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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND - pressemedarbejder 

Silkeborg Fodbold College blev etableret i 1994, i øvrigt som den første i landet af sin slags. 
Idéen var at tilbyde fodboldtræning kombineret med skolegang, og det nye koncept var  
banebrydende og nytænkende. Spillere fra nær og fjern strømmede til Søholt og de tre  
karakteristiske bygninger, som stadig står solidt plantet - nu ved siden af kunstbanen og overfor 
JYSK park. Det emmer af symbolisme; eleverne boede ret op og ned af træningsanlægget, og 
med banerne blot en sløj inderside væk, var forholdene for selv de mest morgensøvnige unge 
mennesker ret imponerende. 

 

I dag, godt 25 år siden, troner JYSK park og i sagens natur stjæler det rampelyset på det sted, 
hvor der førhen lå en flot græsbane, som 1. holdet brugte til træning. Den var helliget de få  
udvalgte, og stakkels den, der måtte finde på at betræde - og for de firbenede i ny og næ at  
beskide - banen. Det sidste er stadig ikke velset, men til gengæld er banen blev hvermandseje 
og selv dem med sløje indersider, har mulighed for at benytte kunstgræsset i dag. 

 

Det er historien om nytænkning, der blev overhalet indenom; alle klubber med respekt for sig 
selv, har i dag talentudvikling på dagsordenen. Det er også historien om udvikling og det lange, 
seje træk mod at komme tilbage i toppen af dansk talentudvikling. For der er SIF i dag. 

 

Og så er det historien om uddannelse, og en stærk og nærmest ukuelig tro på begrebet ”det 
hele menneske”. En frase, der nogle steder er mere slidt end de gamle Copa Mondial, som +35 
årgangen har liggende i skuret, men netop i Silkeborg og i SIF, lever dette begreb i bedste  
velgående. I de 25 år, Silkeborg Fodbold College har eksisteret, er det kun en enkelt spiller, der 
ikke har gennemført den tre-årige uddannelse. Og det er vi lidt kede af, selvom han både har 
lært hollandsk og fået landsholdsdebut sidenhen. 

 

Det slutter heldigvis ikke her; der er flere på vej. 

God kamp! 

 

VELKOMMEN 



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

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
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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND 

AFGØRELSENS TIME? 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

I det seneste kampmagasin før vores kamp imod FCM,  
efterlyste jeg en kamp med tempo og masser af aktioner og 
chancer – på de punkter skuffede kampen ikke.  

 

4-4 blev resultatet og 39 afslutninger sammenlagt  
(20 til os og 19 til dem).  

 

Vi blev overrumplet fra start og var ikke dygtige nok til at  
dække op på indlæg, hvilket gjorde, at vi var bagud 0-3 efter 
11 min. Som så mange gange før i denne sæson viste  
drengene høj moral og vilje, og vi fik flot kæmpet os tilbage i 
kampen.  

 

Da stadionuret rundede 90 min., havde vi faktisk udsigt til at 
tage alle tre point. Desværre fik FCM udlignet i overtiden,  
inden dommeren fløjtede af til en ganske retfærdig  
pointdeling. Jeg var selvfølgelig tilfreds med mange ting offensivt, og vi skabte nok til at skulle vinde 
kampen. Defensivt var vi dog ikke godt nok organiseret eller afklaret. Vi havde også for få faser med 
possession, og specielt efter vi kom foran 4-3, kunne vi med fordel have beholdt bolden længere tid i 
egne rækker. 

 

Vores modstander denne weekend fra FCK er særligt dygtige til denne del af spillet. Med 60,7 %  
boldbesiddelse er københavnerne det hold i ligaen, der har den største andel af possession. Her ligger 
vi på en 5. plads med 52,8 % af tiden med bolden på egne fødder. Det bliver derfor en god test for os i 
dag, om vi kan vinde denne kamp i kampen, som er vigtig for os, da vi tror på, at det er sådan, vi kan 
udvikle spillerne bedst og i sidste ende også vinde flest fodboldkampe.  

 

Det første opgør i København vandt vi med 3-0 i en kamp, hvor vi fik lagt et godt pres på dem. Kan vi 
lykkes med det igen samtidig med, at vi kan være mere på bolden end vores modstander, er vi langt i 
forhold til at nå den gode præstation. 

 

God kamp! 

U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN 
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  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 

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 

Som kolonnen til venstre på billedet nedenfor viser, så er uddannelse en vigtig del af vores 
Talentstruktur. Vi har i samarbejde med eliteSilkeborg mange samarbejdspartnere, når det 
kommer til vores spilleres skolegang.  

Den første uddannelsesmulighed, de møder, er Talent Team. Her har vi de sidste par år 
mødt en stor efterspørgsel fra ikke kun vores egne, men også dygtige spillere fra vores 
samarbejdsklubber, som ønsker at kombinere fodbold og skolegang fra 7. klasse på  
Sølystskolen. Vi ser Talent Team som en vigtig medspiller i drengenes udvikling, da det 
indebærer morgentræning, så drengenes træningsuge går fra tre til fem træningspas.  
Derudover får vi samlet en gruppe fra forskellige miljøer, i en samlet kobling mellem skole 
og fodbold, og derved ser vi også nogle drenge, som kommer godt ud af det med  
hinanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. 1. marts kunne vi glæde os over 13 nye drenge på Talent Team. Disse drenge spiller til dagligt på vores U13-hold, og skifter 
fra sommer ikke kun tilværelsen ud som U14-spillere, men også som Talent Team elever. De 13 drenge er: 
 
Asger Bonner (Funder-Kragelund skole), Bertram Binggeli (Regnbueskolen, Hammel), Elias Kruse (Hvinningdalskolen),  

Jonas Halkier (Langsøskolen), Julius Nielsen (Resenbro skole), Kasper Vestergaard (Dybkærsskolen),  

Malthe Tagmos (Hvinningdalskolen), Marcus Eriksen (Tjørring skole), Oscar Bisballe (Langsøskolen),  

Sebastian Mikkelsen (Hvinningdalskolen), Sebastian Laustsen (Resenbro skole), Simon Thanning (Resenbro skole), 

Tobias Sørensen (Frisholm skole). 

 

UDDANNELSESANSVARLIG NICOLAJ BÆKGAARD 



  10 | 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Silkeborg Fodbold College er ligesom Talent Team en vigtig del af vores struktur. Her har 
vores unge spillere mulighed for at kombinere elitefodbold med en gymnasial uddannelse, 
hvor vi primært arbejder med tre retninger: 

STX - HHX - EUD/EUX 

På disse uddannelsessteder har vi en tæt dialog med vores koordinatorer, som er  
bindeleddet mellem klubben og uddannelsen. Den dialog skal tilgodese spillerne/eleverne, 
som grundet Reservekampe, 1. holdstræning og landsholdudtagelser, kan miste lektioner. 
Her er koordinatorerne sparringspartnere for drengene, som selv er ansvarlige for  
opfølgning og eventuel planlægning af ekstraundervisning.  

Silkeborg Fodbold College er det sidste uddannelsesstep i vores setup, og her skal kombinationen af skole, fodbold og evt. 
bolig gøre drengene i stand til at tage næste skridt i deres liv, hvor målet er at blive professionel fodboldspiller i SIF. Det er 
ikke alle der når deres mål, men den gruppe har også en vigtig rolle i vores talentudvikling. Vi sætter en stor ære i at sende 
drengene afsted fra dimission med et College-bevis, velvidende om at de er klar til videreuddannelse inden for det område 
de ønsker – også indenfor fodbold.  

Marts måned blev den store optagelsesdag i vores setup, da det ikke kun var de nye Talent Team elever der blev optaget.  
26. marts kunne 12 drenge modtage deres optagelsesbrev fra Elite Akademiet (samarbejdspartner med Silkeborg Fodbold 
College), og dermed skrive College-elev på CV’et fra sommeren 19. De 12 elever er: 

HHX: 

Alexander Busch, Alexander Lind, Eskild Dall, Frederik Midtgaard, Filip Stojilkovic, Nicklas Mehl, Johan Groth,  
Wiggo Pedersen, Yunus Akbayir. 

STX: 

Esben Guldager, Viktor Rasch, Jeppe Grøn. 

Vi oplever mange gengangere fra Talent Team på Fodbold College, og en stor del af dem allerede efter 9. klasse. Det er også 
gældende for størstedelen af de optagede drenge, men mellem Talent Team og Fodbold College har vi også muligheden for 
at tilbyde Silkeborg Efterskole. Et samarbejde gør, at drengene kan tage 9. og/eller 10. klasse på Silkeborg Efterskole, hvor 
der ligesom på Talent Team og Fodbold College er tilknyttet en koordinator. Vi har i år optaget tre drenge på Fodbold College 
som pt. går på Silkeborg Efterskole. 

 

UDDANNELSESANSVARLIG NICOLAJ BÆKGAARD 

KONTAKTPERSONER 

Talent Team: 7.-  9. klasse på Sølystskolen – Koordinator: PC Hansen 
Silkeborg Efterskole: 9.-10. klasse – Koordinator: Oliver Rosengren 
HHX: Koordinator: Unnur Christensen 
STX: Koordinator: Mikkel Eltved 



| 11

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

U13 skal i denne weekend til Horsens, og se om vi kan rette op på en dårlig 
start i puljen. Spillemæssigt har vi ramt bunden i de første tre turnerings-
kampe, så der er alt mulig grund til en øget motivation for at præstere godt i 
de kommende kampe. Det ved jeg, at drengene vil gøre deres bedste for at 
indfri, og det vil være en god start i denne weekend mod et godt Horsens-
mandskab, som har gjort livet surt for os før på den lille bane.  

 

Vi er i gang med at tilvænne os de nye rammer på græs efter fem måneder 
på kunstgræs, og her er det tydeligt at vi skal et skridt tilbage  
(for forhåbentlig at tage to frem). Det skal nok komme i trit med at banerne 
bliver bedre, men allerede nu kan vi se en øget koncentrationsevne i  
formelle øvelser, så der er stadig en fin kvalitet i den daglige træning.  

 

Kampene har været svære for drengene, da vi har meget fokus på opbygningsspillet. Den stædighed og 
tro mod konceptet har kostet lidt mod de modstandere, der presser højt, men jeg tror stadig på, at det 
bliver godt givet ud i sidste ende. Specielt i sidste kamp mod Vejle fik vi en lærestreg i konsekvenserne 
ved at tage for let på vores omgang med bolden. Den lektion skal vi lære af, og jeg kan ikke garantere at 
det bliver den sidste, men derimod garantere for at vi bruger det konstruktivt for at udvikle os som hold 
og individuelt.  
 

Derved skulle vi gerne se drengene lykkedes på sigt, som jeg synes, vi ser på vores ældre hold.  
Hvornår vi kommer til at lykkedes fylder ikke så meget i U13. Det kan vi ikke konkludere noget ud fra, så 
om det bliver i løbet af foråret eller som U17, er ikke det væsentlige. Det handler for os om at have et 
fundament at træne og spille ud fra, og med det miljø vi har, så skal det hele nok ende lykkeligt.  

 

Vejen mod målet er lang, og derfor skal vi ikke drage konklusioner ud fra tre kampe, udover at vi ikke 
har præsteret godt. Potentialet er stadig til stede, og er derfor det, vi arbejder på at udfolde hver eneste 
dag, hvilket drengene også er bevidste om, og gør deres bedste for at indfri. 

U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Seneste kamp mod Lyseng var resultatmæssigt ikke en prangende affære. 
Det blev et nederlag på 0-3, men jeg synes alligevel, at vi i perioder viste 
rigtigt fint spil og tydeligt forsøgte at spille ud fra vores spillestil.  
Udefrakommende vil måske undre sig over, at vi ikke spiller mere direkte og 
simpel fodbold i jagten på et godt resultat, men det er ikke det vigtigste for 
os på U14-trinnet, når vi spiller kampe. Det handler om at udvikle spillerne i 
den retning, vi gerne vil. 

 

Jeg synes, at kampen mod Lyseng var et rigtigt godt eksempel på, at  
drengene er blevet mere trygge ved vores spillestil og forsøger at udføre den efter bedste evne - også 
selvom det er med større risiko. Det er en stil, hvor man skal være rigtig dygtig for at lykkes. Vi  
manglede desværre noget teknisk kvalitet, hvis vi skulle have lykkedes bedre, men vi gjorde det rigtige 
og forsøgte at spille igennem modstanderens kæder med flade pasninger. 

 

I store dele af kampen lykkedes vi godt i den første fase, hvor vi gerne vil spille forbi modstandernes  
angriber og midtbanekæde. Desværre var vores beslutningsevne herfra ikke god, og vi tog nogle lidt for 
svære og ofte individuelle valg. Det skal vi have trænet, og jeg er sikker på, at vi nok skal blive dygtigere 
på den sidste tredjedel. 

 

Spillerne er blevet dygtigere i den første fase, og det er en stærk egenskab at turde spille, som vi gør i 
Silkeborg IF. Jo mere vi formår at praktisere vores spillestil, jo mere positiv udvikling opnår den enkelte 
spiller. Med tiden skal vi blive så dygtige, at vi også kan vinde kampene, når vi praktiserer den spillestil. 
Jeg synes, drengene er godt på vej, og de kommer til at tage nogle store step i deres udvikling de  
kommende sæsoner, hvis de klør på, bevarer tålmodigheden og fastholder stilen. 

 

I påskeferien møder vi Hobro og Galten og her skal vi igen øve os i at praktisere spillestilen, hvor vi vil 
dominere med bolden og tage initiativet i kampen.  

 

God kamp til alle SIFere.  

U14-TRÆNER: PETER AGER 
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  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Siden sidst har ungdomsfodbolden vist sig fra sin værste side, men måske 
også mest charmerende side. Vi har spillet to kampe og fem spillere har 
deltaget ved en DBU U15-samling. Vi har vundet 7-2 over Hjørring, vi har 
tabt 1-5 til Viborg og jeg har set fem SIF-spillere alle kunne klare sig og 
nogle endda dominere på en DBU-samling for de bedste 45-55 spillere på 
landsplan.  

 
Dermed tilbage til min indledende sætning, som også afspejler sig i  
resultaterne. Det er en stor rutsjebanetur at være U15-træner og spiller i 
Silkeborg IF, hvis man weekend efter weekend skal evalueres på  
resultaterne. Derfor gør vi i trænergruppen meget ud af at vurdere spillerne ud fra potentiale og  
præstation og knap så meget på resultatet. Resultatet skal gerne være, at vi i sidste ende kan se en 
masse ”SIF drenge” repræsentere vores 1. hold.  

 
Dermed ikke sagt, at vi bare er ligeglade med det hele når vi spiller kampe i weekenden, for vi vil altid 
gerne repræsentere SIF på bedste vis. Derfor vil der også blive stillet store krav til drengene, både til 
træning og kamp, for vi ønsker at være suveræne til de fodboldmæssige ting, som vi render og træner 
uge efter uge. Det skal gerne være sådan, at de mennesker, som kigger forbi til en U-kamp i SIF-regi, 
tænker at det er noget tiltalende og offensivt fodbold som praktiseres.  

 

Fodbold hvor man hele tiden forsøger at holde gang i kampene og tage initiativet både med og uden 
bold. Måden som vi gerne vil gribe kampen an på, kræver meget af drengene og det er små ting som 
kan afgøre om resultatet bliver succes eller fiasko. Det er her min opgave som træner, at vi hele tiden 
holder snuden i sporet og ikke bevæger os i alle mulige retninger. Vi skal bevare tålmodigheden og 
ihærdigheden for at lykkes, samt være vedholdende i de ting som vi tror på. Så er jeg overbevist om at 
vi lykkes på den lange bane, hvilket det hele handler om i talentudvikling.  

 

God kamp til alle!  

U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR 
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  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 
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Mads Clausens Vej 1 | 8600 Silkeborg
+45 8680 0533 | info@nordicsense.dk

www.nordicsense.dk 

Strikkepinden 
                                                                  - og den lille Zebra

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Onion, Lana Grossa, 
Hjelholts uldspinderi, Viking Garn, Tusindfryd, Økologisk garn, 
Knude garn, Garn fra Tante Grøn, Strikkekits fra Lille Strik, 
Strikkepinden og den lille Zebra´s eget uldgarn samt div. 
strikkebøger. 

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.30

Fredag kl. 10.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Strikkepinden - og den lille Zebra

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk
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  SILKEBORG IF  

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 
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Stålkonstruktioner

Smedejernsporte & -låger

med og uden automatik

Speciale: Smedejernstrapper

FUNDERHOLME SMEDIE A/S
Funderholmevej 8-10 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 58 92
www.funderholmesmedie.dk

Henrik Thygesen mobil 23 71 53 84



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...


