekstra kræs.
- Det skal være for at give folk en oplevelse, som man på samme måde ikke
får i et almindeligt kontorlokale, siger
Bjørn M. Pedersen.

10 ting
du ikke vidste
om SilkeborgSlagteren!

Personlig betjening og fuld
forplejning
En del af oplevelsen er, at man ikke skal
sørge for noget selv. Skyboksene er all
inclusive, og det betyder, som ordene
antyder, at man bliver opvartet igennem hele opholdet. Personlig betjening
sørger for, at man ikke mangler noget.
Til ganen er der øl, vin og vand ad libitum, herunder et udvalg af specialøl.

På den kulinariske front er der sørget
for delikat og velsmagende mad, som
man selv får lov til at udvælge iblandt
vores leverandører, Café Carlsberg
og Hotel Papirfabrikken Radisson
Blu. Vinen bliver specielt udvalgt gennem Vinspecialisten, så den passer
til nøjagtig den menu, der er udvalgt
til arrangementet.
- Der er ganske enkelt folk, der sørger

»

Plads til 1.000 spisende gæster
1. SilkeborgSlagteren skærer, steger og ryger mere
end 150 forskellige typer pålæg, pølser og kødprodukter.

6. De 3500 kvadratmeter produktionsfaciliteter på
Hagemannsvej er Danmarks mest miljøvenlige
slagteriproduktion.

2. Udvalget spænder fra dansk kylling og kalvekød
over specialiteter som krokodille og kænguru til
den lokale klassiker ”stadionpølsen” og et væld
af pålæg og pølser, som sælges under mærket
”Kajs pølser”.

7. SilkeborgSlagteren har eget udsalg på Granhøjvej, hvor kølediskene er fyldt med et stort udvalg
af slagtervarer – alt fra Kobe-kød og cuvetter til
koteletter og hakket kalv og flæsk.

3. Kødet er udvalgt af egen opkøber hos landmænd,
der har en forsvarlig dyrevelfærd. Gode aftaler
sikrer, at kun det bedste kød kommer til Silkeborg.

Byens største konference- og festlokale med plads til op til 1.000 spisende gæster udlejes
på JYSK park.

8. Sammen med førende leverandører tilbyder
SilkeborgSlagteren et eksklusivt sortiment af
danske landbrugsprodukter til udvalgte hoteller,
restauranter og caféer i Danmark.

4. SilkeborgSlagteren servicerer alt fra plejehjem
og pølsevogne over kantiner til regionssygehuse
og restauranter.

9. Sortimentet omfatter ost, mel og brød, diverse
pølser og brunchpålæg, samt det eksklusive, danske
kødkvæg, der også forhandles i butikken på
Granhøjvej.

5. SilkeborgSlagteren præsenterer hver uge et supertilbud på silkeborgslagteren.dk

10. SilkeborgSlagteren er fuld af gode ideer og ny
inspiration. Tjek selv på hjemmesiden!

På kampdage er Eniig Loungen på
JYSK park forbeholdt Silkeborg IF’s
sponsorer, der mødes til spisning,
førkamphygge, networking og en
eksklusiv fodboldoplevelse. Men på
alle andre dage er Eniig Loungen

Engros: Hagemannsvej 10 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8788 0200 Detail: Granhøjvej 8 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8788 0270
www.silkeborgslagteren.dk

til leje for både virksomheder og
private.
Med plads til 1.000 spisende gæster rummer JYSK park byens største konference- og festlokale. Eniig
Loungen er indrettet sådan, at den

kan opdeles i mindre afdelinger, så
lokalet også egner sig til selskaber
på fra 100 til 300 mennesker. Konferencer og festarrangementer i
Eniig Loungen håndteres af Hotel
Papirfabrikken Radisson Blu.

SIF IN BUSINESS

17

REPORTAGE: BUSINESS-MULIGHEDERNE

SKYBOKS
Hvis man er interesseret i at
leje en skyboks og en få en oplevelse ud over det sædvanlige, kan
man kontakte Bjørn M. Pedersen på
89232350 eller bmp@silkeborgif.com.
Her er det både muligt at høre om
faciliteterne og få en fremvisning,
så man kan se boksene ved
selvsyn.

VINSPECIALISTEN SILKEBORG
har levet et langt liv på Vestergade i Silkeborg,
og har et stærkt lokalt samarbejde.
Butikken har et stort udvalg af vine og spiritus fra H.J. Hansen Vin,
suppleret med egen import af både vin, specialiteter samt the.
Vi har erfaring med at løse opgaver i alle størrelser, lige fra en god flaske
til aftensmaden - til julegaver til flere hundrede medarbejdere...

•
» for alt, så din eneste opgave er at hygge dig og have en god aften, forklarer
Bjørn M. Pedersen.
Samme koncept gælder på ikke-kampdage, hvor der også er fuld service på fra
start til slut. Mad og drikke er der sørget
for alt efter, om man ønsker frokostanretninger eller heldagsforplejning.
Uanset om man vælger at leje skyboksene på kamp- eller ikke-kampdage, får
man et produkt udover det sædvanlige.

Et luksusprodukt
Foruden mad af høj kvalitet og ditto
betjening er det også muligt eksempelvis at ønske en guidet tur rundt på
JYSK park. Der er mange ting at se
foruden det, man kan se fra sædet,
når man er til kamp, og derfor vil en
eksklusiv rundtur bag om kulisserne
også være mulig.
Netop dét ekstra, som man får ved
at booke en skyboks, er meget tids-

svarende for det, der er efterspurgt,
når det skal være lidt lækkert.
- Det her er et luksusprodukt. En ekstraordinær oplevelse i flotte omgivelser, for i dag vil vi jo have oplevelser
og gerne udover det sædvanlige, siger
Bjørn M. Pedersen.

•
•
•

Vi kan afholde smagning i vores eget lokale,
i kælderen i det gamle rådhus.
Stort udvalg af gaveløsninger til både private og erhverv.
Gratis levering i Silkeborg og omegn.
Vi fører chokolade fra Xocolatl og Summerbird,
Lakrids fra Bullöw.

Vi glæder os til at se dig i Vinspecialisten Silkeborg
FØLGENDE FÅR MAN MED VED AT LEJE EN SKYBOKS
- All-inclusive på mad og drikkevarer, hvad end der er tale om heldagsforplejning, frokostanretninger eller mad på kampdag.
- Personlig betjening, der sørger for alt. Der er ganske enkelt ikke noget, man som vært skal gøre eller sørge for.
- Egen balkon i tredjesalshøjde, hvor man kan sidde under varme tæpper og nyde kampen.
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JYSK park
giver helt ny fanoplevelse

På JYSK park er det vigtigt,
at tilskuere og fans får en god
oplevelse, når de kommer på
besøg. SIFosis’ næstformand,
Lis Winnie Hansen, fortæller
om sin oplevelse af det nye
stadion og dets muligheder.
AF MARIA HOLM MIKKELSEN

Fans er en vital del af en hjemmebane.
Med slagsange, et menneskehav i røde
trøjer og opbakning til spillerne, har de
stor andel i følelserne, der omgiver det
at spille hjemme. Derfor er JYSK park
designet, så fans også mærker, at det
er et helt nyt stadion.

Opgradering af faciliteter
Der er lagt meget arbejde i at sørge
for gode faciliteter, der lever op til da-
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gens krav til komfort og oplevelser,
og Lis Winnie Hansen, næstformand
i SIF’s officielle fanklub SIFosis, er imponeret over indretningen:
- Det er min oplevelse, at der ikke er
dårlige pladser på JYSK park, forstået
på den måde, at der ikke er steder,
hvor der er dårligt udsyn. Alle ser lige
godt, og så er det jo et flot stadion,
slår hun fast.
I modsætning til andre stadions inklusiv Mascot Park er placeringen af ølog pølseboderne også et stort plus.
Alle boder er sammen med toiletterne
placeret på servicedækket mellem de
to tribuneafsnit.

Nye design og medfølgende
lydbillede
- Logistikken i forhold til boderne er
rigtig fin. Det er muligt at følge kampen, mens man handler, fordi boderne
er en integreret del af stadion og ikke

ligger på ydersiden af tribunerne, som
man ser andre steder, fortæller Lis
Winnie Hansen.
En af de største forskelle på Mascot
Park og JYSK park er, at på Mascot
Park var der åbent bag det ene mål,
hvorimod man på JYSK park har bygget et stadion med sammenhængende
tribuner hele vejen rundt. Den nye konstruktion har ikke blot betydet nyt udseende. Det har også haft stor effekt
på lydniveauet.
- Der kommer et brøl, hvergang SIF
scorer. Det har været svært at høre
på samme måde på det gamle stadion,
hvor der skulle være mange mennesker
til stede, før man for alvor kunne høre
jublen, forklarer SIFosis’ næstformand
og understreger, at det selvfølgelig
også har haft en indflydelse, at kampene
på JYSK park har været flittigt besøgt.
Det er også det mere koncentrerede
lydbillede, der har været et af Lis Winnie

Hansens foreløbigt største øjeblikke på
JYSK park.
- Det ramte mig, det brøl, der kom, da
Jeppe Okkels blev skiftet ud mod AGF
efter at have spillet en god kamp. Det
ville jeg næsten ikke kunne høre på Mascot Park, selvom jeg tog fanfotos og
stod lige nedenfor stemningsafsnittet.
Brølet fra tilskuerne den dag gav en
dejlig fornemmelse helt ned i maven.

Ny indretning giver bedre
stemning
Den officielle fanklub, SIFosis har selv
haft lov til at vælge, hvor de ville stå
placeret på JYSK park, ligesom de har
fået et capotårn (et indhegnet plateau

nederst på ståafsnittet på fantribunen
Den Røde Tribune, hvor en person står
og styrer sange og stemning, red.). Nu
er stemningstribunen også direkte
overfor udebaneafsnittet, og sammen
med den mere indkapslede lyd er atmosfæren en anden, konkluderer Lis
Winnie Hansen.
- Det skaber en god effekt, rundt på hele
stadion, at fansene står overfor hinanden. Det giver noget, at man kan se og
høre hinanden, fordi der opstår en slags
battle imellem de to fangrupper.

Vemodig afsked med Mascot Park
Selvom det har været en god oplevelse for Lis Winnie Hansen at gå

til fodbold på JYSK park, så har det
ikke været let at tage afsked med
det gamle stadion. Som rutineret fodboldfan med mange år som tilskuer
på Mascot Park, var det vemodigt at
skulle sige farvel efter kampen mod
OB midt i maj.
- Jeg må da indrømme, jeg fik en tåre
i øjenkrogen, da dommeren fløjtede
sidste kamp af på Mascot Park, fordi
der var så meget historie forbundet
med det stadion, siger hun, inden hun
ser frem mod mange, gode oplevelser
fremover på det nye stadion:
- Nu glæder jeg mig til de nye, gode
oplevelser og den nye historie, som
fremtiden bringer på JYSK park.

FAKTA
Stemningstribunen på JYSK park hedder Den Røde Tribune, endetribunen
mod vest.
Øverste tribuneafsnit er ståpladser.
Der er plads til 2500 stående fans.
Stemningsfansene er placeret til venstre for storskærmen set fra tribunen
mod banen – under bande-reklamerne
for LO og Kingo.
SIF’s stemningsfans er organiseret i
to grupperinger, den officielle fanklub
SIFosis og fanfraktionen Stoltheden,
herunder også Stoltheden Ungdom.
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Kunsten at passe

GRÆSSET
på JYSK park

men på elementerne i banen og sikre, at granulaten ikke flyver uhindret
rundt og dermed gør underlaget mere
ustabilt.
Mange har undret sig over, at kunstgræsbanen skal ”kridtes op” som var
det en naturgræsbane. Også det er
der en naturlig forklaring på.
- Hvis stregerne var lagt ind i banen
med hvid kunstgræs i striber, ville vi
få svaghedszoner i banen, hvor kunstgræsset ville være limet sammen.
Hvis kunstgræstæppet forskubber
sig ved kørsel med maskiner, ville vi
risikerer zigzag sidelinjer, som ikke
kunne rettes op, forklarer Henrik
Jørgensen, der streger banen op
før hver kamp med plastmaling
– samme type som bruges på
naturgræs. »

Med det nye stadion er også fulgt en ny bane. Fra naturgræsset på Mascot
Park er SIF nu gået over til at spille på kunstgræs, og det har krævet udvikling af nye teknikker til at holde banen knivskarp.
AF MARIA HOLM MIKKELSEN

En af de mest kontroversielle beslutninger i forbindelse med opførelsen
af JYSK park var afgørelsen om at
anlægge kunstgræs i stedet for naturgræs. JYSK park er udstyret med
tidens mest moderne kunstgræsbane,
og det er blevet et nyt arbejdsområde
for groundsman Henrik Jørgensen.
Han passede før plænen på Mascot
Park..
- Det har været nyt for mig, men vi er
kommet ind i en god rutine og et godt
samarbejde, siger groudsman Henrik
Jørgensen

Nye vedligeholdelsesstrategier
Selvom det ikke længere er naturgræs, Henrik Jørgensen har ansvaret
for, kræver det stadig den rette hånd
for at banen står så perfekt, som mu-
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ligt. Græsslåmaskinen er blevet pensioneret og udskiftet med en maskine,
der skal sikre, at banen har den rette
hårdhed.
- Banen må ikke blive for hård, for så
kan der opstå skader hos spillerne.
For at sikre, at banen har den rette
hårdhed, er det vigtigt at sørge for,
den bliver løsnet løbende, og her har
jeg et godt samarbejde med spillere
og trænere, der kan fortælle mig, når
den trænger til det, forklarer Henrik
Jørgensen.
Bevæbnet med en havetraktor med
en trekantet kost og børster fra et
stykke kunstgræstæppe bagpå udviklet af kunststofbane-leverandøren
Winther Sport & Fritid, triller Henrik
Jørgensen henover banen for at løsne,
jævne og flytte granulaten, der holder

stråene på plads og sikrer, at banen
ikke bliver for hård.

Vand skal der altid til
En anden del af at sikre banens hårdhed er vanding. Det er ikke for næringens skyld, at Henrik Jørgensen
flere gange dagligt tænder for de otte
sprinklere, der omkranser banen. Ligesom på Mascot Park er vanding af
banen et vigtigt element i forberedelserne, både til den daglige træning og
weekendens kamp.
- Man kan selvfølgelig godt undre sig
over, hvorfor man vander en kunstgræsbane, men det er fordi, at man fra
spillere og træneres side gerne vil spille
på en våd bane, fordi det gør spillet hurtigere, forklarer Henrik Jørgensen.
Vandet er også med til at holde sam-

FAKTA OM BANEN
-K
 unstgræsset består af bundter af plasticstrå, der bliver holdt på
plads af fyld bestående af et lag sand og et lag fint gummigranulat
(fabriksfremstillet gummi brudt i stykker med mange forskellige
former i stort set samme størrelse).
-N
 edenunder er der både måtter med kabler til el-banevarmen for
at holde banen sne- og isfri om vinteren, ligesom der er et drænanlæg for at sikre, store mængder vand kan løbe væk fra banen.
- Banen er FIFA-godkendt og opfylder alle krav til støddæmpning, stabilitet, vridfriktion og rullelængde samt opspringshøjde for bolden.
- Kunstgræsbanen er leveret af Winther Sport & Fritid.

Sådan er kunstgræsbanen på JYSK park bygget op.
Illustration: Winther Sport & Fritid
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REPORTAGE: KUNSTGRÆS

Tlf. 8680 6020 | winthergruppen.dk
DERFOR ER DER KUNSTGRÆS PÅ JYSK PARK:

– når tiden bruges på sund aktivitet

- Banen kan bruges i over 1.000 spilletimer årligt (mod 50 timer på naturgræs).
Det betyder at:
- SIF superligatrup træner på banen dagligt.
- Eleverne på Silkeborg Fodbold College afvikler morgentræning på JYSK park.
- SIF’s ældste ungdomselitehold, primært U17 og U19 Ligaen, spiller sine
hjemmekampe på JYSK park.
- Andre klubber i kommunen har mulighed for at leje sig ind på JYSK park og
spille udvalgte kampe.

» En af fordelene ved at vælge kunstgræsset er, at banen er mere modstandsdygtig overfor at blive brugt.
En kunstgræsbane kan bruges i over
1000 spilletimer og stadig stå skarp,
mens en tilsvarende naturgræsbane
har omkring 50 spilletimer i sig årligt.
JYSK park anvendes derfor af flere
hold, og adskillige af SIFs talenthold har
deres hjemmebane på kunstgræsset.
Men jo flere brugere på banen, jo mere
potentielt skidt kan ”sabotere” banen,
og derfor er det en ny men særdeles
vigtig opgave for Henrik Jørgensen
at samle fremmedelegemer op for at
sikre banens kvalitet.
- Det er vigtigt, man har rene sko på,
når man spiller på banen, så der ikke
bliver efterladt rester af jord, naturgræs og andet fra andre baner, for

det kan simpelthen være med til at
ødelægge banen, understreger Henrik Jørgensen, der går en runde, når
der trænges til det, for at indsamle
tyggegummi, konfetti og fuglefjer, som
alle kan være med til at skabe mosplamager på kunstgræsset, hvis ikke
græsset bliver renset.

Nye erfaringer hver dag
Indtil videre er plejen af banen gået
gnidningsfrit, men der venter også nye
opgaver de kommende måneder, når
først efterårsstorme, vinterkulde og
-nedbør får fat. Derfor er Henrik Jørgensen slet ikke færdig med at lære
banen at kende, og han forudser at
skulle gennem alle årstider, for at blive
fuldstændig fortrolig med sin nye arbejdsplads.

Multibane • Panna Bane • Goal Station
Kunstgræs • Crossfit • Parkour • Padel
Tennis

- Det er gået rimelig godt de sidste
måneder, men det er stadig en udviklingsproces for mig. Det er nok først
næste sæson, hvor man kan begynde
at bruge de praktiske erfaringer fra i
år, at man bliver rigtig tryg og ved præcis, hvordan man gør. På den måde
er det ikke meget anderledes, end
hvis det var naturgræs. Det skal nok
komme, siger Henrik Jørgensen, inden
han tænder for de sidste to sprinklere,
der skal væde banen for superligaspillerne, der så småt er kommet op fra
omklædningen, klar til at træne.

• Markedets mest attraktive pris
• Meget høj kvalitet
• Vedligeholdelsesfri
• Fantastisk ﬂexibel
– du vælger selv indretning og underlag

Unisport
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REPORTAGE: EN HISTORISK DAG

EN HISTORISK DAG

REPORTAGE: EN HISTORISK DAG

Den 31. juli 2017 blev en historisk dag i Silkeborg. JYSK park blev indviet, og det fejrede
Silkeborg IF med en sejr på 2-1 over AGF.
9.411 tilskuere overværede kampen.

FOTO: MORTEN KJÆR
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REPORTAGE: CAFÉ CARLSBERG

NY CAFÉ gør det
sundt at besøge
JYSK park
Café Carlsberg er JYSK parks
nye café. Her skaber Anne Pallesen og Tonny Gissel sunde
madtilbud til alle silkeborgensere – fra fodboldfans til
sultne forbipasserende.
AF MARIA HOLM MIKKELSEN

Bestik rasler, samtaler summer ved
bordene og en tydelig duft af velsmagende mad inviterer indenfor i
Café Carlsberg. I hverdagene
var det i de første uger efter åbningen af JYSK park
SIF’s superligaspillere,
ungdomsspillere og personale, der udgjorde lydbilledet, mens det
på kampdage
er rød-klædte
fans, der indtager et måltid,
før de sætter
sig ud på tribunerne.
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Cafeen åbnede fra 1. september og
holder åbent alle ugens dage, så nu er
det muligt for alle at komme forbi og få
noget godt at spise.
- Vi håber på, at cafeen bliver et sted,
hvor folk har lyst til at komme forbi. Det
er muligt for alle at kigge ind og købe
maden fra frokostbuffeten, siger cafébestyrer Anne Pallesen, der sammen
med sin partner Tonny Gissel driver
cafeen.
Hun understreger, at der ikke er grund
til at lade sig skræmme af en flok superligaspillere, der sidder og spiser frokost efter dagens
træning:
- Folk har lige skullet vænne sig til det, og i den
første tid efter åbningen hørte vi meget “Må
vi godt være her?”, fordi
det måske ikke virker til at
være åbent for alle, når
spillerne sidder
herinde og spiser. Men selvfølgelig må
folk komme

...fordi vi har teknikken og over 30 års efraring.
Når vi kombinerer vores kreativitet med opdateret
teknik, åbner vi op for mulighederne og kan derfor
tilbyde dig den optimale løsning.
Fra den første idé bliver sat på
banen, dækker vi dig igennem
udvikling og produktion, indtil det
færdige projekt rammer målet.

SK ILT E | PROFILERING | BLIK FA NG

ind, cafeen er også til for dem, slår
Anne Pallesen fast.

Mere end en klassisk café
Det er ikke kun gængs cafedrift, som
Anne Pallesen og Tonny Gissel driver.
Cafe Carlsberg sørger også for forplejning til arrangementer, der bliver
afholdt enten i JYSK parks skybokse
eller loungen.

CAFÉ CARLSBERG
- Café Carlsberg har åbent hver dag
fra 11-21.
- Det er muligt at spise i cafeen eller
bestille sin mad som takeaway.
- Hver dag er der en “dagens ret”, som
er et sundt måltid mad, der kan nydes
med god samvittighed.
- På menukortet findes også salater,
burgers, sandwiches og andet, som
også holder en sund linje
- Se menukort på silkeborgif.com/cafécarlsberg
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Det gode liv.
Hele livet.
Hvordan vil du leve om 10 år? 20 år? 30 år?
Jyske Bank Private Banking handler om det gode liv.
Her og nu – og resten af livet.
Se mere på jyskebank.dk/privatebanking.

jyske bank • Tlf. 89 89 89 89 • jyskebank.dk

REPORTAGE: CAFÉ CARLSBERG

» - Der har været overvældende mange

Sund og velsmagende frokost
Den L-formede bordopsætning bug-

ner dagligt af en buffet bestående af
farvefyldte fade med spændende og
varierede salater, indbydende protein
og tilbehør samt nybagt brød til at fylde
det sidste tomrum på tallerkenen.
Anne Pallesen har lavet mad til spillerne
de sidste syv år, og derfor er sundhed
et nøgleord.
- Maden bliver lavet uden sukker og
fløde, og der er heller ikke friture i køkkenet. Derfor er det mad, man kan
spise med god samvittighed, forklarer
Anne Pallesen, der samtidig også er
meget passioneret omkring at undgå
madspild, dog uden at gå på kompromis
med et varieret smagsbillede.
- Det er forskellig mad, vi serverer hver
dag, så spillerne ikke får det samme.
Selvfølgelig kan vi godt finde på at servere rester, hvis der er noget til overs,
men så bliver det enten i en lille skål
ved siden af, eller også bruger vi det til
at lave det til en ny ret, forklarer hun.
Man kan enten komme forbi til frokost

eller til aftensmad, ligesom det er muligt at bestille maden som takeaway.

Genopfindelse af stadionmad
På kampdage er Café Carlsberg i gang
med at reformere den klassiske stadionmenu, da der udover den obligatoriske stadionplatte også bliver serveret
en “dagens ret”. Indtil videre har det
været alt fra lasagne til boller i karry.
Et meget bevidst initiativ fra bestyrerparret.
- Meningen er, at vi gerne vil sørge for,
at folk kan få et alternativ til stadionpølsen. Her til vinter vil vi for eksempel
servere chili con carne og forskellige
supper, som folk kan tage med op på
tribunerne og sidde og varme sig på.

BESTYRERPAR MED STOR
ERFARING
Anne Pallesen og Tonny Gissel har stor
erfaring indenfor cafédrift og sund
mad:
- S tiftede og drev Min Café i Tværgade,
Silkeborg, frem til juli 2017.
- Anne Pallesen har været kok for SIF’s
superligaspillere gennem de seneste
syv år og er udlært på Gl. Rye Kro.
- Tonny Gissel er tidligere forpagter af
Restaurant Golfklubben i Resenbro.
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torbenp.dk · 75757575 · www.uhlsport.dk

Åben for alle
Mange forskellige tilbud til lige så
mange forskellige mennesker. For bestyrerparret handler driften af Café
Carlsberg ikke om at henvende sig til ét

VI ER STOLTE OVER,
AT VÆRE EN DEL AF
SIF OG JYSK PARK

Silkeborg Fragt
Din foretrukken logistikpartner
– Kvalitet og service i højsæde
Vi tilbyder en lang række ydelser
•
•
•
•

Distribution af stykgods
Vognmandskørsel
Kurerkørsel
Lagerhotel

7252 2222

Priorsvej 6, 8600 Silkeborg
www.silkeborgfragt.dk
silkeborgfragt@silkeborgfragt.dk

Hvad ved du om plastvinduer?

forespørgsler på alt fra fødselsdage til
sølvbryllupper, forklarer Tonny Gissel
og fortsætter:
- Vi har også allerede lavet en del mad til
folk, der har afholdt kurser eller møder
i skyboksene, og her er det dejligt at opleve, hvor godt vores gæster har taget
imod både maden og servicen. Folk har
også været glade for, at vi sørger for
dem hele tiden. Vi bringer både maden
og kaffen og sørger i det hele taget for,
at gæsterne føler sig godt tilpas.
Parret vil også i løbet af efteråret og
vinteren prøve sig frem med at afholde
arrangementer i caféen, som eksempelvis en Champions League-aften, SIF’s
udekampe eller Danmarks landskampe,
hvor man kan få et godt måltid mad,
inden bolden ruller på de to store tvskærme, der pryder hver sin endevæg.

bestemt klientel. Det er et tilbud for alle.
- Man skal kunne komme hos os, selvom
man ikke har en tilknytning til SIF, forklarer Tonny Gissel.
Det er derfor også et af målene for
det kommende år, at der kommer en
bred vifte af mennesker, der benytter
cafeens muligheder, uanset om det er
til en kop kaffe, mens børnene træner,
om det er, fordi man kører forbi for at få
aftensmaden med hjem, eller om man
gerne vil holde sin 50-års fødselsdag
med god mad og en udsigt i Superligaen.
- Vi vil gerne være et samlingspunkt.
Uanset om man er ung eller ældre og
kommer her, så skal man føle sig godt
tilpas. Man skal som kunde føle, at vi
vil det her, og at det er hyggeligt at
besøge Café Carlsberg. Vores gæster
skal mærke velviljen hos os og resten
af personalet, så de bliver ved med at
besøge os, siger Tonny Gissel.

VM Plastvinduer & Døre
Tindbjergvej 3 · 8600 Silkeborg
Tlf. 8683 6433 · mail: info@vmplast.dk

Afs.: Silkeborg IF Invest A/S · Papirfabrikken 34 · 8600 Silkeborg
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