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  SILKEBORG IF  

TEKST: JACOB TIND - forpustet lykkejæger 

Kan udvikling og resultater gå hånd i hånd? 
 
Efter de sidste par uger må svaret vist være ja. Det kan det godt. Oprykningen til Superligaen. 
Licenstildeling på talentsiden. Pokalfinaler for både U17 og U19. Semifinale for U14. Alt  
sammen målbare resultater. Og det kan de fleste lide, fordi det er nemt at forholde sig til. 
 
Kan resultater og præstation gå hånd i hånd? 
 
Den er straks mere nuanceret, for hvad er en præstation? I SIF måler vi det på mere end  
resultatet, oprykning og finaler. Vi kigger dybere. Vi kigger på tiden i en fodboldkamp, hvor vi 
har bolden. Vi kigger på antallet af succesfulde aktioner pr. spiller. Vi kigger på antallet af 
sprints. Vi kigger på antallet af spilleminutter pr. spiller. Og meget, meget mere. Og disse ting er 
sværere at måle på, og derfor endnu sværere at forholde sig til. 
 
Derfor øver vi os! I forrige uge havde vi for sidste gang besøg af analysefirmaet Double Pass, 
og dermed sluttede en proces, der har fået os til at kigge dybt ned i vores gøren og laden. I har 
hørt trænerne tale om ny spillestil, biologisk alder og fysisk træning. Det er uddrag af vores  
lange forløb i jagten på den gode præstation - også blandt trænerne. Det er ikke kun spillerne, 
der skal arbejde hårdt og forbedre sig. Det skal vi alle. 
 
Vi skal også øve os udi formidlingens kunst, og her er nærværende kampmagasin en glimrende 
mulighed. Derfor kan I, kære abonnenter, se frem til lidt mere nørderi i den nye sæson. Ikke kun 
fordi vi med sikkerhed får travlt med at forklare, hvorfor vi ikke bare spiller ham, der er fri ude på 
siden, eller hvorfor vi gudhjælpemig bliver ved med at miste bolden uden for eget felt.  
 
Men også fordi vi får travlt med at jagte den næste gode præstation, forbliven i Superligaen, 
den fortsatte intensivering på talentudviklingen og de mange andre dopaminkilder, som også er 
en del af fodbold.  
 
Det er vist godt, der snart er sommerferie. 
 

VELKOMMEN 
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BO SKOLE JOB

Et tilbud rettet mod 
uddannelse eller job

- for unge med behov 
for en særlig indsats

BO / SKOLE / JOB
Stavangervej 9 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 45 22 • www.boskolejob.dk

Vesterlundvej 32 • 8600 Silkeborg

Tlf. 30 28 78 70

Horn Tømreren
Alt tømrerarbejde udføres

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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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

SIF i Superligaen! 
Dette indlæg skrives dagen efter SIFs oprykning til Superligaen med 
1. divisions suverænt yngste gennemsnitsalder. En A-trup med  
14 ud af 26 med fortid (eller nutid) i SIFs talentsektor, udgørende ca. 
50 % af spilletiden.  
 
Og så er der andre, stadig unge spillere, som Dolberg, Robert,  
Gammelby og Sammy, som er solgt og derved har været med til at 
skabe et forretningsgrundlag, der giver incitament til at investere 
yderligere, så vi kan give de nuværende talenter i SIF et endnu bedre 
tilbud end nogensinde. Vi håber, at også de næste ”stjerner” vil give tilbage til SIF på denne 
måde. 
 
Der gives vel ikke bedre beviser end ovenstående på, at chancen for at blive topspiller i SIFs 
talentstruktur, er unik stor. Dette også set i sammenhæng med, at vi primært er en klub, der  
udvikler frem for at rekruttere nye spillere hvert år. Og ja, de nævnte spillere har også tabt  
mange kampe som U13, U14 og U15, hvor udvikling af den enkelte spiller var højere prioriteret 
end resultatet, hvor der var plads til de sent udviklede, og hvor der blev roteret i stor stil. Uden 
dette, havde vi ikke fået så mange spillere igennem. Det kræver stor faglig kompetence og mod 
fra trænergruppen og os som klub. Og det har vi! Vi ved og vi tør! 
 
Vi er tæt på at være i mål med næste sæsons bemanding i talentsektoren, som er det  
stærkeste, vi nogensinde har kunnet mønstre. Der mangler dog at blive færdiggjort enkelte  
aftaler. Jeg vil glæde mig til at melde den komplette bemanding ud i starten af juni. Da der  
spørges en del ind til, hvem der skal være cheftrænere, vil jeg dog i denne ombæring nævne,  
at Jesper Mikkelsen skal være cheftræner for U19, Casper Røjkjær for U17,  
Peter Ager for U15, Oliver Quottrup for U14 og Nicolaj Bækgaard for U13. De bliver alle  
suppleret af et meget stærkt set up af assistenttrænere, specialtrænere mv. Men mere herom 
senere. 
 
Dertil har vi fintunet vores spillestil og indholdet af spilleruddannelsen. Herunder det fysiske  
område, hvor vi vil tage de næste skridt i at optimere dette.  
I kan glæde Jer til næste sæson – men gør nu den nuværende færdig på bedste vis! 

SPORTSCHEF JESPER STÜKER 
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TEKST: JACOB TIND 

OPRYKNING TIL SUPERLIGAEN! 
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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

A+ funktionen lukker ned og bliver i fremtiden til to 
stillinger. I det nye licenssystem bliver A+ funktionen 
erstattet af en transitionstræner og en Head of  
Coaching. Transitionstræneren skal sikre spillernes 
udvikling op igennem trinnene fra U17 til 1.holdet og 
være sparring med DBU omkring de spillere der er i 
landsholdsregi. Head of Coaching bliver ham ,der 
skal sparre med trænerne og sikre, at indholdet i  
træningen og kamp lever op til de planer vi har lavet. 

Vi er lykkedes med oprykning til Superligaen med en 
trup bestående af 14 ud af 26 spillere fra eget  
akademi. Alle de 14 spillere har fået spilletid på 1. 
holdet. Vi har i foråret haft rækkens yngste  
gennemsnitsalder i start 11 (også ift. Superligaklub-
berne). Vi har i samtlige kampe i foråret haft mellem 
fire til syv spillere fra eget akademi i startopstillingen.  

Frederik Alves, Jeppe Okkels og Oscar Hedvall har været med i alle kampene.  
Mads Emil Madsen, Magnus Mattsson og Valance Nambishi har spillet over halvdelen af  
kampen i start 11. Rasmus Carstensen og Sebastian Jørgensen har også været i start 11 i  
foråret. Anders Hagelskjær og Andreas Heimer er også spillere i A+ regi og for Hagelskjærs 
vedkommende har der været fuld spilletid i hele foråret, mens Heimer har også været i start 11  
i flere kampe. Pelle Mattsson fik debut i Hvidovre på 1. holdet og der er også blevet til  
spilleminutter for Oliver Haurits. 

Vi vandt også vores pulje i reserveholdsregi og her er det primært vores helt unge spillere, der 
har gjort sig bemærket. Blandt andet blev Oliver Haurits topscorer i puljen. 

 

          Fortsættes... 

A+ TRÆNER: DENNIS PEDERSEN 



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...
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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Silkeborg IF har været repræsenteret på samtlige  
årgange på unglandsholdene i foråret 2019: 

U16 - 2003: Eskild Dall.  

U17 - 2002: Frederik Carstensen, Niclas Pedersen  
og Oscar Fuglsang. 

U18 - 2001: Pelle Mattsson – han debuterede mod 
Tyskland i foråret på U19-landsholdet. 

U19 - 2000: Sebastian Jørgensen. 

U20 - 1999: Frederik Alves, Magnus Mattsson og 
Jeppe Okkels. 

U20 - 1998: Mads Emil Madsen, Oscar Hedvall. 

Magnus Mattsson var også med U21-landsholdet på turen til Mexico i januar. 

Det kommende U21-landshold har samling 5 - 10.juni hvor de møder Norge og Island. Med i 
truppen har vi hele fire SIFere med (og dermed den klub i Danmark med flest spillere). Det er 
Frederik Alves, Jeppe Okkels, Mads Emil Madsen og Oscar Hedvall. 

Jeg har tidligere pointeret, at det er flot, at vi kunne spille med så mange af vores  
egenudviklede spillere på 1. holdet, men det kun ville give værdi hvis vi kunne vinde vores  
kampe og derved rykke op i Superligaen. Det lykkedes vi med – ultimativt.  

Vi er alle glade for de flotte resultater og præstationer vi har opnået i denne sæson. 

Vores målsætning er, at udvikle fremtidens fodboldspillere i Silkeborg IF og det er en dynamisk 
proces der er under konstant udvikling, så nyd ferien, men med det i baghovedet, at næste år 
skal vi alle gøre det lidt bedre. 

A+ TRÆNER: DENNIS PEDERSEN 
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Trænger dine gamle 
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og find de møbelstoffer du ønsker 

til dine møbler

Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19



| 11

  SILKEBORG IF  



  12 | 

  SILKEBORG IF  

TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Vi går en spændende sæsonafslutning i møde, og med 
tre kampe tilbage (to i U17 Ligaen og en pokalfinale) har 
vi bragt os i en position, hvor vi spiller med om både  
DM- og pokaltitlen. Så der er ingen grund til at puste ud 
og slappe af nu, men tværtimod lægge alt energi i at 
præstere godt i de sidste kampe.  
 
Da dette er sæsonens sidste kampmagasin, vil jeg dog 
alligevel tillade mig at kigge lidt tilbage på året, der er 
gået og gøre lidt status for sæson 2018-19. 
 
Vi har over det seneste halve år forsøgt at finjustere  
spillestilen for ungdomsholdene i SIF. Vi vil gerne være 
et possession-baseret hold, der forsøger at spille med et 
offensivt udtryk. Jeg synes, at denne gruppe har taget 
gode skridt i retning af at kunne dominere kampene  
mere med bolden, men det er stadig et vigtigt fokuspunkt fremadrettet. Det offensive udtryk har 
vi haft, og lægger man målene i U17 Ligaen og pokalturnering sammen, ligger vi med et  
scoringsnit på 3,3 mål.  
 
Det væsentligste for os trænere og folkene omkring U17-gruppen er dog, at den enkelte spiller 
tager nogle gode skridt i sin individuelle udvikling - fodboldmæssigt såvel som menneskeligt. 
Jeg synes afgjort, at disse spillere har gjort dette. Denne gruppe består af spillere der er sultne, 
ambitiøse og arbejdsomme, og det har de på fornemste vis fået vist gennem hele sæsonen. 
 
Inden der går alt for meget status i det, skal vi rette fokus imod vores kamp imod AGF. Det  
første opgør i Århus blev afgjort til vores fordel, da Frederik Carstensen, dybt inde i dommerens 
overtid, flot sparkede bolden i kassen til slutresultatet 1-2. Jeg håber, at vi igen kan trække det 
længste strå, og at vi i den sidste hjemmekamp i ligaen på JYSK Park kan hive endnu en god 
præstation frem. 
 
God kamp!  

U17-TRÆNER: JESPER MIKKELSEN 
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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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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Vi er ved at være ved vejs ende med sæsonen, og har 
kun to U19 Liga kampe tilbage, samt en pokalfinale mod 
Viborg. Derfor kan vi lave en lille status på U19-sæsonen 
2018/2019. 
 
Det har på alle måder været en god og lærerig sæson.  
Vi startede rigtigt godt ud i U19 Ligaen, og var  
ubesejrede et godt stykke ind i sæsonen. Det gik ikke 
ubemærket hen, og i takt med drengenes gode  
præstationer, var der bud efter dem på 1.holdet, så det 
var lige efter bogen.  
 
Frederik Alves, Oliver Haurits, Pelle Mattsson,  
Rasmus Carstensen og Sebastian Jørgensen har taget 
springet ind i 1. holdstruppen, så det er et stort antal  
spillere på kort tid.  
 
Det har betydet, at en stor del af vores 1. års U19 
(årgang 01) har skullet træde i karakter tidligere end ventet. I vinters sagde vi sågar farvel til 
Anders Iversen, Luc Park og Magnus Schelle, som alle gerne ville prøve sig af på seniorniveau. 
De tre var alle fast på U19. 
 
I foråret har drengenes udvikling været meget opadgående, og de har ramt et højt topniveau, 
både på reserveholdet og i U19 Ligaen. Samtlige spillere på U19 har fået reserveholdskampe, 
og det er helt vildt godt gået. Jeg er meget overrasket over, at vi med så mange 1.års har  
kunnet spille så tætte kampe, og det lover godt til efter sommerferien. Jeg håber, vi kan slutte 
godt af i de sidste kampe, så vi kan fuldende vores gode sæson også på resultatsiden.  
 
Da det bliver min sidste U19 Ligakamp som SIF-træner på JYSK park, vil jeg gerne sige tak til 
U19-forældrene, som har været en fornøjelse at have et samarbejde med. I har nogle  
fantastiske drenge. 
 
Kampen mod AGF bliver igen en svær kamp mod en god modstander. Sidst vi spillede, tabte vi 
0-2 mod et godt spillende AGF hold. Det bliver igen svært, men hvis vi kan ramme vores  
topniveau igen i dag, bliver det til gengæld også svært for AGF. 
 
God kamp til alle! 

U19-TRÆNER: THOMAS LOFT 
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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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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

U13 har i disse dage været til stævne i Esbjerg, hvor 
vi traditionen tro deltager ved EfB Spar Nord Elite 
Cup. I år deltager vi med U12 og U14, så U13 får  
både mulighed for at lære af de ældre, samt være  
rollemodeller for de kommende U13-drenge.  
 
Det kommer ovenpå en uge med hård matchning, 
hvor det blev til store nederlag mod AGF og Vejle. 
Selvom vi ikke fik leveret nogle gode præstationer, så 
fik vi øvet vores spillestil mod dygtige modstandere, 
som praktiserer højt pres, hvilket vi ikke møder så  
ofte. Derfor tager vi gode lærepenge med fra de  
opgør, og jeg hæfter mig også ved at vi også  
lykkedes i mange situationer, så jeg mener stadig at 
vi rykker os i den rigtige retning.  
 
Vi har på drengenes vegne påtaget os en stædighed ift. spillestilen, så de mange (og til tider 
store) nederlag er helt på vores kappe, og selvom vi nogle gange evaluerer kampe med en flok 
skuffede drenge, så fornemmer jeg, at de har en god fornemmelse af at de udvikler sig. Det har 
i mange år været vores holdning at gøre det svært for drengene, da vi mener, det stimulerer  
deres udvikling bedst, og det synes jeg vi mærker, at de forstår og nyder godt af. 
 
Vi nærmer os sommerferien, og drengene overgår snart til U14, hvor de fleste skal til at  
kombinere fodbold og skolegang for første gang. Der er stadig masser af læring at hente for 
denne gruppe, og det er jeg sikker på, at Talent Team kommer til at hjælpe dem med. Jeg ser 
nogle dedikerede drenge, som gerne vil lære og viser en god træningsmentalitet, men pt har 
svært ved at overføre det til kamp. Her skal vi have udviklet en mentalitet, som gør os  
konkurrencedygtige på højeste plan i Danmark, for jeg er ikke i tvivl om, at både evner og  
potentiale er til stede. 
 
Overgangen til U14 betyder også at drengene skal igennem deres anden spillersamtale inden 
sommerferien, hvor vi skal have evalueret på fokuspunkter og målsætning. Her glæder jeg mig 
til at høre drengenes vurdering, samt holde den op mod vores, og invitere til en dialog, hvor 
drengene kan vise deres teoretiske evner.  

U13-TRÆNER: NICOLAJ BÆKGAARD 
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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Den seneste tid har budt på nogle gode udfordringer i 
pokalturneringen. Vi besejrede AaB i kvartfinalen  
efter straffesparkskonkurrence og 0-0 i den ordinære 
tid. I semifinalen mod AGF tabte vi 1-3 efter at have 
ført 1-0 ved pausen. Ens for begge kampe var, at vi 
trods spil- og chanceovertag til modstanderne ,viste 
et stort mod til at praktisere vores spillestil, som stiller 
store krav til drengenes tekniske færdigheder og  
taktiske forståelser. 

 

I begge kampe formåede vi at give stærke  
modstandere kamp, og jeg synes, det var et synligt 
bevis på den fremgang, som spillerne har opnået det 
seneste halvår. Overskud, format og vilje er værdier, 
som spillerne bestemt har levet op til, og jeg synes, der er stor format over, at spille den form 
for fodbold, vi gerne vil praktisere - også når det er mod modstandere, der har fart og fysik og 
gerne vil presse højt. 

 

I Kristi Himmelfartsferien drager vi vanen tro til Esbjerg for at spille Esbjerg Elite Cup, og det 
plejer at være en god udfordring, hvor der er god matchning og tid til at arbejde med drengene, 
mens den sociale del også fylder. Vi skal møde flere modstandere, som vi ikke har spillet mod 
før. Bl.a. AB og Hvidovre, og det er altid fedt at møde nye modstandere. 

 

Det bliver fint med mange spilminutter til drengene, og udover den store mængde kamptræning, 
så får vi også tid til at arbejde med video- og kampevaluering, mens den vores nye spillestil og 
de dertilhørende zoner skal trænes yderligere både på taktikbrættet, men også i praksis. Det 
glæder vi os til, og jeg tror, det bliver en god og lærerig tur for U14-trinnet. 

U14-TRÆNER: PETER AGER 
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TEKST: SILKEBORG IF A/S 
FOTO: ULLA MYRHØJ 

Før man får set sig om, er det sommerferie og endnu en  
sæson er gået. Jeg synes på langt de fleste parametre at det 
har været en rigtig god sæson. Vi har sæsonen igennem  
forsøgt at praktisere den form for fodbold, som vi ønsker i 
Silkeborg IF, hvor vi med en boldbesiddende tilgang til spillet, 
ønsker at kunne dominere vores kampe. Det synes jeg, vi for 
det meste er lykkedes rigtig godt med. 

 

Det vil selvfølgelig være med udsving i præstationerne når 
man arbejder med 14-15-årige drenge, men jeg synes  
generelt at spillerne har kunne indfri de høje forventninger, 
som vi i U15 trænergruppen har haft til dem.  

 
Vi skal ikke mere end en uge tilbage for at finde de  
seneste rigtigt gode præstationer. Vi vandt i forrige uge  
3-0 i en U16-kamp mod Horsens, og hvor resultatet isoleret 
er godt, er jeg mere stolt over måden som vi spillede kampen på. Det var en kamp med et mix af spillere fra 
årgang 2003 og 2004, og den måde hvorpå drengene bare naturligt kunne falde ind i spillet, synes jeg signa-
lerer, at man kender sin egen rolle i spillestilen.  

I samme uge havde vi fem spillere udtaget til DBU-træf; en af dem måtte dog trække sig med en skade. 
Drengene som var til DBU-samling, spillede på et hold sammensat af spillere fra jyske klubber, mod et hold 
sammensat af spillere fra Fyn og Sjælland. Det jyske hold vandt 1-0. SIF var repræsenteret på 3 af de 4 for-
reste positioner, samt en stopper-position. Det synes jeg er stærkt gået! 
 
Som nævnt er der ikke lang tid til at spillerne kan holde sig en velfortjent ferie. Men lige rundt om hjørnet  
venter U17-fodbold, hvor drengene nu skal til at spille sammen i to årgange. Det er altid et specielt moment i 
spillernes tid i SIF, for nu skal man ikke længere kun konkurrere med sin egen årgang, men også med spille-
re, som er et år ældre end en selv. Det vil for alle nuværende U15-spillere betyde, at man skal op at stå på 
tæer for at kunne konkurrere. Det skal de nok klare, er jeg overbevist om, selvom det for nogle vil kræve  
mere tålmodighed end andre. Nu vil vi forsøge at runde den nuværende sæson af på bedste vis,  og vi mang-
ler tre kampe i turneringen og et par U16 aktiviteter som vi skal deltage i.  

Til sidst en stor tak til forældregruppen, som hele sæsonen har været behjælpelige med kørsel, bodopgaver 
på stadion, samt den gode opbakning, og det altid gode humør på sidelinjen. God kamp og god sommer! 
 

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 



  20 | 

  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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  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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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

Åhave Allè 9 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 2025 6240
indelukketsminigolf@surfmail.dk
www.indelukketsminigolf.dk

Mød os også på Facebook

Danmarks ældste 18-huls minigolfbane
- i naturskønne omgivelser

Med venlig  hilsen

Easy Dent A/S
Glarmestervej 4
8600 Silkeborg

Telefon 40 30 65 33



A. Winther A/S
Ryesmindevej 2 • 8653 Them • Tlf. 86 84 72 88

win@a-winther.com • www.a-winther.com

CM GØDVAD

MURERFORRETNING

Poul Larsens vej 7 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 7027 3939 • gmforretning@live.dk

www.gm-forretning.dk

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


