
INTERVIEW: NICOLAJ BÆKGAARD

Det er ham, der står ved lågen, når de 
nye får i flokken bliver lukket ind på græs 
i Silkeborg IF. 30-årige Nicolaj Bæk- 
gaard har siden 2011 været U13-træner i 
klubben og dermed nye talenters første 
møde med elite-tilværelsen som fod-
boldspiller.
- Min første årgang var ’99. Den med 
Jeppe Okkels og Magnus Mattsson. 
Deres talent var åbenlyst helt fra start. 
De var altid de to bedste, både når vi 
trænede og spillede kamp, fortæller Ni-
colaj Bækgaard.
En anden spiller, Anes Travljanin, var 
også talentfuld og var længere fremme 

end både Okkels og Mattsson, da år-
gang ’99 nåede op i U14 og U15-alderen, 
hvor især Mattsson oplevede udfordrin-
ger på det fysiske område. Men den nu-
værende Silkeborg KFUM-spiller blev 
eksemplet på et talent, der ikke nåede 
hele vejen til førsteholdstruppen, først 
og fremmest fordi han løb ind i skader 
undervejs.
- Sådan er det at arbejde med talenter. 
Nogle gange er talentet helt indlysende 
og kan ikke holdes tilbage. Andre gange 
kommer der noget i vejen, typisk skader, 
og så er der også nogle, der udvikler 
sig sent. Gustav Dahl spillede kampe 

på 2. holdet som førsteårs U17-spiller. 
Alligevel blev han fuldtidsprofessionel, 
forklarer Bækgaard.

Nye drenge hver sommer
Hver sommer bliver der lukket 16 til 18 
nye drenge ind gennem Nicolaj Bæk-
gaards talent-låge. Sådan har det været 
i de sidste par år. Det er en lille udvidel-
se af den praksis, der ellers har været 
almindelig i SIF’s talentsektor, men for 
at give nogle af de yngste i årgangene 
en chance for at vise talentet, er feltet 
udvidet. 
Allerede i Topcenter-regi og på SIF 
Fodboldskolen, hvor de mest talentful-
de 8 til 12-årige drenge fra henholds-
vis SIF’s samarbejdsklubber og SIF’s 
egne U9-U12-hold træner, er de bedste 

TALENTERNES 
GATE-KEEPER
Nicolaj Bækgaard har i de seneste ni år haft ansvaret for den yngste 
gruppe af talenter i SIF. Jeppe Okkels og Magnus Mattsson var nogle 
af de første. Siden har hundredevis af 12-13-årige drenge fået den 
første elite-skoling af talenternes gate-keeper.
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Spillere i SIF’s første-
holdstrup, der har haft 
Nicolaj Bækgaard som 
træner som 13-årige
 
Jeppe Okkels 
Magnus Mattsson 
Rasmus Carstensen 
Pelle Mattsson 
Sebastian Jørgensen
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spillere i lokalområdet blevet spottet. 
Men for at undgå, at talent bliver tabt, er 
feltet af spillere, der sluses ind på Talent 
Team fra U13-alderen, udvidet. De får 

et halvt år mere, til at vise sig frem, 
hvorefter SIF lægger sig fast på de 

cirka 14 spillere, der kommer til 
at danne talent-fundamentet i 
den aktuelle årgang.

13 u-landsholdsspillere
Satsningen på lokale talen-
ter virker. SIF har i øjeblikket 
13 ungdomslandsholdsspil-
lere. Desuden er to spillere 
fra klubbens talent-sektor, 
Kasper Dolberg fra Voel 
og Robert Skov fra Sejs, 
nået igennem til det dan-
ske A-landshold, og alene 
i årgang 2004 er der tre 
landsholdsspillere fra SIF’s 
talentudviklingssystem 
inde omkring U16-lands-

holdet. Det er U17-Liga spillerne Lasse 
Kaihøj, Jonathan Pank og Asbjørn Bøn-
dergaard.
- Min opgave er ikke at opnå resultater 
i form af sejre. Jeg skal skabe en kultur 
og et miljø, der gør det muligt for dren-
gene at udvikle sig som fodboldspillere. 
Når spillere som Magnus (Mattsson) og 
Jeppe (Okkels) går hele vejen til SIF’s 
førstehold, så er det vigtigt at huske, at 
14 andre har haft nøjagtigt de samme 
rammer for udvikling, forklarer Nicolaj 
Bækgaard.
- Hos os får de ro til at udvikle sig. I 
sidste ende er der kun ét hold, der skal 
præstere i Silkeborg IF, og det er før-
steholdet. I talent-sektoren har vi god 
tid og tålmodighed. Man bliver ikke he-
vet ud, hvis man i en enkelt kamp ikke 
præsterer, og i princippet går vi ikke op 
i resultatet. Andre steder er man mere 
præstationsorienteret, og vi oplever at 
vore modstandere ændrer taktik under-
vejs i kampe for at skabe et resultat. Vi 
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SIF’s u-landsholdsspillere udtaget indenfor det seneste år

U21-landsholdet 
Jeppe Okkels,  
Frederik Alves Ibsen,  
Mads Emil Madsen 
U20-landsholdet 
Oscar Hedvall 
U19-landsholdet 
Pelle Mattsson
 

Nicolaj Bækgaard 
– kort fortalt ...
 
- 30 år 
- Uddannet lærer og A-træner 
-  Oprindeligt fra Tulstrup ved Ikast, 

hvor han begyndte som træner.
-  Kom til SIF i 2010, først i idræts-

foreningens fodboldafdeling, 
fra 2011 i talent-sektoren som 
U13-træner.

U18-landsholdet 
Niclas Holm Pedersen, Frederik 
Carstensen, Oscar Fuglsang, 
Anders Dahl 
U17-landsholdet 
Eskild Dall 
U16-landsholdet 
Jonathan Pank, Asbjørn 
Bøndergaard, Lasse Kaihøj
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» har fokus på udvikling. Jeg vil påstå, at 
det er noget af det helt specielle, vi kan. 
Vi tror på kontinuitet for drengene, og vi 
er stædige med det. Måske er det naivt, 
men vi er overbeviste om, at det skaber 
resultater på den lange bane, siger U13-
træneren.

Studenterhuer og debutanter
For Nicolaj Bækgaard har talent-filoso-
fien i SIF den helt kontante konsekvens, 
at hans hold taber mange kampe. Især 
i det første halve år, hvor alt er nyt for 
drengene. Det er et vilkår, og ikke den 
letteste situation for en træner, så Ni-
colaj Bækgaard finder tilfredsstillelsen 
i jobbet på andre parametre.
- Det var da kæmpestort, da ”min” første 
årgang ’99 fik studenterhuer på, og så-
dan er det, hver gang et nyt hold dimit-
terer. Da Magnus Mattsson debuterede 
for førsteholdet for to år siden – det var 
den 25. august 2017 – stod jeg fem ti-
mer før og så fodbold ved et stævne i 
Kastrup. Da jeg hørte, at der var udsigt 
til debut for Magnus, smed jeg alt, jeg 
havde i hænderne, og fræsede hjem for 
at være der til kampen. Det skulle jeg 
bare se. Det er det fede ved jobbet, når 
den slags sker, siger Nicolaj Bækgaard.

Nøglefigur i talentarbejdet
Han nævner også kampen mod Viborg i 
sidste sæson, hvor seks af hans drenge 
var med fra start, som en gåsehuds-
fremkaldende oplevelse. Et andet af de 
store øjeblikke var, da Rasmus Carsten-
sen startede inde som højre back og 
gjorde det godt i 4-3 sejren over AGF på 
Ceres Park tidligere i sæsonen.

- Om vi vinder eller taber på U13-holdet be-
tyder ikke så meget. Det er de andre ting, 
der giver den store tilfredsstillelse. Og 
tænk på, at vi har to A-landsholdsspillere 
herfra. Robert Skov og Kasper Dolberg 
var også med til at tabe kampe, da de var 
U13-spillere, siger han.
Nicolaj Bækgaard er oprindeligt uddan-
net lærer, men passionen for fodbold og 
den pædagogiske udfordring i at arbej-
de med udvikling af unge mennesker, fik 
ham til at søge træner-vejen. I SIF er han 
en nøgleperson i arbejdet med talen-
terne. Ud over at være fuldtids-træner 
for U13-holdet står han også for U12-
talenttræningen og morgentræning for 
Talent Team og College. Han er uddan-
nelses-ansvarlig for Silkeborg Fodbold 
College og dermed bindeled mellem 
SIF og de gymnasiale uddannelser STX, 
HHX og EUX i Silkeborg. Desuden er han 
talent-scout, f.eks. er det Bækgaard, der 
har spottet to af SIF’s nuværende ung-
domslandsholdsspillere, Asbjørn Bøn-
dergaard (U16-landsholdet) og Anders 
Dahl (U18-landsholdet), i Ringkøbing.
- Jobbet er en livsstil. Om jeg er i samme 
job om 10 år? På den ene side håber 

jeg på det, for jeg brænder for det. Men 
sandsynligt er det nok ikke, med mindre 
døgnet udvides til 30 timer. Jeg håber, 
at jeg stadig er i SIF, men at det er i et 
job, hvor der også er plads til andre ting 
i livet, siger den 30-årige træner.
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SIF’s samarbejdsklubber  
i lokalområdet:
 
Ans IF 
Bryrup IF 
FK 73 
Funder GF 
Gjern IF 
Gjessø UGF 
Gl. Rye IF 
Horn/Fårvang IF 
GfG Voel 
Gl. Rye IF 
Grauballe UIF 
Gødvad IF 
HA 85 
IF Centrum 
Kjellerup IF 
Lemming GF 
LR18 
Låsby B 
Mariehøj IF 
Resenbro UIF 
Ry Fodbold 
Sejs-Svejbæk IF 
Silkeborg Kammeraterne 
Silkeborg KFUM 
Sjørslev Demstrup IF 
Sorring/Toustrup IF 
Them GF 
Thorning IF 
Virklund B 
Vinderslev IF 
ØBG Silkeborg Fodbold

SIF’s talentudviklingssystem

Betegnelse Træning Skole

Topcentret Ugentlig træning for 8-12 
årige 3.-6. klasse 

Talent Team
2 x mortentræning, hold-
træning (U13), U14, U15 
i SIF

7.-9. kl. Sølystskolen

Silkeborg Fodbold College 3 x morgentræning, hold-
træning U17 og U19

Handelsskole, Gymnasium, 
Silkeborg Efterskole

Årgang 99 som U13-spillere med træner Nicolaj Bækgaard øverst til venstre og hans trofaste 
assistent, Per Jensen i den modsatte side. Magnus Mattsson ses nederst til højre, Jeppe 
Okkels midt i øverste række.
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Alt i tagpap, tagdækning og service:

Hetag Tagdækning Nords team består af i alt 6 funk-
tionærer og ca. 22 tagdækkere, og vi har løbende 
lærlinge ansat, for at sikre den kommende genera-
tion af tagdækkere.

Vi udfører alle slags tagdækningsopgaver samt 
renovering for både private, entreprenører og større 
virksomheder. Vi løser opgaver med bl.a. tagpap, 
tagmembraner, tagkassetter, ovenlys mv. Derudover 
tilbyder vi også fordelagtige service- og vedligehold-
elsesaftaler.

Hos os kan du altid være sikker på god kvalitet og 
service til tiden – og til den rigtige pris. Vi holder, 
hvad vi lover og sætter en ære i at være din fore-
trukne tagdækningsentreprenør.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med 
den næste tagdækning.

Kontakt os: 

Hetag Tagdækning Nord A/S 
Søren Nymarks Vej 6D - 8270 Højbjerg 
+45 86 17 58 00

Hetag Tagdækning Nord A/S er din kompetente partner ved Århus og Silkeborg. 
Professionalisme og indsigt er nøgleord i vores arbejde. 

Læs mere på: www.hetagtagdaekning.dk
Tæt tag gennem tæt samarbejde

Hetag Tagdækning Nord A/S har lagt tagpap på SIF’s hjemmebane, JYSK park.


