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SILKEBORG IF
VELKOMMEN
”Jeg vil i det følgende give et bud på, hvordan SIF igen kan blive førende i Danmark i forhold til
talentudvikling”.
Sådan lød et 9-siders langt oplæg tilbage i 2006 fra dengang 33-årige Jesper Stüker, som kort
forinden var tiltrådt som ”Y-Liga træner” (i dag U19) i SIF. I oplægget lægges der vægt på, at
fodbold og skole skal hænge sammen, og blandt mange andre overvejelser er målet beskrevet
således:
”Det gælder om at opnå en position, som er svær at vælte og som vil sikre en tilstrømning af
talentmasse til det bedste hold i Silkeborg og spillere, der når længere end det. Spillere vi kan
være stolte af, at have hjulpet på vej.”
Oplægget, som dengang blev præsenteret for bestyrelsen, slutter af med følgende påstand:
Med de bedste talenter, gode rammer og gode trænere kan vi ikke slå fejl. […] så kan en
gennemførelse af ovennævnte oplæg kun resultere i en jævn strøm af kvalificerede spillere til 1.
holdstruppen! Så spiller Silkeborg snart igen med i toppen af dansk fodbold!
I dag virker SIFs talentudvikling nærmest som en selvfølge, og ugens kåring som Danmarks 6.
bedste talentudviklingsmiljø, vidner om, at Jesper Stükers påstand holdt vand. Det har taget
lang tid, det har krævet mange faglige diskussioner og de mange SIF-trænere siden 2006 har i
den grad bidraget til den virkelighed, vi oplever her i 2019.
Det er også en virkelighed, som er skabt sammen med de mange spillere, som har optrådt i
SIF-trøjen gennem tiden. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så er det selvfølgelig også et resultat af
de indspark, som I - kære fodboldforældre - har været flittige til at byde ind med undervejs.
Vi vil derfor benytte disse linjer til at sige et stort og dybfølt TAK til alle jer, der har hjulpet os
hen til hvor vi er i dag. Det er vi ydmyge omkring, og vi arbejder hårdt hver dag for at blive
endnu dygtigere. Og lad mig her runde af med et 2019-citat fra Jesper Stüker, efter
licenstildelingen for nylig:
”Vi har tænkt os, over tid, at stige i stjernegraderne!”

TEKST: JACOB TIND - taknemmelig SIFer
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SILKEBORG IF
AFGØRELSENS TIME?

TEKST: JACOB TIND
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SILKEBORG IF
U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN
Sidste weekend tog vi imod AaB på JYSK Park, og efter
90 minutter stod der 3-1 til SIF på måltavlen. Jeg synes,
at vi langt henad vejen lignede det hold, som vi
efterspørger; vi pressede højt og aggressivt, havde
overvægt af possession samtidigt med, at vi skabte en
del flere chancer end vores modstander.
I kampen mod AaB var der U17-ligadebut til
Lasse Kaihøj fra U15, som gjorde en fin figur i 45
minutter. Han blev dermed den 4. spiller fra vores
årgang 2004, som har fået spilletid på U17 holdet.
I U17 Ligaen er vi gået ind i den sidste fase af
turneringen, og vi mangler at spille fem kampe inden
sommerferien. Vi har i en længere periode ført rækken,
men med et par uafgjorte kampe og et nederlag i
Brøndby, ånder dagens modstander os kraftigt i nakken,
da de her i foråret har gjort rent bord med seks sejre i
lige så mange kampe. Derfor er der pt. kun to point, der skiller os, og da FCN har to kampe i
hånden i forhold til os, vil en SIF-sejr være påkrævet, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at
fastholde den nuværende position i rækken, når vi når juni måned.
Det omvendte opgør i Farum endte med en 1-0 sejr til nordsjællænderne, og selvom vi
pressede godt på i 2. halvleg, så var deres sejr fortjent målt på spil og chancer.
FCN har manifesteret sig som førende i landet inden for talentudvikling, og deres evne og ikke
mindst vilje til at bringe deres egne talenter i spil på deres Superligahold er et eksempel til
efterfølgelse. Deres U17 hold rummer også mange spændende spillere, og jeg er overbevist
om, at der på de to hold i dag løber mange kommende Superligaspillere rundt.
Derfor forventer jeg også, at vi får en kamp på et højt teknisk niveau med masser af tempo og
med to hold, der begge spiller med et offensivt udtryk.
God kamp!

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ

SILKEBORG IF
U17-HOLDET

Spillertruppen:
Abdullah Ibrahim, Alexander Lucas Lind Rasmussen, Alexander Magnus Busch,
Anders Brændgaard Dahl, Anton Holch-Leth, Carl Sahner Bækgaard Martinsen, Emil Junge,
Esben Lange, Eskild Dall, Filip Stojilkovic, Frederik Carstensen, Frederik Midtgaard, Jeppe Kilden Grøn,
Johan Groth, Jonathan Falbe-Hansen, Lasse Laursen, Lucas Udengaard Jensen, Mads Sonniksen,
Niclas Pedersen, Oscar Fuglsang, Tobias Nissen, Viktor Rasch, Yunus Akbayir.

Trænerstab:
Jesper Mikkelsen (cheftræner), Nick Hansen (assistenttræner), Oliver Quottrup (Future),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Dennis Pedersen (A+), PC Hansen (T+),
Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Andreas Gjødvad (fysioterapeut), Jan Moesgaard (holdleder).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U19-TRÆNER: THOMAS LOFT
Siden sidste skriv til kampmagasinet har U19 været i
kamp tre gange i U19 Ligaen. Først spillede vi flot 0-0
mod rækkens nr. 1, FC Midtjylland, mens vi måtte se os
slået i tre minutters overtid mod FCK. Den sidste kamp
var mod Brøndby, hvor vi fik et flot 2-2 resultat, efter to
mål af Alexander Lind, som egentlig stadig er U17-spiller.
Kendetegnende for de tre kampe i U19 Ligaen har været,
at vi har kæmpet stenhamrende hårdt, og har vist stort
overskud og vilje. Spillemæssigt har vi dog haft svært
ved at spille det spil, vi gerne vil. Det skyldes måske, at vi
er et ungt hold med mange 1.års, som først er begyndt at
spille kontinuerligt på U19-holdet her i foråret, og derfor
har skullet vænne sig til tempoet i U19 Ligaen.
Der har været en rigtig god transition fra U19 til 1.holdet.
Vi har mange spillere, som spiller på 1.holdet, selv de
stadig kan spille U19. Det er opløftende, at de kan begå
sig på 1.holdet.
Samtidig betyder det, at andre har fået chancen, og gør det godt. Vi har i gennemsnit haft ni
1.års årgang 01 med til U19-kampene, hvilket vidner om, at der igen står dygtige spillere på
spring til efter sommerferien.
Dagens modstander fra FCN er et hold, som jeg personligt synes, spiller det mest afklarede
fodbold i U19 Ligaen. De er meget strukturerede i deres tilgang til spillet, de er specielt dygtige i
deres positionsspil, og har nogen knivskarpe omstillinger, som vi skal have lukket ned for.
Det er to hold, der godt kan lide at spille offensivt og seværdig fodbold, så jeg er sikker på, at
det bliver en god U19 kamp.
Jeg håber, at det er SIF, der bliver stærkest i spiludtryk i dag og at det selvfølgelig bliver en sejr
til SIF.
Velkommen til FCN og god kamp til alle!

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

Spillertruppen:
Ali Farej, Anders Sønderby, Anders Iversen, Asger Vandsø, Daniel Jørgensen, Frederik Alves,
Kasper Rytter, Kristian Kvist, Luc Park, Magnus Dalsgaard, Magnus Schelle, Mikkel Juhl,
Nicklas Bugge, Niels Friis-Topholm, Nikolaj Sauer, Oliver Schmidt, Oliver Haurits,
Patrick Laursen, Pelle Mattsson, Rasmus Carstensen, Sebastian Blindkilde,
Sebastian Jørgensen, Stefan Stojilkovic, William Sørensen.
Trænerstab:
Thomas Loft Jensen (cheftræner), Oliver Rosengren (målmandstræner),
Dennis Pedersen (A+), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner), Andreas Gjødvad (fysioterapeut),
Torben Rye (holdleder).

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
SPORTSCHEF JESPER STÜKER
Mandag d. 29. april blev det fra DBU offentliggjort, hvordan den første
licenstildeling i det nye ungdomslicenssystem faldt ud.
Efter 11 år med A, B og T-licenser er der nu realiseret et stjernesystem fra
0 til 5 stjerner. Der gives en samlet pointscore ud fra 7 hovedkriterier (med
en hel del underpunkter), som udmønter sig i et stjerneniveau. Vurderingen
af klubberne sker ud fra en omfattende, formel ansøgning, som vurderes af
administrationen. Dertil er der ansat 2 auditører, som besøger klubberne og
laver en rapport baseret på interviews og analyse i ”marken”.
Silkeborg IF er i det nye sternesystem tildelt 3,5 stjerner og er rangeret som
nummer 6 i DK som talentudviklingsmiljø. Det er vi ganske tilfredse med!
Hovedområderne, som ligger til grund for den samlede stjernetildeling, omfatter: Strategi Organisation, Struktur og HR – Holdudvikling – Uddannelse og Individuel udvikling – Rekruttering og
Scouting – Infrastruktur – Produktivitet. Hvert delområde tæller med en fastsat procentsats i det samlede
billede.
Som eksempel tæller infrastruktur 10 % (her er SIF nummer 1) og produktivitet tæller 20 %. Sidstnævnte
er prioriteret højt, da det jo netop viser produktet af talentmiljøet. Vurderingsgrundlaget er hvor mange
spillere under 23 år, som de seneste 5 år har spillet seniorkampe på divisionsniveau og op, både
nationalt og internationalt, samt landskampe. Alt sammen indregnet i en avanceret algoritme. Det er
meget positivt, at Silkeborg IF forholdsmæssigt scorer højt på dette område. Især taget i betragtning, at
SIF ikke rangeres højt på rekruttering og scouting, som tæller 12 %, da det er et lavt prioriteret område i
SIF, da vort væsentligste fokus er på lokalområdet. Ud fra det kan man konkludere, at SIF formår at
flytte spillerne forholdsmæssigt meget. Helt i tråd med at vi tror på, at et stærkt udviklingsmiljø i
sammenhæng med kontinuitet er det vigtigste, når det kommer til talentudvikling. Og så i Danmarks
bedste faciliteter og rammer.
De 3,5 stjerner til SIF betyder samtidig, at alle elitehold fra U13 til U19 spiller i de højest, mulige rækker i
den kommende sæson. Vi mangler stadig enkelte detaljer i vort set up til den kommende sæson, men vi
kommer med garanti ud med det stærkeste talenttilbud i Silkeborg nogensinde.
For vi har tænkt os, over tid, at stige i stjernegraderne!

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD
U13 møder i denne weekend rækkens 1. plads
Herning Fremad i Herning. Et hold, vi tidligere har
mødt i efteråret på den lille bane, hvor det blev til to
klare Herning-sejre. Vi går naturligvis efter at
præstere bedre i denne weekend, hvor jeg tror vi har
gode chancer for at kunne præstere godt med bolden
på en god bane.
Vi viste gode takter i sidste weekend, hvor vi specielt i
anden halvleg fik sat noget godt spil sammen i årets
første kamp på græs. Det underlag skal vi også
kunne præstere på, men vi må også på drengenes
vegne have en forståelse for, at det kræver lidt mere
fokus i afviklingen, og måske en ekstra berøring på
bolden, som selvfølgelig trækker tempoet lidt ud.
Vi er pt. i en fase hvor vores afslutnings- og forsvarsspil får ekstra opmærksomhed, hvilket vi kommer til at
nyde godt af. Drengene har nogle gode tanker i det
opbyggende spil, men vi er ikke så chanceskabende i kampene, hvilket jeg er sikker på, at vi
nok skal få lært dem at blive. Samtidig er de defensive relationer en udfordring, som også bliver
spændende at arbejde med, da vores stil primært er at presse for at erobre. Det kommer vi ikke
til at ændre på, men måske skabe en større forståelse for at kunne hjælpe hinanden, så f.eks.
vores offensive spillere stadig er aktive selvom bolden går forbi dem.
Jeg hæfter mig positivt ved, at vi i denne sæson har varieret antallet af spilleminutter for
drengene på forskellige positioner, og ikke mindst at der har været meget få udfald. Disse
udfald er efterfølgende blevet fuldt op af gode præstationer, så vores metodik giver pote ift.
drengenes muligheder for at præstere på mere end én position. Vi mener stadig, at det er for
tidligt at låse drengene fast på positioner, hvilket vi også kan se på sidste mange, der er
kommet igennem til 1. holdet.
Det er ikke mange, som spiller på den position, de hovedsageligt spillede på i U13. Derfor fylder
det stadig mere for os at der er grundlæggende basisfærdigheder og relationer, som skal
indlæres inden. Positivt er det så selvfølgelig, at drengene alligevel viser en god forståelse på
den position de spiller i weekenden.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U14-TRÆNER: PETER AGER
De seneste par uger har budt på kampe mod Galten
og Viborg FF, og det endte med sejre på hele 12-1
over Galten og 4-1 ude mod Viborg. Ens for begge
kampe har været, at vi har domineret stort med
bolden og skabt rigtigt mange chancer. Det bør vi
også forvente, at vi er i stand til mod hold fra Liga 2,
men jeg synes alligevel, at drengene har formået at
spille med et godt udtryk i begge kampe, og det er
vigtigt for drengenes udvikling.
Jeg har tidligere nævnt, at det er positivt for spillernes
udvikling at tage et step ned på niveautrappen. Det
giver nemlig rig mulighed for, at vi kan øve os med
bolden og i at finde de rette offensive positioner områder som vi gerne vil være særligt dygtige til i
Silkeborg IF. Vi er lykkedes fint med dette i de seneste kampe, og jeg synes, vi har været
stærke til at spille med et godt offensivt udtryk igennem 70 minutter. Også selvom kampene
begge gange har været afgjort tidligt.
Spillerne har været stærke på vores værdier. Det kan være svært at spille med fornøden
intensitet, når man ikke møder kvalificeret modstand, men drengene har vist format og forsøgt
at praktisere den spillestil, vi gerne vil udføre samtidig med, at holdet har udvist sult efter at lave
mange mål. Lige nu har vi afslutningsspil på periodeplanen, så det har været dejligt at skabe
mange chancer og lave mange mål.
Onsdag spiller vi ude mod Randers Freja, mens efterfølgende tirsdag byder på en
pokalkvartfinale mod AaB. Det er en kamp, vi glæder os meget til. AaB har tidligere vist sig at
være et hårdt match, og vi led et par store nederlag mod nordjyderne tilbage i efteråret. Siden
da har vi haft mange gode træningsuger, og jeg håber, at vi kan se et udbytte af det, når vi igen
møder et rigtigt stærkt hold.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
U15-TRÆNER: CASPER RØJKJÆR
Vi har i den seneste periode ikke spillet så mange kampe,
men vi har derimod haft tid til at træne en masse.
Derudover har drengene også fået lov at holde en lille
pause i Påsken, og det har givet mulighed for lige at koble
lidt af fra den travle hverdag. Det tror jeg ikke, man skal
undervurdere værdien af, så længe at drengene, ligeså
snart de kommer tilbage, hurtigt kan komme ind i rytmen
igen. Det har drengene formået på bedste vis.
Der bliver stillet store krav til drengene i hverdagen og jeg
er nok selv den ”værste”. I dagligdagen går vi op i den
mindste detalje og forsøger hele tiden at øge vores
nuværende niveau, og presse drengene til at yde deres
bedste. Jeg vil i den forbindelse gerne rose drengene for
den træningsparathed, som de udviser hver evig eneste
dag.
Kan de fortsætte med at udvise denne parathed skal vi
nok se en masse dygtige SIF-spillere i fremtiden og ikke mindst nogle seje drenge, også udenfor
kridtstregerne.
Det er dog ikke kun spillerne, som dagligt forsøger at dygtiggøre sig. Vi har også i trænergruppen holdt
vores årlige Påskeworkshop, hvor vi forsøger at dygtiggøre os via sparring med hinanden, og det er altid
givtigt. Workshoppen skal gerne gøre den enkelte træner endnu skarpere, hvilket i sidste ende skal
gavne spilleren, som altid er formålet med alt det, vi render og laver.
Siden sidst har vi også spillet et par kampe. En kamp mod AGF, hvor vi spillede 2-2 via to sene SIF
scoringer. Det var ikke en kamp hvor vi leverede på højeste niveau, men vi fik til gengæld vist et stærkt
sammenhold og et stort overskud ved at komme tilbage så sent i kampen.
Vi har også spillet mod Randers, hvor det desværre blev til et 1-3 nederlag. Det var en kamp som var
meget lige, men hvor Randers var skarpere i begge felter. Lige præcis den disciplin får vi mulighed for at
træne den næste periode, hvor der er afslutningsspil og forsvarsspil på periodeplanen. Det kommer på
et rigtig fint tidspunkt, da jeg som nævnt tidligere, ser et SIF-hold som kan dominere næsten samtlige
kampe med bolden, men nu skal vi til at have produkt på. Med produkt menes mål til SIF og ikke så
mange mål til de andre. Det håber jeg, at vi kan se de kommende kampe.

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

Spillertruppen:
Asger Bonner, Bertram Binggeli, Elias Werner Tovgaard Kruse, Jonas Johansen Halkier,
Julius Lorents Høgsted Nielsen, 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).

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

Spillertruppen:
Alexander Priesborg Madsen, Aske Leth Andresen, Daniel Tinning, Gustav Smith Balle,
Kristoffer Holt Andersen, Malthe Wallin, Marius Kallestrup Nielsen, Mathias Broman,
Mathias Nedergaard, Nicklas Eriksen, Niels Nordestgaard Kristiansen, Oskar Juhl Steinicke, Patrick
Greve, Rasmus Hougaard Andersen, Sander Fuglsang Kristensen, Simon Birch Andersen,
Sofus Jensen, Tobias Tranberg Sørensen, Valdemar Kirkegaard Lomborg, Victor Sinnerup.
Trænerstab:
Peter Ager Kristensen (cheftræner), Philip Nødgaard (assistent), PC Hansen (T+),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Andreas Gjødvad (fysioterapeut).

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

Spillertruppen:
Alexander Bloch, Andreas Timmermann Bonnén, Asbjørn Bøndergaard, Calle Godskesen,
Christian Lyrskov, David Brunsbjerg Christensen, Emil Thyregod, Frederik Nedergaard,
Jakob Leerhøj Larsen, Jonathan Pank Iversen, Lasse Kaihøj, Magnus Bøttker,
Magnus Hansen, Mathias Sauer, Noah Sonne Kargo, Oliver Tarp Busk Mouritzen, Philip Sass
Desouza, Rasmus Christensen, Rasmus Rosenlind.
Trænerstab:
Casper Røjkjær (cheftræner), Benjamin Johansen (assistent), PC Hansen (T+),
Oliver Rosengren (målmandstræner), Jane Meyer-Zeuthen (mentaltræner),
Andreas Gjødvad (fysioterapeut).
TEKST: SILKEBORG IF A/S
FOTO: ULLA MYRHØJ
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SILKEBORG IF
SPONSORER AF SIF TALENTPARK
Aktionspotentiale
AutoAllan Engesvang
Burre Reklame
Dacapo Stainless A/S
FTZ
Murermester Ulf Søgaard
Perto
Rema 1000
Silkeborg Fodbold College
Supervision Alarmteknik
Søholt Gartneren v/ Bent Lund

Alanya Pizza
Bodegahjørnet v/ Scooby
Byens TV-Service
Dyrup Farver v/Michael Baad
Hede Rytmer
Møbelhuset Silkeborg
Redoffice AB & SJ Kontor ApS
SIF Fodboldskolen
Silkeborg IF Invest A/S
Skibutikken

Hjælp med etablering og materialer:
Brix Smedeforretning A/S
BYGMA
Flûgger
Helene Scheler
MH BYG v/ Mikkel Halkier
Murerfirmaet P.M Henriksen
Ringvejens Autolakereri
Sanistål A/S
STARK
Søholt Gartneren v/ Bent Lund
Thomas Pedersen

Andsneaks
Buksecompagniet
Center for ludomani
Flexsign
MH BYG v/ Mikkel Halkier
Parcel4you
Realmæglerne AROS ApS
Silkeborg Efterskole
Silkeborg Slagteren
SPORT 24

Flexsign
Max Thomsen
Murermester Ulf Søgaard
Silkeborg Kommune
Telka

Vil du også støtte op om vores talentudvikling?
Så kontakt udviklingschef Jesper Stüker på telefon 4029 6686 og hør nærmere
om mulighederne.

TEKST: SILKEBORG IF A/S
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Med venlig hilsen

Easy Dent A/S
Glarmestervej 4
8600 Silkeborg

Telefon 40 30 65 33
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

Mads Clausens Vej 1 | 8600 Silkeborg
+45 8680 0533 | info@nordicsense.dk
www.nordicsense.dk

FUNDERHOLME SMEDIE A/S
Funderholmevej 8-10 • 8600 Silkeborg
Stålkonstruktioner
Smedejernsporte & -låger
med og uden automatik
Speciale: Smedejernstrapper

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

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 og kan
være behjælpelige med layout,
tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers, visitkort, etc.
Kontakt os for en uforpligtende
snak, vi deler gerne ud af vores
erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

