
Som de andre drenge på Silkeborg 
Fodbold College drømte Jannik Vide-
bæk om en karriere som professionel 
fodboldspiller. Allerhelst i SIF. Men da 
han for godt et år siden i sommeren 
2018 stod på kunstgræsset på JYSK 
park og blev fotograferet sammen 
med de seks andre dimittender fra 
Silkeborg Fodbold College, vidste han 
godt, at den ultimative drøm ikke ville 
gå i opfyldelse. Valance Nambishi og 
Oscar Hedvall var de to udvalgte til 

SIF’s A-trup blandt de syv afgangs-
elever.
- Selvfølgelig havde jeg håbet, men rea-
listisk set var jeg godt klar over, at det 
ikke ville ske. Det sidste år på fodbold-
college havde været problematisk for 
mig, fortæller Jannik Videbæk.
I den første turneringskamp efter som-
merferien 2017 brækkede Jannik Vi-
debæk sin ene fod, og da han var ved 
at være klar igen og i gang med gen-
optræningen, løb han en tur. Det var 

den 22. december, og på løbeturen var 
han uheldig at vride om og brække den 
anden fod. Han kæmpede for at komme 
tilbage og nåede også de sidste kampe 
i sæsonen. Men en kontrakt i SIF kom 
aldrig på tale.
I stedet havde han bl.a. talt med en af 
sine U19-kammerater, den et år ældre 
Andreas Friis Sørensen, om en helt an-
den mulighed. Fodbold-evnerne kunne 
åbne for et helt nyt eventyr i USA.
- Jeg tænkte, at jeg ville gøre noget 

FODBOLD I SIF 
åbnede døren 
til USA for 
Jannik

I sommeren 2018 stod Jannik 
Videbæk med en HHX-eksa-
men og et bevis for at have 
gennemført fodbold-uddan-
nelsen på Silkeborg Fodbold 
College. Det åbnede døren til 
USA. I dag spiller talentet fra 
Mariehøj IF og Silkeborg IF 
fodbold i Texas.

På Jannik Videbæks hold, Apache Athletics 
i Tyler, Texas, var der i sidste sæson spillere 
fra 16 forskellige lande på fire forskellige kon-
tinenter. Den tidligere MIF’er og SIF’er er én 
blandt 12.000 elever på Tyler Junior College.
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vildt. Noget jeg aldrig havde gjort før, 
siger han.

Fodbold i Mariehøj IF
Jannik Videbæk havde op gennem barn-
dommen og ungdommen været den vel-
opdragne dreng, der lavede sine ting, 
og gjorde hvad der blev sagt. Fodbold 
begyndte for sjov i Mariehøj IF, og han 
gik i skole på Langsøskolen. Talentet 
var imidlertid så stort, at SIF fik øje på 
ham og slusede ham ind på Talent Team 
med fodbold i SIF og skolegang på Sø-
lystskolen i 7.-9. klasse. Han passede 
sin træning og sin skolegang og faldt til 
blandt kammeraterne i SIF. Så meget, 
at han ved dimittend-festen på college 
blev kåret som både årets elev og årets 
kammerat. 
Men allerede da han sad der på kunst-
græsset foran pokalerne og blev foto-
graferet, spøgte USA i hovedet på ham. 
Der skulle ske noget helt andet end de 
vante rammer, nu hvor førsteholds-
truppen i SIF var udenfor rækkevidde.
I dag har Jannik Videbæk spillet college-
fodbold i det seneste år i Texas, hvor 
han spiller central forsvarer på Apa-
che Athletics hold i byen Tyler, hvor han 
samtidig går på Junior College.

Ophold betalt gennem 
scholarship
College-fodbold i USA er ikke profes-
sionel på den måde, at spillerne får 
løn. Til gengæld kan fodboldevnerne 
føre til et ophold, hvor skolegang, hus-
leje og de fleste af dagens måltider er 
betalt gennem et såkaldt scholarship. 
Den amerikanske uddannelsesmodel 
er i nogen udstrækning bygget op på 
scholarships, hvor elever kan få betalt 
deres uddannelse. Der er forskellige 
kriterier for at få et scolarship – et af 
dem er talent for sport. Jannik Vide-

bæks fodboldtalent gav ham adgang 
til Tyler Junior College.
- Der var ikke så mange muligheder for 
mig, fordi jeg manglede biologi, geografi 
og fysik/kemi på højt niveau. Derfor 
kunne jeg ikke komme på et college, 
og derfor blev det junior college i Tyler, 
hvor jeg skal gå et år mere og derefter 
skifte til et college, der er niveauet over, 
fortæller Jannik Videbæk.
Hans scholarship dækker de faste ud-
gifter. Så de penge, han selv lægger 
til, er til sjov og ballade – og flybilletter 
hjem to gange om året – til jul og i som-
merferien.

Fodboldhold blandt de bedste
På Tyler Junior College er skolens fod-
boldhold, Apache Athletics, blandt de 
bedste i området. Jannik spiller på et 
internationalt hold, hvor der i sidste sæ-
son var repræsenteret 16 nationer fra 
fire forskellige kontinenter. Den tidligere 
SIF’ers makker i forsvaret var en gut fra 
Trinidad/Tobago, der har en Guds gave 
af en fysik, men taktiske begrænsninger.
- Det er virkelig et spændende miljø at 
være i. Vi er alle i samme båd, fordi vi 
kommer langvejs fra. Så der er ingen, 
der tager hjem i weekenden eller har 
familie, de skal besøge. Vi bor på skolen 
og spiser dagens tre måltider i kanti-
nen, så der opstår et fantastisk kam-
meratskab mellem mennesker fra vidt 
forskellige kulturer.
I den forgangne sæson havde Jannik 
bag sig en målmand fra Israel, ved 
sin side en højre back fra England, sin 
makker i det centrale forsvar fra Trini-
dad Tobago og til venstre en back fra 
Sydafrika. Op til den nye sæson er der 
kommet et nyt kuld – en del fra Europa, 
men også fra lande som Haiti, Japan 
og Liberia, mens Janniks makker i for-
svaret ser ud til at blive en sydafrikaner.   

Tyler er en by på størrelse med Aarhus, 
og på Tyler Junior College, der er et af 
de mindre juniorcolleges efter ameri-
kansk målestok, går der 12.000 stude-
rende, hvoraf de 4-5.000 bor på skolen. 

Høj seriøsitet
Fodbolden, der spilles i USA, ligger på 
et okay niveau, ifølge Jannik Videbæk.
- Det er ikke dårligt, men heller ikke 
sindssygt godt. Tingene angribes me-
get seriøst. Træningen er udelukkende 
hold-baseret. Alt handler om holdet og 
at det skal præstere. Jeg har endnu 
ikke oplevet individuel træning, som i 
SIF. Cheftræneren, Coach Clements 
(Steve Clements, træner gennem 17 
år for Apache Athletics soccer-team) 
lader assistenterne styre træningen 
og taktikken, mens han ser til fra si-
delinjen. Og arbejder vi ikke hårdt nok, 

Sådan præsenteres Jannik Videbæk på 
Apache Athletics hjemmeside.

Gåtur før kamp på den berømte 
Daytona Beach i Florida ved de na-
tionale playoffs, hvor Jannik Videbæk 
og drengene fra Tyler skuffende blev 
slået i kvartfinalen.
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blæser han i sin fløjte og sender os på 
løbeture. Men jeg kan godt lide det. 
Både Clements og hans assistenter er 
fair og reelle, fortæller Jannik Videbæk.
Holdet træner hver dag kl. 13.00, og 
det er hele året undtagen en måned 
omkring jul og knap tre måneder om 
sommeren. Turneringen er kort og in-
tens og løber fra september til midten 
af november. Her er der til gengæld tre 
kampe ugentligt, tirsdag, fredag og lør-
dag. En enkelt dag om ugen, søndag, 
har spillerne fri.

Apache Athletics skuffede i 
playoffs
I den forgangne sæson kvalificerede 
Jannik Videbæk og Apache Athletics sig 
til de nationale mesterskaber (National 
Playoffs) i Daytona (Florida) og var en 
af favoritterne. Men holdet røg til stor 
skuffelse for alle ud i kvartfinalen.
- Det var en fuldstændig tom følelse. 
Alle havde forventninger til, at vi kunne 
gå hele vejen, så det var en virkelig stor 
skuffelse. Stemningen i bussen hjem 
var meget tung. Der var booket hotel 
til os for hele ugen, og alle var sat op. 
Så det var slet ikke okay, at vi røg ud, 
selv om vi kunne se tilbage på en sæson 
med 21 kampe og kun to nederlag.
Mens der til kampene hjemme i Tyler, 

Texas, er overskuelig interesse – om-
kring et par hundrede tilskuere til kam-
pene – så er der til de nationale mester-
skaber en del hype. Lokale tv-stationer 
dækker kampene, der bliver spillet på 
rigtige stadions og der er mange men-
nesker på tilskuerpladserne.

Afgørende sæson for Jannik
Her i september er en ny turnering  
indledt med nye forventninger, og Jan-
nik Videbæk er med i en sæson, der 
bliver afgørende for hans næste trin 
på uddannelses-stigen i USA.
- Til næste sommer er jeg uddannelses-
mæssigt kvalificeret til at studere på et 
college. Min indsats i den kommende 
sæson bliver afgørende for, hvor godt 
et college, jeg kan komme på, så jeg er 
meget fokuseret på, at det skal være 
en god sæson for mig, siger han.
Jannik Videbæk satser på at blive i USA 
tre år mere, hvilket vil betyde, at han kan 
returnere til Danmark som bachelor.
- Jeg elsker fodbold, og jeg er glad for at 
fodbold har givet mig den mulighed, jeg i 
øjeblikket forfølger i USA. Jeg kan også 
sagtens forestille mig, at jeg fortsætter 
på et eller andet niveau, når jeg kommer 
hjem, men det er samtidig vigtigt for 
mig, at jeg kommer hjem med en god 
uddannelse, slår Jannik Videbæk fast.

Jannik Videbæk (til højre) og Apache Athle-
tics blev delstatsvindere i sidste sæson og 
kvalificerede sig til playoffs i Florida.

FRA SILKEBORG FODBOLD COLLEGE TIL USA

Lige nu spiller tre tidligere elever fra Silkeborg Fodbold 
College fodbold i college-regi i USA:
-  Jannik Videbæk (student fra SFC sommer 2018): Apache 
Athletics, Tyler Junior College i Texas siden sommer 2018.

-  Andreas Friis Sørensen (student fra SFC sommer 2017): 
Milwaukee Panthers, University of Wisconsin siden  
januar 2018.

-  Ruben Møller Nielsen (studentfra SFC sommer 2015): 
Dustdevils, Texas A&M International University  
i Laredo, Texas, siden april 2018.

Jannik Videbæk er hjemme to gange om 
året, til jul og i sommerferien. Her er 
han fotograferet på JYSK park under sit 
sommerbesøg i barndomsbyen.

Selv om det ikke blev til en kontrakt i SIF, 
kunne Jannik Videbæk glæde sig over kårin-
gerne som Årets kammerat og Årets elev 
på Silkeborg Fodbold College 2017/18.
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