
INTERVIEW: HISTORISK STÆRK NBL

”Et hundeslagsmål.” ”Ekstremt jævnbyr-
digt.” Sindssygt tæt i den stærkeste 1. 
division nogensinde.” ”Historisk stærk 
1. division.” ”Den stærkeste næstbedste 
række i landets historie.”
Sådan lyder nogle af forudsigelserne 
til den kommende sæson fra de men-
nesker med indsigt i forholdene i den 

næstbedste danske fodboldrække, som 
SIF IN BUSINESS har talt med. Der er 
tale om fodbold-kyndige tv-folk fra TV3, 
der står for den tv-mæssige dækning af 
NordicBet Ligaen, og om aktører fra tre 
af klubberne – alle med en fortid i SIF.
Ud over at være enige om at det bliver 
tæt og jævnbyrdigt på et højt fodbold-
mæssigt niveau, som aldrig er set før i 
den næstbedste række, er de fem delta-
gere også enige om, at SIF står stærkt 
i kampen om at snuppe den ene opryk-
ningsplads.
- Jeg tror at Silkeborg IF og Viborg FF 
er de stærkeste, siger fodboldekspert 
Poul Hansen, TV3, der var kommenta-
tor på en lang række NordicBet Liga-
kampe i fjor.

- SIF har et godt udgangspunkt, siger 
Martin Thomsen med fortid i SIF og nu 
cheftræner i Skive IK.
- SIF ser ud til at være stærkt kørende, 
lyder meldingen fra målmandstræner i 
Kolding IF, Finn Secher, der har en man-
geårig fortid som målmandstræner i 
Silkeborg IF.
- Jeg tror selvfølgelig – og håber også – 
på min gode gamle klub, Silkeborg, lyder 
det fra den tidligere SIF-topscorer og 
koryfæ fra slut-90’erne, Peter Lassen, 
der nu gør sig som salgs- og sportschef 
i Hvidovre.
- Jeg har klart størst fidus til SIF og EfB 
i forhold til Hobro, som formentlig står 
overfor en stor udskiftning, siger TV3 
og Viaplay-kommentator Jonas Helmy.

HISTORISK STÆRK 
NORDICBET LIGA
Eksperter og aktører er enige 
om to ting forud for den kom-
mende sæson: 
Den næstbedste række har 
aldrig været stærkere og 
jævnbyrdigheden bliver stor.
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Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden 
og styrken i NordicBet Ligaen i den 
kommende sæson i forhold til tidligere.

Det bliver ekstremt jævnbyrdigt. Alene 
det, at der er tre nedrykkere, gør det til 
en meget stærk liga i den kommende 
sæson. I de tre har du et SIF-hold, der 
vil bevare det niveau, de har, et Esbjerg-
mandskab, der skal op og et habilt Ho-
bro-hold, der dog ser ud til at være det 
hold af de tre, der får det sværest. Ud 
over det har du Viborg, der sidste sæ-
son byggede noget spændende op med 
flere unge spillere og en ung træner – og 
også leverede en god sæson og så er 
der Vendsyssel som en dark horse, og 
et FC Fredericia-hold, der også havde 
gode perioder. HB Køge og Fremad 
Amager kan også noget, og i Kolding 

Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden 
og styrken i NordicBet Ligaen i den 
kommende sæson i forhold til tidligere.

Det bliver sindssygt tæt i en division, 
der er den stærkeste nogensinde. Spil-
lere af høj kvalitet, større budgetter og 
bedre stadionfaciliteter. Samtidig er tre 
klubber rykket ned fra Superligaen og 
Helsingør med fuldtids-set up er kom-
met op. Os i Skive er blandt meget få 
klubber, der ikke driver fodbold på fuld 
tid. I alle de år, jeg har spillet i 1. divi-
sion – og det er de fleste i min aktive 
karriere – har det altid været tæt med 
få undtagelser, og nedrykkerne har det 
også svært. Det mærkede jeg selv, da 
jeg spillede i SIF. Det er bare en anden 
liga, og det kræver tilvænning, så ofte 
får nedrykkerne en svær start. Vi har 

har de også gang i nogle ting. Så det 
bliver jævnbyrdighed og høj styrke og 
en liga uden nemme kampe.

selv de tre nedrykkere i de første fem 
runder, og det kan blive en fordel. De-
res trupper er måske ikke helt på plads 
endnu, og der vil ofte være en periode 
med tilvænning.

Hvad kommer det nye format med slut-
spil om op- og nedrykning til at betyde?

Der bliver ingen ligegyldige kampe. Det 
er et fedt format, fordi der kommer til at 
stå meget på spil både i top 6 og bund 6.

Hvilke to klubber er dine favoritter til 
oprykning, og hvem er outsidere.

SIF har et godt udgangspunkt, men 
mangler selvfølgelig Mads Emil og 
skal måske også spille lidt anderledes. 
Det er svært at være meget på bolden 

Hvad kommer det nye format med slut-
spil om op- og nedrykning til at betyde?

Det er set før, at nedrykkerne ofte kom-
mer lidt dårligt fra start. I det nye for-
mat får de mulighed for at rette det op, 
komme med i oprykningsspillet og med 
en god slutspurt stadig have mulighed 
for at rykke op.

Hvilke to klubber er dine favoritter til 
oprykning, og hvem er outsidere. 

Jeg tror at Silkeborg IF og Viborg FF er 
de stærkeste, som jeg ser det. Esbjerg 
har været igennem en stor åreladning 
og havde en forfærdelig sæson. Hobro 
mangler mange af deres afgørende 
spillere fra i fjor, mens Vendsyssel skal 
ramme det hele for at kunne blande sig.

i 1. division. Ud over SIF vil jeg pege på 
Esbjerg, og så ser jeg Fremad Amager 
som en af outsiderne. Men som sagt, 
det bliver tæt.

”EKSTREMT JÆVNBYRDIGT”
Poul Hansen, ekspertkommentator på TV3 Sport

”SINDSSYGT TÆT”
Martin Thomsen, cheftræner i Skive IK (37 kampe og 8 mål for SIF i 2015-16)

INTERVIEW: HISTORISK STÆRK NBL

Poul Hansen er ekspert-kommentator på 
NBL-kampene på TV3 Sport.

Martin Thomsen spil-
lede i SIF i 2015-16.  
I dag er han chef-
træner i Skive IK.  
Foto Ulla Myrhøj.
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INTERVIEW: HISTORISK STÆRK NBL

Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden 
og styrken i NordicBet Ligaen i den 
kommende sæson i forhold til tidligere.

Næste sæsons NordicBet Liga bliver et 
hundeslagsmål. SIF ser ud til at blive 
stærkt kørende og kan måske køre rela-
tivt glat igennem, men 5-6 hold derefter 
kommer til at lege med i et jævnbyrdigt 
slagsmål – Esbjerg, Hobro, Fremad 
Amager, Fredericia, Viborg og Vendsys-
sel som de mest oplagte. Så kommer vi 
andre uden fuldtidsbudgetter, os selv i 
Kolding, Hvidovre, Skive. Vores mål er 
overlevelse – og det var det også i den 
seneste sæson. Ligaen er den klart bed-
ste, der har været med en række klub-
ber, der har fuldtids-setup. Det er ikke 
som for 10 år siden, hvor der var kampe, 
som de bedste relativt let fik klaret.

Hvad kommer det nye format med slut-
spil om op- og nedrykning til at betyde?

Jeg tror, at to-tre hold relativt hurtigt 
vil lægge sig i position, og så bliver der 
5-6 hold, der skal kæmpe om resten af 
pladserne i oprykningsspillet – og vi går 
da efter at blive et af holdene, der kom-
mer med i den sjove ende.

Hvilke to klubber er dine favoritter til 
oprykning, og hvem er outsidere. 

Jeg tror på SIF og Fremad Amager. 
En outsider kunne være Fredericia, og 
selvfølgelig er Esbjerg og Hobro som 
nedrykkere også med i feltet, selv om 
det er en lidt ukendt størrelse indtil de 
har deres trupper på plads.

”ET HUNDESLAGSMÅL”
Finn Secher, målmandstræner i Kolding IF (målmandstræner i SIF i 14 år – fra 2004 til 2018)

Finn Secher var målmandstræner i SIF i 14 
år. I dag er han målmandstræner i Kolding IF. 
Foto: Ulla Myrhøj.

Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden 
og styrken i NordicBet Ligaen i den 
kommende sæson i forhold til tidligere.

Vi står overfor en historisk stærk 1. di-
vision. Den bedste, jeg kan huske. De 
fleste af de hold, der er med, er fuld-
tids-professionelle – det er vel kun os i 
Hvidovre, Kolding og Skive, der ikke er, 
så det bliver en virkelig hård række med 
masser af fysik – især jyderne er gode 
til at ansætte spillere med hår mellem 
tænderne, så det skal vi være forberedt 
på, så vi ikke indkasserer for mange mål 
på dødbolde og lange indkast. 

Hvad kommer det nye format med slut-
spil om op- og nedrykning til at betyde?

Jeg tror formatet vil appellere meget til 
tilskuerne, så vi håber på at corona’en 

slipper sit tag, så vi kan lukke menne-
sker ind på stadion. Det vil gøre det hele 
lidt sjovere.

Hvilke to klubber er dine favoritter til 
oprykning, og hvem er outsidere. 

Jeg tror selvfølgelig – og håber også – 
på min gode gamle klub, Silkeborg. De 
burde have styrken til at rykke op. Og 
så vil jeg pege på Esbjerg. I min verden 
er det de to favoritter. Selvfølgelig vil 
Viborg, Hobro, Fredericia etc også lege 
med, og så tror jeg på Fremad Amager 
som en dark horse med deres russiske 
ejerkreds. Det kan blive både en dreng 
og en pige for dem.

”HÅRD RÆKKE MED MASSER AF FYSIK”
Peter Lassen, salgs- og sportschef i Hvidovre (angriber i SIF 1998-2001 med 58 kampe og 29 mål)

Peter Lassen blev topscorer i Superligaen 
for SIF i 1998 og scorede i alt 29 mål i 59 
kampe fra 1998-2001.
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”STÆRKESTE NBL 
NOGENSINDE”
Jonas Helmy, kommentator på NordicBet Liga-kampene på 
Viaplay og TV3 Sport:

Jonas Helmy er kommentator på Nordic-
Bet Ligakampene på TV3 Sport og Viaplay.

Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden 
og styrken i NordicBet Ligaen i den 
kommende sæson i forhold til tidligere.

Jeg er overbevist om, at sæsonen 20/21 
byder på den stærkeste næstbedste 
række i landets historie. Med tre så 
stærke nedrykkere fra 3F Superligaen, 
med FC Helsingør tilbage efter et smut 
i 2. division, med ny struktur og med 
– mig bekendt – de fleste fuldtidspro-
fessionelle setups i NordicBet Ligaen 
nogensinde, så kigger vi ind i en sæson, 
der kun kan blive underholdende. 

Hvad kommer det nye format med slut-
spil om op- og nedrykning til at betyde?

NordicBet Ligaen gik desværre hus 
forbi, da man i Superligaen endelig 
gik væk fra systemet med tre kampe 
mod hver modstander over en sæson 
– det har jeg personligt altid haft det 
svært med, så det nye system byder jeg 
velkommen. Jeg er fan af, at holdene 
matches med deres direkte konkurren-
ter fire gange over en sæson: To gange 
ude og to gange hjemme, og ikke med 
den underlige skævvridning, som det 
gamle system gav. Den nye struktur 
fremtvinger nogle interessante knu-
depunkter – især når holdene skal 
fordeles i op- og nedrykningsspil efter 
runde 22, men selvfølgelig også når de 
to oprykkere og nedrykkere skal findes 
direkte uden sikkerhedsnettet i form af 
play-off kampe. Det er old school på 
den fede måde.

Hvilke to klubber er dine favoritter til 
oprykning, og hvem er outsidere. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at se, 
hvilke trupper det lykkes for Esbjerg fB 
og Silkeborg IF at få stablet på benene 
til en sæson, hvor direkte oprykning 
selvfølgelig skal være målet for dem. 

Jeg har klart størst fidus til SIF og EfB 
i forhold til Hobro, som formentlig står 
overfor en stor udskiftning. Viborg FF 
og FC Fredericia endte 2’er og 3’er, så 
det ville være naturligt at pege på dem 
som outsidere, men noget siger mig, at 
vi skal holde øje med Vendsyssel FF i 
den kommende sæson. Selv om de slut-
tede i nederste halvdel, havde de ræk-
kens næstbedste defensiv efter Vejle, 
så hvis de finder ud af at score mål oppe 
nordpå med deres nye trænerteam tror 
jeg, de kan blive stærke. På samme 
måde skuler jeg til Fremad Amager, 
som virkelig har gang i et spændende 
projekt med en pengestærk bagmand 
og en ekstremt interessant og talentfuld 
spillertrup.

Skive IK
Martin Thomsen, cheftræner 
I SIF 2015-16 (37 kampe/8 mål) 
Mikkel Vendelbo, midtbanespiller 
I SIF 2015-19 (96 kampe/3 mål)  
Emil Søgaard, forsvarsspiller 
U-fodbold i SIF og i førsteholdstruppen 
2014-16 
Thomas Santos, angriber 
U-fodbold i SIF 
Oliver Haurits, angriber 
I SIF 2018-19 (11 kampe)
 
Viborg FF 
Emil Scheel, midtbanespiller 
I SIF 2013-17 (130 kampe/27 mål) 
Christian Sørensen, midtbanespiller 
I SIF 2013-16 (46 kampe/6 mål) 
Frans Putros, forsvarsspiller, Viborg FF 
I SIF 2013-14 (16 kampe) 
Nicolai Lund, assistent og transitions-
træner 
Ungdomselite-træner i SIF i to perioder

Hobro IK 
Peter Sørensen, cheftræner 
I SIF 1991-95 og 1997-2000 (209 
kampe/15 mål), cheftræner 2015-18) 
Simon Jakobsen, forsvarsspiller 
I SIF 2009-20 (223 kampe/3 mål) 

Hvidovre IF 
Peter Lassen, sports- og salgschef 
I SIF (angriber) 1998-2001 (58 
kampe/29 mål)
Nicolaj Agger, angriber 
I SIF 2014-17 (25 kampe/6 mål)  

Vendsyssel FF 
Peter Friis Jensen, målmand 
I SIF 2017-19 (29 kampe)

FC Fredericia 
Nikolaj Ritter, forsvarsspiller 
I SIF 2011-16 (136 kampe/3 mål)
 
Kolding IF
Finn Secher, målmandstræner 
I SIF (målmandstræner) fra 2004 til 
2018

HB Køge
Stephan Petersen, midtbanespiller 
I SIF 2017-19 (57 kampe/10 mål)
 
Esbjerg fB
Nicklas Røjkjær, angriber/midtbane 
U-fodbold i SIF til 2016 (2 førsteholds-
kampe)

NORDICBET LIGAEN 
VRIMLER MED 
TIDLIGERE SIF’ERE
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