
- Der er stadig en del aktivitet, og vi 
arbejder videre på at finde den rigtige 
løsning.
Sådan siger Silkeborg IF’s direktør Kent 
Madsen. Han gør en slags status efter 
at der er gået næsten halvandet år, si-
den Silkeborg IF A/S åbnede for mulig-
heden for tilførsel af nye penge. 
20. december 2018 sendte klubben en 
meddelelse til Københavns Fondsbørs: 
”Selskabets bestyrelse har dags dato 
besluttet at iværksætte en undersø-
gelse af mulighederne for en styrkelse 
af videns- og kapitalgrundlaget i den 
helejede dattervirksomhed Silkeborg 

IF A/S, hvorfra koncernens fodboldak-
tiviteter aktuelt drives. Det er selskabets 
forventning, at resultatet af undersøgel-
sen vil være tilvejebragt indenfor en tids-
horisont på 12-18 måneder.”
Bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S har 
besluttet at fortsætte arbejdet med at 
finde det helt rigtige, og der er sat en ny 
deadline, der hedder generalforsamlin-
gen 2021. Ledelsen i aktieselskabet har 
med andre ord givet sig selv et år mere.
- I skrivende stund er der ikke sket no-
get, og på kort sigt ser det heller ikke 
ud til, at der gør. Men nu giver vi det lidt 
flere kalorier, og så tager vi stadig pænt 

imod og drikker en kop kaffe med dem, 
der viser interesse, siger Kent Madsen.

Strategiske overvejelser
Initiativet tager udgangspunkt i ledel-
sens strategiske overvejelser om frem-
tiden for den professionelle fodbold i 
Silkeborg. Gennem de seneste 10 år har 
SIF ligget i laget mellem nummer 8 og 
16 i dansk fodbold, og det har betydet 
mange op- og nedrykninger. Fra næste 
sæson skæres 3F Superligaen ned til 12 
hold, og dermed er der udsigt til, at SIF 
vil fortsætte elevator-tilværelsen, hvis 
ikke der skaffes økonomiske muskler til 

- VI TAGER PÆNT IMOD OG 
DRIKKER EN KOP KAFFE

For snart halvandet år siden meldte Silkeborg IF ud, at fodboldklubben 
søger nye investorer. Det gør den stadig, men i mængden af 
henvendelser er den rigtige løsning endnu ikke dukket op.
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at løfte økonomi, og dermed sportsligt 
niveau, op mellem nummer 5 og 8. 
Kent Madsen og bestyrelsen er stadig 
åbne overfor henvendelser udefra, men 
vil indtil den rigtige løsning måtte dukke 
op rette primært fokus mod at drive bu-
tikken videre efter de hidtidige princip-
per: At lave professionel fodbold med 
den økonomi, der er til rådighed.

En række henvendelser
Undervejs i processen har der været en 
række henvendelser både fra ind- og ud-
land og af en karakter, som Kent Mad-
sen betegner som ”en buket af mere 
eller mindre relevante parter.”
- Mest interessant var nu afdøde køb-
mand Lars Larsens interesse. Desværre 
endte den uden en aftale, men der kom-
mer til stadighed nye forespørgsler og 
henvendelser. Og hvem ved, i fodbol-
dens verden kan tingene jo pludselig gå 
hurtigt, siger Kent Madsen.
SIF-direktøren noterer sig også, at ud-
meldingen fra SIF i slutningen af 2018 
nærmest har skabt en trend i dansk 
fodbold. En stribe professionelle klub-
ber har siden flaget samme ambition. 
AaB, Randers FC, Brøndby, Esbjerg fB 

og senest SønderjyskE har åbnet en 
mulighed for at byde fremmed kapital 
velkommen. I forvejen er ejerskabet af 
FC Nordsjælland og FC Midtjylland på 
udenlandske hænder.
- Jeg tror, at vi i de kommende år vil se 
en større internationalisering i ejerska-
berne af de professionelle klubber. Der 
skiftes hele tiden ejerskaber på kryds 
og tværs af landegrænser, og der er en 
stor udveksling af spillere og talenter. 
Klubber vil i fremtiden indgå i større 
”familier”, føler jeg mig overbevist om, 
siger SIF-direktøren.
 
Betydelig investering
For SIF’s vedkommende skal der være 
tale om en betydelig investering udefra, 
hvis det skal have interesse.
- Hvis vi skal rykke os for alvor, flytter 
10-15 mio. kr. ikke noget af betydning. 
Vi taler om beløb i en helt anden skala, 
hvis SIF skal rykke sig én eller to etager 
op. Vi søger en investor, der kan bidrage 
til at vi bliver i stand til at måle os med 
midterklubberne i Superligaen, og det 
kræver mindst 10-15 mio. kr. ekstra om 
året over mindst en fem-årig periode, 
for det er ikke realistisk at få pay-back 

på et enkelt år, forklarer Kent Madsen.
Han understreger samtidig, at det skal 
være ”kloge penge” – en investor med 
knowhow og én, der vil klubben det 
godt.
- Vi vurderer, at Silkeborg IF er en at-
traktiv fodboldklub. Hvis vi skal give 
nøglerne videre, så skal det være no-
get, vi finansielt kan føle os trygge ved. 
Selvfølgelig ville det være optimalt, hvis 
vi kunne beholde ejerskabet på lokale 
hænder. Men ud over dygtighed vil det 
kræve finansielle muskler at løfte os. 
Penge er en central del i skabelsen af 
en succes, slår han fast.
SIF har de elementer, der skal til for at 
være attraktiv på det europæiske mar-
ked: En talent-sektor, der kontinuerligt 
leverer ungdomslandsholdsspillere til 
DBU’s landshold i alle årgange, topfa-
ciliteter på JYSK park, en placering i en 
by med ressourcestærke mennesker 
og en lang historik som en del af dansk 
topfodbold.

Slidsom tilværelse i elevatoren
Indtil nye investorer måtte melde sig, 
kæmper Kent Madsen og Silkeborg IF 
videre med de midler, der er til rådighed.
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»

Topfaciliteter på JYSK park er blot ét af 
parametrene, der gør SIF attraktiv for nye 
investorer. Foto: Morten Kjær.
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» - Det er slidsomt at være elevatorhold, 
og det trækker tænder ud i klubbens or-
ganisation, blandt fans og sponsorer. 
Det er bare hårdt at støtte en klub som 
Silkeborg IF, der ligger på kanten af den 

bedste række. Lige så euforisk tingene 
kan være ved en fejring af en oprykning 
i maj, ligeså hårdt er det, når SIF ligger 
i bunden af Superligaen. Som det ser 
ud nu, er det desværre ikke et billede, 

INTERVIEW: KENT MADSEN

jeg ser ændre sig væsentligt, siger Kent 
Madsen, der står klar med kaffen, hvis 
der skulle komme en henvendelse.
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- Vi søger en investor, der kan bidrage 
til at vi bliver i stand til at måle os med 
midterklubberne i Superligaen, siger 
SIF-direktør Kent Madsen.
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Lær hvordan du kan spare tid og penge.
Ring til os på telefon: 2075 7075 eller skriv til contact@biomega.com så kommer vi til dig.

WWW.BIOMEGA.COM
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