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Velkommen til  
SIF IN BUSINESS

Vi er igen på vej ind i en sæson-afslutning med mange udfor-
dringer. Coronavirus har ramt hele vores samfund, også 3F 
Superligaen. Vores sportslige situation er uafklaret, men når 
turneringen genoptages, vil vi kæmpe med alt, vi har.

Situationen er ikke ny i SIF og indkapsler vores helt store opga-
ve. Klubben har i de seneste år ført en elevator-tilværelse med 
oprykning det ene år og nedrykning det næste. Det giver hele 
tiden behov for tilpasninger, og det siger sig selv, at det ikke er 
det optimale, når man gerne vil arbejde efter langsigtede mål.

Derfor har bestyrelsen i Silkeborg IF Invest A/S også besluttet, 
at vi fortsætter arbejdet med at afsøge mulighederne for at 
styrke vores videns- og kapitalgrundlag. Beslutningen er, at 
vi giver det lidt flere kalorier i det næste årstid, og så må vi 
se, hvad det kaster af sig.

I mellemtiden fortsætter vi det lange seje træk og leverer det 
niveau af professionel fodbold, der er penge til. 

Du kan læse mere om det her i SIF IN BUSINESS, hvor vi som 
altid giver dig en buket af historier fra vores klub.

Vi har været en tur i Gl. Rye, hvor Lars Lilholt og vores anfører 
Mads Emil Madsen har været tourguider i en historie om en 
unik relation mellem en musiker og en fodboldspiller. Vi har 
fået en snak med vores superfan, Ulla Myrhøj, der i mere end 
50 år har fulgt klubben i tykt og tyndt og ydet en helt fantastisk 
frivillig indsats på mange fronter – og stadig gør det, og vi 
bringer interview med Nicolaj Bækgaard, træneren for vores 
yngste talenter. Han har bl.a. haft profiler som Jeppe Okkels 
og Magnus Mattsson under sine vinger.

Endelig hylder vi vores groundsman Henrik Jørgensen, der 
sørger for at vi har landets bedste kunstgræsbane på JYSK 
park. For sin indsats blev han fornyligt kåret som Årets 
Groundsman. 

God læselyst.

Kent Madsen 
adm. direktør 
Silkeborg IF Invest A/S
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INFO: NYHEDER

DANSK FODBOLD  
FÅR VAR FRA NÆSTE SÆSON

NYE ANSIGTER I SIF

Danske fodboldtilhængere skal nu også 
vænne sig til at sige VAR. Video Assi-
stent Referee. Fra næste sæson vil der 
til alle kampe i 3F Superligaen sidde tre 
dommere og kigge video på en ladvogn 
udenfor stadion. De skal assistere kam-
pens dommere med at træffe de rigtige 
beslutninger. 
De store ligaer i Europa og en lang 
række af de mindre har allerede indført 
VAR-systemet, som første gang blev 
introduceret i Holland i 2016 og blev 
anvendt ved VM i Rusland i 2018.
VAR – på dansk videodommer – er be-
tegnelsen for et system, hvor et dommer-
team via tv-billeder undersøger kamp-
afgørende kendelser fra dommeren på 
banen. Og retter dem, hvis der er sket fejl. 
Siden DBU besluttede, at Danmark skal 
med på VAR-vognen, har der været fuld 
gang i uddannelsen af de danske dom-
mere. Første officielle danske klubkamp 

med VAR bliver sæsonpremieren i 3F 
Superligaen søndag 19. juli.

KORT NYT

Uddannelsen af danske dommere til VAR er i fuld gang.  
Fra næste sæson indfører 3F Superligaen VAR.

Dommerne i 3F Superligaen får fra næste sæson hjælp af VAR. Foto: Morten Kjær.

SIF har tilknyttet fem nye spillere til truppen hen over vinteren.

Kees Luijckx 
Hollandsk forsvarsspiller 
kommet til fra SønderjyskE.

Vegard Moberg 
Norsk midtbanespiller 
hentet i Bodø/Glimt.

Mark Brink 
Midtbanespiller 
købt i Esbjerg fB.

Júnior Brumado 
Brasiliansk angriber 
lejet i FC Midtjylland.

Alexander Lind 
Angriber hentet i SIF’s 
talent-afdeling.

Disse tre personer vil sidde i 
VAR-vognen og tjekke video:

VAR – Video Assistant Referee. Hjælper 
kampens dommer ved fire afgrænsede 
situationer. Mål, rødt kort, straffe og for-
kert identitet. Opgaven er at tjekke for 
klare og tydelige fejl i de fire situationer.

AVAR – Assistant Video Assistant Refe-
ree. Hjælper VAR, særligt med at holde 
øje med kampen, imens VAR gennemgår 
en situation.

RO – Replay Operator. Hjælper VAR med 
at finde de bedste klip og vinkler for at 
bevise eller modbevise en afgørelse.

KORT NYT
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Nøgletal: 2019 2018 

Årets resultat 10,3 mio. kr. 16,1 mio. kr.
Omsætning 102 mio. kr. 113,6 mio. kr.
Egenkapital 199,4 mio. kr. 189,1 mio. kr.

ARTIKEL: REGNSKAB

Silkeborg IF Invest A/S kom 
ud af 2019 med et overskud på 
10,3 mio. kr, mens corona-krisen 
giver usikkerhed i forhold til 
2020. ”Men vi skal nok klare 
det, selv om det kan komme 
til at trække tænder ud,” siger 
adm. direktør Kent Madsen.

For andet år i træk har transferindtæg-
ter bidraget betydeligt til resultatet i 
koncernen Silkeborg IF Invest A/S, der 
både driver fodbold (Silkeborg IF), hotel-
drift (Radisson Blu Hotel Papirfabrikken) 
og ejendomsudlejning (Papirfabrikken). 
Således kommer koncernen ud af regn-
skabsåret 2019 med et overskud på 10,3 
mio. kr. 
Koncernen har således haft netto-ind-
tægt på transfers på 22,9 mio. kr. De 
stammer primært fra videresalgsaftaler 
vedrørende Robert Skov og Kasper Dol-
berg. Robert Skov blev i sommeren 2019 
solgt fra FC København til tyske TSG 
Hoffenheim, mens Kasper Dolberg skif-
tede fra Ajax Amsterdam til OGC Nice 
i Frankrig. SIF sikrede sig videresalgs-
klausuler på begge, da de blev solgt til 
henholdsvis FC København og Ajax.

Tilfredsstillende resultat
Koncernens samlede resultat på plus 
10,3 mio. kr. er 5,8 mio. kr. lavere end i 
2018 (16,1 mio. kr.), men med til regne-
stykket hører, at 2019-regnskabet inde-
holder en nedskrivning på ejendommene 
på Papirfabrikken på cirka 8 mio. kr.
- Resultatet er tilfredsstillende og følger 
forventningerne, og det er værd at hæfte 
sig ved, at vi for andet år i træk har haft 
nettoindtægter på transfers på mere 
end 22 mio. kr., siger adm. direktør Kent 
Madsen.
Omsætningen lå i 2019 på 102 mio. kr. og 
egenkapitalen er steget til 199,4 mio. kr.
Koncernen har dermed taget hul på 2020 
på et solidt økonomisk fundament. Med 

corona-krise og Danmark lukket ned, bli-
ver der også brug for det.
- Krisen kommer til at påvirke os. I resul-
tat-forventningerne til 2020 er der taget 
højde for konsekvenserne på den korte 
bane, men da vi i skrivende stund ikke 
kender varigheden og det aktivitetsni-
veau, samfundet vil ligge på bagefter, er 
det ikke muligt at forudsige mere nøjag-
tigt, siger Kent Madsen.
Forudsigelsen for resultatet i 2020 lyder 
på et spænd mellem minus 5 mio. kr. og 
plus 5 mio. kr. 
- Vi skal imidlertid nok komme igen-
nem. Vi har opbygget en vis robusthed, 
så vi skal nok klare det, selv om det kan 
komme til at trække tænder ud, siger SIF-
direktøren.

Papirfabrikken er det sikre anker
Driften af erhvervsporteføljen på Pa-
pirfabrikken er fortsat ”det sikre anker,” 
som Kent Madsen betegner det, i sel-
skabets økonomi. Efter nedskrivningen 
på cirka 8 mio. kr. giver Papirfabrikken 
overskud på 10,1 mio. kr., så reelt er der 
tale om en driftsindtjening på 18,1 mio. 
kr. Nedskrivningen har baggrund i at der 
har været lidt mere tomgang end tidli-
gere, at der er gennemført et omfattende 
renoveringsprojekt på en af de større 
ejendomme samt at et par af de større 
lejere har fået nye aftaler med længere 
uopsigelighed og tilpasset lejebetaling.
Fodboldselskabets overskud er på 4,8 
mio. kr. Det er andet år i træk, at fod-
bold giver overskud, og skal igen 
ses i lyset af bety-
delige transferind-
tægter.

På selskabets hotel, Radisson Blu Hotel 
Papirfabrikken, er der realiseret et minus 
på 1,2 mio. kr.
- Det er utilfredsstillende. Hotellet var 
også før corona-krisen udfordret. Vi bud-
getterede oprindeligt med balance på 
hoteldriften i 2020, men det når vi ikke. 
Aktiviteterne på hotellet er hårdt ramt 
af nedlukningen i samfundet, og hvor 
slemt det bliver og hvor længe det va-
rer, er umuligt at sige lige nu, siger Kent 
Madsen.
Forventningerne til et resultat mellem 
minus 5 mio. kr. og plus 5 mio. kr. er 
uafhængigt af, hvilken række, SIF måtte 
spille fodbold i efter sommerferien, men 
påvirket af usikkerheden i relation til de 
kortsigtede økonomiske konsekvenser 
af corona-krisen.

OVERSKUD I 2019  
– OG USIKKERHED I 2020

SIF landede sikkert i forhold til 2019, der 
gav overskud på 10,3 mio. kr. Corona-krisen 
giver dog usikkerhed i forhold til 2020. 
Foto: Morten Kjær.
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80 lækre lejeboliger i  
de smukkeste omgivelser

Boligareal:
77-125m2

Hygge og grønne arealer til alle
Ådalshusene byder på mangfoldighed og variation. Det gælder både den 
samlede bebyggelse og de individuelle rækkehuse, der er i flere forskellige 
størrelser og med individuel indretning. Boligerne har alle adgang til grønne 
områder og udstråler en unik sammenhæng mellem indre og ydre 
arkitektoniske værdier. 

Her er store vinduer og stilrene detaljer krydret med moderne nordisk arkitektur 
i funkis-stilen, som det er kendt fra blandt andet Arne Jakobsen. Det er således 
traditionelle byhus i en arkitektonisk nyfortolkning med fokus på design og 
funktionalitet, som bare venter på sine nye beboere.

Skynd dig!
Udlejningen er i fuld gang – kontakt os:

Tlf. 7070 7878
ådalshusene.dk
info@aadalshusene.dk

Funder Skole: 700 m
Institutioner: 800m
Gode indkøbsforhold: 250 m 
Silkeborg centrum: 6 km
Busstop: 250 m
Boldbaner: 700 m
Skov og natur: 100 m
Motorvejen: 1,2 km
– 15 min. til Herning
– 35 min. til Aarhus

Midt i det  
hele og tæt  
på resten

Følg med på:



- 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.

AF NIELS FRYDENLUND

FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI

INTERVIEW: KENT MADSEN
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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.

INTERVIEW: KENT MADSEN

»

Topfaciliteter på JYSK park er blot ét af 
parametrene, der gør SIF attraktiv for nye 
investorer. Foto: Morten Kjær.

9    
 

SIF IN BUSINESS



» - 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.
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INTERVIEW: MADS EMIL MADSEN OG LARS LILHOLT

- Det her er Himmelhytten. Den har min 
far bygget. Han har hele tiden gang i 
nogle projekter, ellers bliver han rastløs. 
Det er nok noget, som jeg har arvet, lyder 
det med et smil fra Mads Emil Madsen, 
som peger op i træerne, hvor et lille hus 
højt oppe er fasttømret i trækronerne. 
Med flest meter i benene i Superligaen 
af alle indtil nu er rastløsheden, som har 
gode kår i disse ”corona-dage”, ikke no-
get som huer den 22-årige SIF-spiller. 
Han er sammen med resten af 3F Su-
perligaen sendt hjem på ubestemt tid, 
og derfor har Mads Emil Madsen god 
tid til at vise os rundt i sin barndomsby, 
Gl. Rye. 
Fra Himmelhytten er der udsigt over 
Lyngbakkerne, som indkredser barn-
domshjemmet på Galgebakken. I haven 
er der fodboldmål og en basketkurv. På 

KALD DET 
KÆRLIGHED

Mads Emil Madsen er på rekord-
tid gået fra at være bænkevar-
mer til at være første mand på 
holdkortet i Silkeborg IF. Nu er 
han så også blevet klubbens 
yngste anfører nogensinde. Få 
historien om knægten fra Gl. 
Rye, som har en hel by og et 
folkerockband i ryggen.

AF ANDERS FROST 
FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI
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græsset nedenfor haven går der får og 
geder rundt, mens der både er hund og 
kat på ejendommen også.
- Det er en halv bondegård, konstaterer 
han tørt.

Fjerde anfører i sæsonen
Den 13. februar 2020 blev Mads Emil 
Madsen officielt udpeget som ny an-
fører for Silkeborg IF’s førstehold. Det 
skete efter en hektisk vinterpause, hvor 
Dennis Flinta indstillede karrieren, og 
hvor Simon Jakobsen og Ronnie 
Schwartz forlod klubben. Med sine blot 
22 år er han dermed den yngste kaptajn 
i SIF-historien.
- Det er kæmpe stort at blive anfører 
i den klub, som jeg er vokset op i. Det 
kunne jeg ikke sige nej til. Det er en stor 
ære, fortæller midtbanespilleren, som 
ikke havde de store betænkeligheder 
ved at sige ja.
- Det er jo et stort ansvar, og jeg har da 
også tænkt på, hvad folk tænker. Jeg 
er jo ung, og er ikke sådan en, som rå-
ber op og skal være i centrum. Jeg har 
ikke behov for at være i fokus, men 
kan bedre lide at være ham, der i bag-
grunden er med til at få de andre frem 
i lyset.
Rampelyset skal han dog forment-
lig til at vænne sig til. Mads Emil 
Madsen har nu i to sæsoner 
været en nøglefigur på Silke-
borg IF’s førstehold. Med seks 
målgivende afleveringer indtil vi-

dere i sæsonen, har han også markeret 
sig fornemt. Noget der bakkes op af de 
underliggende tal, som både fodbold-
trænere, analytikere og andre aktører i 
branchen kigger på. Et eksempel er op-
gørelsen over antal ”smart passes”, som 
3F Superliga-spillerne har lavet i løbet af 
sæsonen. Afleveringer som ofte er med 
til at bryde modstandernes kæder, og 
dermed afgørende for holdets evne til at 
skabe chancer. Her er SIF-spilleren den 
tredjebedste i Superligaen kun overgået »

Gl. Rye til McDonalds Cup i 2005. Mads 
Emil Madsen sidder som nr. 2 fra venstre 
foran Lars Lilholt. De voksne er fra venstre 
Lilholt, Mads Emils far Torben og Gl. Ryes 
brugsuddeler Henrik. Lilholts søn, Sofus, 
sidder ved siden af Mads Emil. Privatfoto.
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af Mikkel Damsgaard fra FC Nordsjæl-
land og Evander fra FC Midtjylland.

En usædvanlig træner
Tilbage i Gl. Rye er vi på vej op til sko-
len, hvor også fodboldklubben Gl. Rye 
Idrætsforening (GRIF), har sit klubhus 
og baner. Det var her, Mads Emil Mad-
sen begyndte fodboldkarrieren. 
- Jeg tror allerede, at det var mens vi 
gik i børnehave, at vi fik startet holdet.
Ordene kommer fra en særdeles vel-
kendt stemme. Lars Lilholt har gjort os 
selskab i klublokalerne i GRIF. 
- Mads Emil gik i børnehave med min 

søn, Sofus. De var tit hjemme hos os og 
løb og spillede bold. På et tidspunkt blev 
Torben (Mads Emils far, red.), brugsud-
deleren og jeg enige om, at de skulle da 
have et hold, fortæller musikeren, som 
i de næste seks år stod i spidsen for 
det grønklædte GRIF-hold sammen med 
Mads Emil Madsens far.
Her kunne han fra første parket se ud-
viklingen hos ”Massi”, som han senere 
hen blev kaldt på de ydmyge boldbaner 
i Gl. Rye.
- Han var god. Det kunne man allerede 
godt se dengang. Han blev dog hurtig 
lidt utålmodig, hvis de andre ikke spil-

lede hurtigt nok, og så gik han selv. På 
et tidspunkt fik jeg dog den idé, at jeg 
ville gøre ham til anfører for holdet. Så 
hev jeg ham hen til mig og forklarede 
ham, at nu er du anfører, og nu skal du 
få alle til at være en del af det her. Og det 
gjorde han så, og det hjalp faktisk også 
på hans spil, forklarer Lars Lilholt, mens 
Mads Emil nikker.

Den næstmest berømte i Gl. Rye
Det er tydeligt at mærke på den lands-
kendte musiker, at det er med en vis 
stolthed, fortællingen om Mads Emils 
spæde start på fodboldlivet bliver foldet 
ud. Han er dog også hurtig til at fortælle, 
at selve evnerne på fodboldbanen i hø-
jere grad skal tilskrives Mads Emils far, 
som stod for mere af det tekniske og 
taktiske i spillet. 
På et tidspunkt blev det dog klart, at 
evnerne med bolden rakte til mere for 
midtbanespilleren, end det, banerne og 
omgivelserne i Gl. Rye kunne tilbyde. 
Men som lidt af en tryghedsnarkoman, 
var det ikke et nemt skridt for den den-
gang meget unge Mads Emil.
- Den dag han skulle til Silkeborg IF, 
holdt jeg en tale for alle på holdet, hvor 

»

»

Han var god. 
Det kunne man 
allerede godt 
se dengang.”
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INTERVIEW: MADS EMIL MADSEN OG LARS LILHOLT

jeg fortalte, at sådan var det bare. Alle 
var trætte af, at vi nu skulle undvære 
Mads, men alle kunne samtidig se, at 
det var det rigtige. Så det endte med, at 
Mads blev klappet ud af sine holdkam-
merater, da han tog afsted. Samtidig 
kunne jeg også godt se, at Mads havde 
det skidt med at skulle forlade os. Han 
følte, at han svigtede sine holdkamme-
rater. Det kunne jeg egentlig godt lide, 
fortæller Lilholt, mens han finder sin 
telefon frem. Her finder han en video 

af flere af de gamle holdkammerater, 
som til den efterhånden legendariske 
udekamp sidste efterår i Aarhus var på 
stadion for at støtte Mads Emil og SIF. 
- Det varmer et gammelt trænerhjerte 
at se, at de er pisseglade for, at det går 
en gammel holdkammerat godt. Vi er 
jo alle sammen stolte af ham, nu hvor 
han også er blevet anfører. Og der er da 
ingen tvivl om, at han nu er den næst-
mest berømte mand i Gl. Rye, lyder det 
med et stort grin fra Lars Lilholt, som 
den dag i dag stadig følger så meget 
med i sin tidligere spillers bedrifter, at 
han nu igennem flere år har været fast 
rygsponsor for Mads Emil Madsen.

En usikker fremtid
I første omgang handler det om kampen 
om overlevelse i 3F Superligaen for an-
føreren og SIF-holdet, som grundet den 
alvorlige situation i verden pt. er sat i 
venteposition. Her kan han så i stedet 
bruge noget af tiden på at reflektere 
over en vild periode, hvor den 22-årige 
SIF’er indenfor de sidste 18 måneder 
for alvor har fået sit gennembrud i SIF.
- Altså det er jo gået rigtig stærkt i min 
karriere. Der har ikke rigtig været en 
mellemperiode, hvor jeg har fået nogle 
kampe ind i mellem. Jeg er gået fra ikke 
at spille til at spille alle kampe, og nu 
også til at være anfører. Det har været 

»

specielt at være en af de bærende kræf-
ter, men det synes jeg, at jeg har været 
god til at håndtere.
- Jeg har stadig meget at lære, og det 
at være anfører er bare en ekstra god 
læring for mig lige nu. Jeg har det sinds-
sygt godt med at være i SIF, og jeg elsker 
de mennesker der er i og omkring klub-
ben. Det er et meget trygt sted for mig, 
og jeg elsker at møde ind hver dag til 
træning, fortæller Mads Emil Madsen, 
som i efteråret fik smag for international 
fodbold, da han blev udtaget til det dan-
ske U21-landshold. Noget som bestemt 
ikke har gjort ambitionerne mindre for 
knægten fra Gl. Rye.
- Jeg kan mærke, at jeg er klar til at prøve 
mig selv af på et højere niveau. Hvornår 
det rigtige tidspunkt så er, det ved jeg 
ikke. Jeg føler mig overhovedet ikke for 
god til at være i SIF, men det kunne være 
fedt at komme ud og udfordre mig selv.
Dermed ligner det igen, at den talent-
fulde spiller er havnet i et velkendt di-
lemma, hvor trygheden og stabiliteten 
skal stå sin prøve overfor længslen og 
fristelsen til at prøve talentet af på en 
større adresse. Sikkert er det dog, at 
Lars Lilholt denne gang nok ikke kom-
mer til at holde tale for spillertruppen. 
Men han kommer helt sikkert til at følge 
med. Og så må vi se, om kendisrangli-
sten i Gl. Rye engang skal opdateres.

Foto: Morten Kjær16    
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Silkeborg IF har i samarbejde 
med Majbritt Mikkelsen, Stol 
på Mennesker, etableret net-
værket SIF Business Unusual. 
Her handler det om langtids-
holdbare relationer.

AF NIELS FRYDENLUND
FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI

Hvis du satser på hurtige handler og 
udveksling af visitkort er Silkeborg IF’s 
nye netværk, Business Unusual, IKKE 
noget for dig. Her handler det om lang-
tidsholdbare relationer, sparring og tillid 
mellem mennesker.
Silkeborg IF introducerede sit nye net-
værk i begyndelsen af året. I samarbej-
de med Majbritt Mikkelsen, der driver 
netværkene Stol på Mennesker og Walk 
Away, blev aktiviteterne skudt i gang i 
begyndelsen af januar med det første 

møde. I partybussen fra Silkebus blev 
deltagerne fragtet rundt i byen med stop 
ved de mange pladser, der er under for-
andring og med borgmester Steen Vin-
dum som tour-guide.

Cocktail og kævl
Indholdet – borgmester-guidning kom-
bineret med partybus – er en god il-
lustration af indholdet. Der skal både 
være seriøsitet og sjov. Andet møde i 
det nye netværk hed cocktail og kævl 

SERIØSITET og SJOV 
spiller sammen i nyt 
netværk

Majbritt Mikkelsen i partybussen – det første møde i Business Unusual var en guided tur 
rundt i Silkeborg tilsat disco-rytmer og farvet lys. Privatfoto.

REPORTAGE: BUSINESS AS UNUSUAL
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Cocktail og kævl på Radisson Blu Hotel 
Papirfabrikken. Privatfoto.

REPORTAGE: BUSINESS AS UNUSUAL

og foregik på Radisson Blu Hotel Papir-
fabrikken og tredje møde foregik i kæl-
deren i Jyske Bank.
- Det handler om at skabe langvarige 
relationer mellem mennesker gennem 
nogle fælles oplevelser, der får kittet 
folk sammen. Det prøver vi at finde flest 

mulige vinkler på, siger Majbritt Mik-
kelsen, der er netværkets facili-

tator og trækker sine erfarin-
ger fra netværket Stol på 

Mennesker, som hun har 
drevet i seks år, og hen-
des relativt nye netværk 
Walk Away, med ind i SIF 
Business Unusual.

- Man laver forretning med mennesker, 
man har tillid til og kan lide. Møderne 
er båret af humør, åbenhed og tillid, 
og vi tror på, at det skaber varige re-
lationer. Det kan sagtens være sjovt 
og seriøst på samme tid. Kunsten er 
at skabe langtidsholdbarhed og kon-
tinuitet i kredsen af mennesker, der er 
med. Satser du på det hurtige salg, er 
mulighederne hurtigt udtømt. Det er 
ikke målet med dette netværk, uddyber 
Majbritt Mikkelsen.

Taktikmøde på JYSK park
I den kommende tid kan medlemmerne 
af netværket opleve sejltur på Gudenåen 

i en af Hjejle-bådene med vinklen: Det 
kan man også bruge Silkeborgs stør-
ste turistattraktion til, og sidste møde 
inden sommerferien foregår på JYSK 
park bl.a. med taktikmøde i SIF-spiller-
nes omklædningsrum og straffesparks-
konkurrence inde på stadion.
Et medlemskab af Business Unusual 
omfatter 10 møder årligt fordelt på 6 
morgenmøder og 4 fyraftensmøder. Til-
melding til netværket kan ske ved hen-
vendelse til enten Mette Dannemand, 
Silkeborg IF, på md@silkeborgif.com, 
mobil 2810 1463, eller Majbritt Mik-
kelsen, Stol på Mennesker, mobil 2145 
1510. Prisen er kr. 5.900,- plus moms.

Deltagerne i SIF Business Unusual-
netværket besøgte i marts Jyske Bank. 
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INTERVIEW: ULLA MYRHØJ

Ulla Myrhøj smiler varmt. Med både 
øjne og mund. Hun er lige blevet spurgt 
til SIF-spillere, der gennem årene har 
gjort særligt indtryk på hende. Det sæt-
ter tanker i gang under de røde hårlok-
ker.
Hun sidder i sit ”hobbyrum” på 1. salen 
i villaen på Hedebyvej i Hvinningdal. 
Væggene er prydet af billeder, trøjer og 
andre relikvier fra hjerteklubben. Cen-
tralt placeret står en sofa med puder 
betrukket af spillertrøjer – alle med sin 
helt egen historie. Intet er købt, alt er 
blevet hende givet af taknemmelige 
spillere, holdledere eller andre fra den 

klub, der har været hendes i mere end 
50 år. På væggen overfor er installeret 
et lærred, og i loftet en projektor, så 
der kan ses fodbold på storskærm. I et 
hjørne lige ovenfor trappen er der ble-
vet plads til halstørklæder og trøjer fra 
Liverpoool FC – Ulla Myrhøjs engelske 
fodboldkærlighed.
Til sommer fylder den energiske kvinde 
70 år. 8. juni helt præcist. Det er anled-
ningen til mødet i lokalet på 1. sal og 
den timelange samtale om tilhørsfor-
holdet til byens fodboldklub. For det er 
en historie værd. I dag er Ulla Myrhøj ud 
over at være glødende fan også klub-
bens fotograf, der trofast sidder på si-
delinjen og knipser løs, når SIF spiller. 
Både ude og hjemme og også til reser-
veholdskampene. Ulla er der altid. Men 
hun har også arbejdet på alle mulige 
andre fronter i klubben.

Tvangsflyttet til Jylland
Med den runde fødselsdag 
markeres samtidig, at 
det er 55 år siden, 
københavneren fra 

Østerbro kom til Silkeborg, tvangsflyt-
tet som 15-årig teenager, fordi hendes 
far skiftede job. Han skulle være regn-
skabschef i sin brors reklamebureau 
– og det var placeret i Jylland.
- Det faldt bestemt ikke i god jord hos 
mig. Jeg levede jo mit andet liv i Idræts-
parken, og nu skulle vi flytte over til en 
jysk by, hvis fodboldhold lå i røven af 
4. division, fortæller Ulla Myrhøj med 
et smil. SIF spillede dengang i Kvalifi-
kationsrækken, som den fjerdebedste 
række i Danmark hed.
Københavner-pigen var faldet pladask 
for fodbolden et par år før deportatio-
nen til Jylland. Hun var blevet taget 
med til en landskamp i Idrætsparken i 
1963 – Danmark mødte Luxembourg i 
forløberen for Europamesterskabet, Na-
tions Cup, og det blev 3-3. Ole Madsen 
scorede alle tre mål, og det var også 
ham, der sørgede for de to mål i 2-2 re-

turkampen og det ene mål 
i 1-0 sejren, da der 

skulle en tred-
je kamp til, 

fordi de 

For 55 år siden flyttede kø-
benhavneren Ulla Myrhøj til 
Silkeborg. Det blev indlednin-
gen til en livslang kærlighed til 
byens fodboldklub. En kærlig-
hed, der bare bliver stærkere 
og stærkere.

AF NIELS FRYDENLUND
FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI

I MED- OG 
MODGANG  

I MERE END 50 ÅR
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»

første to endte uden vinder. Ulla husker 
det som var det i går.

Mænd i grå frakker og hat
- Jeg ved egentlig ikke, hvad det var, der 
greb mig. Måske var det stemningen 
og hele atmosfæren, selv om det var 
meget anderledes dengang. Der var in-
gen fankultur, og de færreste havde et 
tilhørsforhold til en klub. Det var mænd 
i grå frakker med hat, der kom for at se 
fodbold, mens de røg en cigaret eller 
fik en pibe tobak. Alligevel var jeg solgt 
efter den oplevelse, erindrer hun.
Fra da af slugte hun alt, der havde med 
fodbold at gøre. Det var dengang de fle-
ste københavnerhold spillede i Idræts-
parken, så hun så både KB, B1903 og 
Frem på nationalarenaen – og snuppe-
de også gerne en B93-kamp på Østerbro 
Stadion lige ved siden af, når lejligheden 
bød sig.
- Der var altid fodbold, og københavner-
holdene mødte hinanden hele tiden, så 
ofte var jeg i Idrætsparken lørdag til én 
kamp, søndag til to kampe og ofte også 
et par stykker midt på ugen. Der var ikke 
en bestemt klub, jeg holdt med, jeg kun-

ne bare godt lide at se kampene. Måske 
var jeg lidt betaget af Hvidovre, men det 
var mest på grund af Leif Sørensen, si-
ger hun om landsholdsspilleren, der op-
nåede 15 kampe i rødt og hvidt og blev 
mester med Hvidovre i 1966.

Elev i Jyske Bank
Fra at have haft fodbold i baghaven på 
Østerbro var Jylland og Silkeborg en 
stor omvæltning. Ulla måtte lokke sin 
far til at køre til Horsens, Vejle og Ran-
ders for at se noget ordentligt fodbold, 
og hun tog også af og til rutebilen til 
Århus for at se AGF, ofte med 20-25.000 
tilskuere på Århus Stadion.
- Der var jo ikke ret meget fodbold i tv 
dengang. Så skulle man se kamp, foregik 
det på stadion, som Ulla Myrhøj siger.
I 1967 tiltrådte Ulla Myrhøj en elevstil-
ling i Jyske Bank, og det skulle ikke bare 
blive indledningen til et langt arbejdsliv i 
det silkeborgensiske pengeinstitut. Det 
skulle også indirekte blive begyndelsen 
på hendes kærlighedsforhold til Silke-
borg IF. Og den livslange kærlighed til 
ægtemanden Kristian og dermed også 
familielivet i hjemmet i Hvinningdal.

For Ulla mødte ikke bare Kristian i ban-
ken – de var på samme elevhold. Hun 
traf også stadionspeaker Niels Jørgen 
Hylke, der var frivillig i SIF. Han analyse-
rede hurtigt den fodboldglade bank-elev 
og tilbød hende det ulønnede job som 
mikrofon-passer på Silkeborg Stadion.
- Jeg kan ikke huske ret meget fra min 
første kamp som speaker – bortset fra 
at Hylke havde givet mig en huskeliste, 
jeg kunne støtte mig op ad. Dagen før 
kampen fik vores hund imidlertid fat i 
papiret og bed det itu, så min mor måtte 
bruge timer på at tape det sammen igen. 
Jeg kan også huske en anden kamp på 
en solrig dag. ”Jeg håber at kampen bli-
ver lige så velspillet som vejret er godt,” 
lød min velkomst ud over højtalerne, og 
det blev citeret i Ekstra Bladet dagen 
efter. Det var min mormor ikke glad for 
– Ekstra Bladet var ikke noget pænt sted 
at blive nævnt, mente hun.

Søndagsture med madpakker
Ulla var stadionspeaker til 1980, hvor 
hun fødte hendes og Kristian første 
barn, datteren Tina. Efter fem år i ban-
ken var Kristian og hende blevet kære-

INTERVIEW: ULLA MYRHØJ

Fodbold og foto er Ulla 
Myrhøjs altoverskyggende 
interesser, og de to ting har 
gået hånd i hånd i den snart 
70-årige SIF-fans liv siden 
hun var helt ung.
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INTERVIEW: ULLA MYRHØJ

» ster – det var i 1972. Året efter købte de 
huset i Hvinningdal og blev forlovet, og i 
’74 blev de gift. I 1983 blev sønnen Tor-
ben født, og et af omdrejningspunkterne 
i familiens liv blev SIF’s kampe – både 
ude og hjemme. Til udekampene pak-
kede de bilen, smurte madpakkerne, og 
så var det ellers bare afsted til fodbold 
med SIF i alverdens afkroge af landet.
Ulla har gennem årene været aktiv i 
SIF’s håndboldafdeling, hvor hun som 
ung var spiller og siden blev frivilligt be-
styrelsesmedlem og udnævnt til kas-
serer. Hun var også speaker til SIF’s 
kampe i Vestergadehallen, og ofte tog 
hun direkte fra stadion til hallen for at 
passe speaker-jobbet. Hun har spil-
let fodbold – dog i KFUM, da SIF ikke 
kunne tilbyde fodbold for kvinder, og så-
gar cricket har været en del af hendes 
aktivitets-program indtil en dårlig arm 

stoppede det. Hun var også kortvarigt 
medlem af den allerførste bestyrelse 
i Søholthuset, men måtte udtræde, da 
der skulle søges spiritusbevilling. Den 
kunne kun bevilges, hvis alle i bestyrel-
sen var over 21 år.
I dag er Ulla Myrhøj bedst kendt som 
SIF’s fotograf. Fotografi har altid paral-
lelt med fodbolden været hendes store 
interesse, og da Morten Bruun efter 
endt karriere gik fra kommunikations-
chef til cheftræner, bad han om hendes 
hjælp til klubbens hjemmeside. Ud over 
at tage billeder skrev hun også om kam-
pene, både førsteholdets, andetholdets 
og ynglinge- og juniorholdets. Og den 
dag i dag er hendes bidrag til SIF’s hjem-
meside, primært i form af fotos, stadig 
af uvurderlig betydning.
- Jeg har svært ved at forestille mig mit 
liv uden SIF. Ja, jeg ved faktisk ikke, 

hvad jeg skulle gøre uden. Jeg føler mig 
hjemme i SIF, og det betyder meget for 
mig at være en del af klubben. Ud over 
at jeg har mødt masser af fantastiske 
mennesker gennem årene, så er det 
også en følelse af, at der altid er et sted, 
hvor vi tager hånd om hinanden og pas-
ser på hinanden. Der er en helt særlig 
ånd i SIF, og den må aldrig forsvinde, 
siger den snart 70-årige SIF’er.
Hvordan Ulla vil fejre sin fødselsdag, 
har hun ikke taget stilling til. Måske det 
bliver noget med fodbold og SIF.

Gennem årene har Ulla Myrhøj mødt tal-
rige mennesker, der har gjort indtryk. 
Spillere, naturligvis, og ledere som Dan 
Bak og Finn Mølgaard. Og så naturlig-
vis Morten Bruun, der fik hende i gang 
med produktion af indhold til klubbens 
hjemmeside.
- Han er ganske enkelt et godt menne-
ske. Empatisk og behagelig. En gang 
imellem møder jeg ham på Molslinien, 
og han skal altid lige høre inside-nyt fra 
klubben, fortæller Ulla Myrhøj.
Blandt de spillere, der har været gennem 
SIF-systemet hen over årtierne, er der 
mange, der har gjort indtryk, og som 
hun har fået et personligt forhold til. Kim 

Olsen er hun stadig i kontakt med og 
tog også til både Trelleborg og Malmø 
for at se ham spille, da han var rykket 
til Örebro i Sverige. Henrik ”Tømrer” 
fylder også en del i hendes personlige 
mindealbum. Hun husker stadig hans 
gestus, da hun sammen med SIFosis 
var i Bolton for at se ham i kamp. Han 
havde ikke blot sørget for at booke et 
hotel, men også fyldt formandens bade-
kar på hotelværelset med 72 halvliters 
øl som velkomst.
- Han glemte aldrig sine rødder, siger 
hun.
Simon Jakobsen tilhører også kate-
gorien af spillere, hun aldrig glemmer, 
Christian Sørensen og Lars Huldgaards 
familier fik hun et personligt forhold til, 
og hun har også besøgt Frederik Alves 
far og mor, der tilbød at lave nogle sær-
lige brasilianske osteboller, som hende 
og Kristian havde smagt på en rejse til 
det store sydamerikanske land. David 
Preece og Steven Lustü fik hun også en 

særlig relation til. I øvrigt var Christian 
Duus på ryggen af hendes første spil-
lertrøje.
- Og så skal Steffen Ernemann og Mor-
ten Beck Guldsmed også nævnes. De 
har virkelig sat deres aftryk med deres 
personlighed og snakke - ikke bare på 
det sportslige, men også private plan. 
De betyder meget for mig, og jeg har 
stadig kontakt med de to, siger hun lidt 
bekymret over alle dem, hun ikke har 
fået nævnt.
 - Stod det til mig, havde SIF en trup på 
100 spillere, for jeg bryder mig ikke om 
det, når nogen siger farvel.
I familien har fodbold-kærligheden også 
sat sit aftryk. De tre børnebørn Philip på 
9 år, Liva på 9 år og Otto på 5, er vilde 
med fodbold og SIF. Liva og Otto bor i 
Bagsværd med Tina og hendes mand 
Jakob, og familien tager til SIF-kampene 
på Sjælland, når det lader sig gøre, mens 
Philip, der er Torbens, bor i Silkeborg, og 
de to følger SIF på JYSK park.

72 ØL I ET BADEKAR I BOLTON
Ulla Myrhøj har fået et person-
ligt forhold til mange spillere – 
og deres famlier.

AF NIELS FRYDENLUND
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KUSK
Hvidevarer

KONTAKT OS

for en seriøs

hvidevare

snak HUSK!Først tilKUSK
H V I S  D U  SÆ T T E R  P R I S  PÅ . . . 

■   God seriøs rådgivning

■   Den rigtige vare t i l  den rigtige pris

■   God gammeldags service

■   Butik med stor t  udvalg af  k vali tets hvidevarer 

■    Levering og montering i  hele Midtjylland af egne montører, 
når det  passer dig 

■   Daglig vareforsendelse i  hele landet

■   Reparationer af  hvidevarer 

Peter Mor ten Kenneth



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.

AF NIELS FRYDENLUND
FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI OG ULLA MYRHØJ

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 

INTERVIEW: NICOLAJ BÆKGAARD

»

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.

INTERVIEW: NICOLAJ BÆKGAARD

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.



INTERVIEW: HENRIK JØRGENSEN

Det er d. 31. juli 2017. Byen koger. Sil-
keborgs nye flotte stadion skal indvies. 
Der har været udsolgt i flere dage til 
kampen mellem Silkeborg IF og AGF. 
På JYSK park har personalet arbejdet 
hårdt for at blive helt klar til åbningsda-
gen. Alle mulige scenarier er tænkt igen-
nem. Har vi øl nok? Virker møllerne ved 
indgangene? Er der for varmt i loungen? 
Kl. 18.56 går de to hold på banen. Plan-
mæssigt. Men derfra går der næsten et 
kvarter, før spillet bliver sat i gang. SIF-
fansene har overdænget hele målfeltet 
i den ene ende med festligt konfetti. Til-
skuere, dommere, spillere, trænere og 
TV venter alle utålmodigt på én mand. 
En mand med en spand og en kost. 
- Den dag glemmer vi ikke lige. Banen 
var jo helt sat til i konfetti. Alle stod og 
ventede på, at vi blev færdige med at 
feje. Det var lidt nervepirrende. Vi var 
jo lige startet op, og vi havde ikke noget 
udstyr, men det gik jo alligevel, fortæller 
Henrik Jørgensen, mens han viser rundt 
i lagerrummet, som her to et halvt år 
senere er særdeles veludstyret og klar 
til alle slags udfordringer.
Groundsman Henrik Jørgensen blev 
ufrivilligt en af hovedpersonerne den 
sommerdag i 2017. Det er ellers ikke 
fordi, at den 64-årige groundsman stik-
ker voldsomt meget ud i hverdagen, 
hvor han er fuldstændig selvkørende i 
forhold til at holde banen. 

Fra skrot til slot
Siden 2001 har Henrik Jørgensen været 
en fast inventar omkring baneplejen på 
Silkeborg IF’s hjemmebane. Det star-
tede på Mascot Park, hvor han blev en 
del af den kommunale enhed, som stod 
for byens anlæg. I starten var det uden 
den helt store erfaring med banepleje. 

Det ændrede sig dog over årene, og til 
sidst blev han hovedansvarlig for bane-
plejen på den nu nedlagte bane, som i 
de sidste år i Superligaen blev vurderet 
til at være i top 6.
Derfor var det også naturligt, at det var 
Henrik Jørgensen, som blev spurgt, da 
der skulle findes en groundsman til det 
splinternye stadion, JYSK park. 
- Jeg var egentlig ikke så meget i tvivl, 
da jeg først fik buddet. Jeg blev spurgt, 
om jeg ville komme ind og strege banen 
op for første gang, og da jeg så arkitek-
turen, sæderne og fornemmede stem-
ningen herinde, så var jeg ikke i tvivl. 
Også selvom det var kunstgræs, lyder 
det med et smil fra groundsmanden, 
som skulle vænne sig til at arbejde med 
et nyt underlag.
- Jeg snakkede med spillerne omkring 
banen. Robert Skov og Jens Martin 
Gammelby kom med gode inputs, lige-
som Peder Knudsen hele vejen igennem 
har været god at sparre med. Det kan 
være i forhold til, om banen er for hård, 
eller om der er andre ting, som skal 
justeres. Med tiden har jeg så fået det 
indarbejdet i den systematiske pleje af 
banen.

Fra 50 til 1500 timer
Kører man forbi anlægget på Søholt, så 
har man måske bemærket, at lyset på 
JYSK park ofte er tændt om morgenen 
og om aftenen. Flere gange om ugen 
er banen således i brug hele dagen. I 
alt bliver det til omkring 1500 timer om 
året, hvilket er 30 gange så meget, som 
græsset på Mascot Park blev benyttet. 
Derfor er der også et stort behov for den 
pleje, som Henrik Jørgensen er garant 
for. I løbet af ugen bruger han 15-20 ti-
mer på at vedligeholde banen, og dømt 

Henrik Jørgensen blev tidligere på året hædret af sine kollegaer som årets 
Groundsman 2019. Her kan du komme nærmere på manden, som i de sidste 
19 år har sørget for et godt underlag til klubbens bedste spillere.

ÅRETS GROUNDSMAN kommer fra Silkeborg IF
AF ANDERS FROST
FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI
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INTERVIEW: HENRIK JØRGENSEN

ud fra snakken med groundsmanden, så 
kunne han snildt bruge samme tid på at 
fortælle om plejen af den.
- Det mest væsentlige er, at man hol-
der granulatet løsnet. Derudover er det 
vigtigt, at de plaststrå som sidder fast i 
bunden af tæppet, og som går op igen-
nem sandet og granulatet, de skal stå 
lige. Derfor plejer jeg banen i forskel-
lige retninger hver gang, så stråene ikke 
knækker eller bliver begravet i granula-
tet, fortæller groundsmanden, som med 
fagter og en lind talestrøm fortæller vi-
dere om plejen af det kunstgræs, som 
han i starten havde sine reservationer 
omkring.
- Jeg tænkte lidt, at det her med kunst-
græs, det er lidt noget pjat, det skulle 
jeg ikke ud i. Men efter jeg er kommet 
ind her, så synes jeg bare, at det er ble-
vet mere spændende. Og når tingene 
er oppe til diskussion til vores grounds-
man-seminarer, så kommer der mange 
spændende ting frem omkring kunst-
græs, og hvad det egentlig kan og skal, 
fortæller Henrik Jørgensen.

En stor anerkendelse
Og noget kunne tyde på, at kollegaerne 
i den danske forening for grounds-

mænd har lyttet efter. Tidligere på året 
kårede de nemlig Henrik Jørgensen til 
”Groundsman of the Year”. Det var før-
ste gang i foreningens snart 10-årige 
historie, at en groundsman som udeluk-
kende har ansvaret for en kunstgræs-
bane blev kåret. 
- Det er en stor ære, og det er noget, som 
jeg ikke lige havde regnet med. Efter vi 
kom på kunstgræs så tænkte jeg, det 
bliver nok ikke lige mig, og det var fint 
nok. Men det blev det så alligevel, og 
det er jeg glad for.
Kåringen markerer også et skifte. Skep-
sis er vendt til nysgerrighed, hvilket er 
noget, Henrik Jørgensen har kunnet 
observere i foreningen.
- Vi kigger jo meget på spilkvaliteten i 
banen. Om den lever op til de spilletek-
niske krav, der er til en bane. Og der tror 
jeg da, at der nu er en bred opfattelse 
af, at en velplejet kunstgræsbane lever 
fuldt op til en naturgræsbane, fortæller 
groundsmanden, som viser flere for-
skellige remedier frem, som bruges til at 
måle, om banen overholder diverse krav.
Og så slutter interviewet. Udenfor er det 
ved at klare op, hvilket i disse regnfulde 
tider giver Henrik Jørgensen en sjælden 
mulighed for at pleje banen i tørvejr.

Om kunstgræsbanen på JYSK park

■   Anlagt i 2017.
■   Estimeret levetid mellem fem og ti år.
■   Miljø: Granulatet er lavet af rågummi, hvilket er et renere produkt end gummi fra 

gamle bildæk, som bliver brugt på adskillige kunsgræsbaner i Danmark. Banen lig-
ger to meter under terræn, hvilket er med til at forhindre, at granulatet bliver spredt.  

■   Vanding af banen: Vand på strå og granulat giver som på græsbaner et hurtigere 
spil, da vandet ”smører” overfladen, som bliver glattere og mindsker friktionen. 
På den måde får spillerne højere fart på bolden og kan lave glidende taklinger. 
Slitage på strå og granulat mindskes også.

■   Varme i banen: Der er installeret varmemåtter på samme måde som gulvvarme 
i et badeværelse. Varmen er opdelt i otte zoner, som kan styres individuelt. Der 
er to temperaturfølere i hver zone.

■   Opstregning: Banen streges op som en græsbane. Der går op til 20 liter maling 
til en opstregning af banen, og den holder en til tre uger afhængig af optørring, 
spilletid, plejeintensitet og vejret i perioden.

ÅRETS GROUNDSMAN kommer fra Silkeborg IF
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Papirfabrikken - spændende og eksklusive erhvervslejemål

Spændende og eksklusive erhvervslejemål er ledige på Papirfabrikken – Etabler eller flyt virksomheden til et aktivt område 
i et attraktivt miljø med mange andre bredt funderede virksomheder. Af øvrige lejere på Papirfabrikken kan bl.a. nævnes 
Radisson Blu Hotel, Nykredit, Deloitte, Midtjyllands Avis, Bones, Fitness World, BDO og Årstiderne Arkitekter.

Forhør nærmere om de forskellige erhvervslejemål som tilbydes, herunder mulighed for opdeling, arealer og tilpasning hos 
Henton Ejendomme og EDC Erhverv Torben Larsen, som i samarbejde forestår udlejningen.

Frederiksberggade 11
8600 Silkeborg
Tlf: 86826300

EDC Erhverv Torben Larsen

Find flere lokaler og ejendomme på 
edc.dk/erhverv

Papirfabrikken 28
8600 Silkeborg
Tlf: 89232389

HENTON Erhvervsmægler

Eksklusivt indrettet lejemål fordelt på flere etager i en af de 
mest markante bygninger på Papirfabrikken.
Lokalerne har senest været anvendt til revisionskontor, og 
indeholder stor reception med elevator til alle 3 etager, stor 
variation af små og større kontorer samt mødelokaler.
Bygningen har netop gennemgåret en ombygning med bl.a. 
nyt tag, og der er mulighed for at ændre indretningen af 2. sal.

• Charmerende og markant ejendom

• Opført 1864/1894 - gennemgribende renoveret 2002

• Moderne indretning, med dejligt lysindfald

• Historisk bygning med miljø

Papirfabrikken 26 

MULIGHED FOR LEJE AF KONTORLOKALER 

AREAL FRA 631 M²
Etageareal    1.638 m2

Årlig leje  1.965.600 kr.
Årlig leje pr. m²  1.200 kr.

Sagsnr. 86401539

ERHVERVSMÆGLER



Industrielt og moderne lejemål med attraktiv placering på 
Papirfabrikken i Silkeborg. Anvendelsesmulighederne er 
mange, og takket være den store glasfacade, kombineret 
med arkitekturen, er synligheden i top. 
Lokalerne har senest været anvendt af et Rådgivende 
Ingeniørfirma, og indeholder bl.a. et åbent kontormiljø, flere 
lukkede kontorer/mødelokaler, kantineafdeling mm. 
Lejemålet er velegnet til kontor, klinik, undervisning, show-
room o. lign. Mulighederne er mange.

• Spændende arkitektur

• Særdeles højloftet

• Markant beliggenhed i området

• Fantastisk lysindfald

Papirfabrikken 20 

INDUSTRIELT OG MODERNE MED SYNLIG 
BELIGGENHED - “RÅT LOOK”

Etageareal  478 m2

Årlig leje  573.600 kr.
Årlig leje pr. m²  1.200 kr.

Sagsnr. 86401539

Flotte og stilfuldt indrettede lokaler i den velkendte ejendom 
”Kulturspinderiet” med attraktiv placering på Papirfabrikken i 
Silkeborg.
Lejemålet er pt. indrettet med store åbne lokaler med højt til 
loftet, fordelt på 2 plan.
Der er mulighed for anden indretning med en god blanding 
af åbent kontormiljø, lukkede kontorer, mødelokaler, kantine 
mv., kort sagt alt der kan forventes af et moderne erhvervs- 
lejemål.

• Beliggende i Kulturspinderiet 

• Åbne lokaler med bred anvendelse 

• Gode faciliteter

• Spændende rustikke lokaler på 1. sal

Papirfabrikken 32 - Kulturspinderiet  

LOKALER MED BRED ANVENDELSESMULIGHED

AREAL FRA 200 M²
Etageareal   1.582 m2

Årlig leje  1.819.300 kr.
Årlig leje pr. m²  1.150 kr.

Sagsnr. 86401541

Frederiksberggade 11
8600 Silkeborg
Tlf: 86826300

EDC Erhverv Torben Larsen

Find flere lokaler og ejendomme på 
edc.dk/erhverv

Papirfabrikken 28
8600 Silkeborg
Tlf: 89232389

HENTON Erhvervsmægler

ERHVERVSMÆGLER



Vestergade 8-16  ∙  Silkeborg  ∙  Tlf. 89 89 87 00

Træf dine beslutninger 
på kvalificerede input 

Har du helt styr på dine investeringer? Styr på markedet?
På risiko og afkast? Og på muligheder og optimering?

Vi sikrer dig en individuel tilpasset investeringsløsning, der bygger 
på solid erfaring, opdateret viden og unikke investeringsværktøjer.

Læs mere om investering på jyskebank.dk/investering

Kurs mod investering?
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