
REPORTAGE: ESKILD DALL I VALENCIA

SIF-talent på  
PRØVETRÆNING 
I VALENCIA

Eskild Dall synede Valencias 
mægtige hjemmebane, Mestalla, 
hvor der er plads til 55.000 
tilskuere. Privatfoto.

16-årige Eskild Dall var i 
starten af året på prøvetræ-
ning i den spanske storklub 
Valencia. Her fik den unge 
SIF’er en god mulighed for at 
teste sig af i en af Spaniens 
største klubber. Det gik dog 
ikke helt som ventet.

AF ANDERS FROST

Nervøsiteten begynder at brede sig 
hos Eskild Dall. Han står og venter i 
lufthavnen. En officiel klub-bil ankom-
mer og skal fragte ham mod trænings-
anlægget Ciudad Deportiva de Pater-
na. Den spanske storklub Valencias 
træningsanlæg. 
- Inden jeg tog derned, var jeg lidt ner-
vøs for, om de måske var for gode, 
fortæller Eskild Dall. 
Med tanke på talenter som Isco, Jordi 
Alba og David Silva, som bare er nogle 

af de spillere, som i tidens løb er blevet 
udklækket på akademiet i Valencia, så 
var det måske med god grund, at der 
var sommerfugle i maven hos både 
Eskild Dall og T+-træner Peter Christi-
an Hansen, der ledsagede SIF-talentet.
Det skulle dog hurtigt vise sig at være 
unødvendigt.

Det blev en reel mulighed
I sommeren 2018 var Eskild Dall sam-
men med sin familie på sommerferie 
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i Valencia. Under besøget i Spaniens 
tredjestørste by jokede de lidt med, 
at det kunne være et lækkert sted at 
spille fodbold engang i fremtiden. Et 
halvt år senere skulle det vise sig at 
blive en reel mulighed. 
Eskild Dall er 16 år og spiller til dag-
lig fodbold på SIF’s U17-hold. Her har 
han sammen med holdkammeraterne 
leveret en imponerende sæson, hvor 
holdet pt. indtager førstepladsen i U17 
ligaen. Samtidig har SIF’eren gjort et 
stærkt indtryk på det danske U16-
landshold, som fra flere steder bliver 
betegnet som det mest talentfulde 
danske u-landshold i lang tid.
Den spanske storklub Valencia har også 
set Eskild i kamp for både Silkeborg IF 
og det danske landshold. Kantspilleren 
blev derfor inviteret til prøvetræning i 
det spanske i starten af 2019. Eskild 
Dall er på kontrakt i SIF. Henvendelsen 

lander derfor i første omgang på bor-
det hos sportschef Jesper Stüker, som 
sammen med SIF’s T+ træner, Peter 
Christian Hansen, skal beslutte, om 
det er en god idé at sende en spiller til 
prøvetræning i udlandet.
- Normalt ville det være noget, som 
vi siger nej til. I Eskilds tilfælde synes 
vi dog, at det måske kunne være en 
god ting for ham at komme lidt ud 
af de trygge rammer her i Silkeborg, 
fortæller PC Hansen, som har været 
tæt på Eskild Dalls udvikling, siden han 
skiftede til Silkeborg fra samarbejds-
klubben GfG Voel.

Er jeg god nok?
En uges prøvetræning blev aftalt. Ef-
ter aftale med Eskilds forældre sendte 
SIF T+ træner Peter Christian Hansen 
med på turen sydpå. For SIF var det 
også en ganske interessant mulighed 

for at se, hvordan et af klubbens ta-
lenter matchede akademiet i Valencia.
Efter ankomst søndag skulle Eskild 
Dall allerede i kamp mandag. Uden at 
kende et eneste navn på holdkamme-
raterne og med et taktisk oplæg ude-
lukkende på spansk, var betingelserne 
ikke de bedste. 
- ”You play left wing”, var det eneste 
jeg fik af vide, og så måtte jeg ellers 

Hvis jeg skal være 
helt ærlig, så var 
jeg lidt skuffet over 
træningsmiljøet 
dernede. Vi træner 
bedre i SIF. 

Eskild Dall, SIF’s U17-hold

”

»

Eskild Dall spiller til dagligt på SIF’s succesrige U17 Liga-hold, der fører rækken og har fået en 
god start på foråret. Foto: Ulla Myrhøj.

Ligesom Kasper Dolberg er Eskild Dall kom-
met til SIF fra samarbejdsklubben GfG Voel. 
Her begyndte han på klubbens U13-hold. 
Foto: Ulla Myrhøj.
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selv finde ud af resten, lyder det med 
et lille grin fra Eskild Dall. 

Eskild blandt de bedste i Valencia
På banen betød de manglende spansk-
kundskaber dog mindre. I stedet fik 
Eskild Dall vist sig frem fra sin bedste 
side.
- Det er min klare opfattelse, at han 
var den bedste på sin årgang. Og han 
var faktisk også blandt de bedste på 
den årgang over, fortæller PC Hansen. 

Samme opfattelse havde Eskild Dall 
efter turen.
- Jeg følte, at jeg sagtens kunne være 
med, og måske også mere end det. Så det 
er vildt nok at tænke på, fortæller SIF’eren, 
som samtidig fik vished om, at træ- 
ningsmiljøet hjemme i Silkeborg er i top.
- Hvis jeg skal være helt ærlig, så var 
jeg lidt skuffet over træningsmiljøet 
dernede. Vi træner bedre i SIF. Men jeg 
er dog stadig glad for, at jeg tog afsted. 
Det har givet mig meget på det per-

sonlige plan. Det var fedt at se, at jeg 
faktisk godt kan trives i det miljø, lyder 
det fra den offensive midtbanespiller.
Efter en uge med to kampe og flere 
træningspas, samt et besøg på det 
legendariske stadion Mestalla, tog 
Eskild Dall hjem til Danmark og Silke-
borg igen. Her har han sammen med 
holdkammeraterne fået en glimrende 
start på forårssæsonen i U17-ligaen, 
hvor SIF i skrivende stund ligger hele 
syv point foran nærmeste forfølger.

ESKILD DALL – KORT FORTALT ...

Født: 8. januar 2003 
Position: Angriber/venstre wing 
Hold: SIF U17 Liga 
Landskampe: 9 kampe på det danske U16-landshold, 2 mål. 
Vidste du at Eskild Dall: 
- Kommer fra SIF’s samarbejdsklub GfG Voel, hvor også Kasper Dolberg i sin tid blev hentet. 
- Så sent som i begyndelsen af marts var med det danske U16-landshold til en turnering i Malta. 
- Var den første på SIF’s talentfulde årgang 2003, der kom på kontrakt. Det var i januar 2018, da han fyldte 15 år.

Under sit ophold hos Valencia hilste Eskild 
Dall på danske Daniel Wass, der har spillet i 
den spanske storklub siden sidste sommer, 
hvor han skiftede fra Celta Vigo. Privatfoto.

”You play left wing,” var beskeden til Eskild Dall, da han skulle spille testkamp. 
Og så fandt han ellers selv ud af resten. Privatfoto.

Som den første på den talentfulde årgang 
2003 skrev Eskild Dall kontrakt med SIF. 
Det var, da han netop var fyldt 15 år i januar 
2018.

Det er min klare opfattelse, at han var 
den bedste på sin årgang. Og han var 
faktisk også blandt de bedste på den 
årgang over. 

PC Hansen, T+ træner, Silkeborg IF

”
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Årets * Stjernevin

Økologisk

79,-
Normalpris 125,-

Pr. flaske v. 2 fl. 95,-

Pr. flaske v. 6 fl.

SPAR  276,-

Vinspecialisten Silkeborg, Vestergade 23, 8600 Silkeborg, Tlf: 86 82 89 41  
silkeborg@vinspecialisten.dk - silkeborg.vinspecialisten.dk

✓	 Vi er ikke kun Vinspecialist, selv om vi altid har 400 til 500 forskellige  
 vine på hylden. Vi har også et stor udvalg af te (Kusmi, Chaplon, Dam- 
 mann osv) samt kaffe fra mange spændende steder i verden. 

✓	 Mange forskellige specialiteter fra Frankrig, Italien og England.

✓	 Stort udvalg af gin, rom, whisky, vodka, grappa m. m.

✓	 Vi forhandler Riedel-glas i Silkeborg.

✓	 Vi laver flotte vingaver og kurve, som leveres gratis i Silkeborg. 
 Ring gerne og vi hjælper med en personlig gaveløsning.

✓	 Vi holder alle slags smagninger, private eller firmaarrangement, 
 i vores egen hyggelige kælder under det gamle rådhus. 
 Vi har plads til 34 personer.

✓	 Vi er fire medarbejdere, som brænder for vores produkter på hylden.  
 Kom forbi og kig ind i vores meget hyggelige butik. 

VINSPECIALISTEN SILKEBORG

Kig ind i butikken - her et udpluk af hvad vi kan tilbyde...
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