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MÅLET ER OPRYKNING
Og sådan når vi det. Samtaler med sportschef, cheftræner og spillerprofil

HISTORISK
STÆRK
NORDICBET LIGA
Sådan ser eksperter
og konkurrenter på
den kommende sæson

GLÆD DIG
TIL ET HEKTISK
EFTERÅR
Syv hjemmekampe
i efteråret mod bl.a.
Esbjerg og Viborg

EUROPA RUNDT
Fra Bodø i nord til Nice i syd.
SIF-talenter slår igennem i Europa

STOKVAD
Rådgivende Ingeniører
Vi elsker Silkeborg og Silkeborg IF

Gubsø Garage: Værksteder, udstillingsarealer, garageanlæg, restaurant og kontorer til udstilling
af veteranbiler, fortrinsvis Bugatti. Under opførelse. Arkitekt, Cornelius Vöge.

”Hos Stokvad er vi klar til
både at indgå i samarbejder om store projekter
med relevante samarbejdspartnere og arbejde
med de mindre byggesager som villa-byggeri eller
tilbygning.”

Undervisningsbygning i 3 etager ved
Kornmod Realskole. Under opførelse.
Arkitekt, Laban.

Kompetencer
■ Projektering af
alle ingeniørfag
indenfor byggeri
■ Rådgivning og
granskning indenfor
alle ingeniørfag
indenfor byggeri
■ Certificeret
brandrådgiver
■ Certificeret statiker
■ DGNB-konsulent

Ny lagerhal og kontor/administration for Candynavia.
Afsluttet i 2019. Arkitekt, Laban.

Højvandssikring foran hotel, cafeer og
biograf på Papirfabrikken. Vinter 2020.

Rødder i Silkeborg:

Andre projekter i Silkeborg, hvor Stokvad
har leveret eller skal levere ingeniørarbejdet:
■ Tilbygning til den tidligere kollegiebygning
tilknyttet College360 på Kejlstrupvej.
■ Boligprojektet Udsigten på den gamle
Fiskars grund i Lysbro.
■ Opførelse af Sejs Svejbæk Børnehus
Partner og ingeniør
Henrik Krogh Sloth:
”Opvokset” i Søholthuset og
bosat på Ansvej, 1.000 meter
fra JYSK park.

Partner og ingeniør
Jan Houmann Mortensen:
Opvokset i Kjellerup, udlært
hos VVS-firmaet Ole K. Hansen.

Stokvad er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Kontorer i Risskov og Randers. 33 ansatte. Grundlagt i henholdsvis
Randers i 1970 af civilingeniør Bent Westphal og i Risskov i 1974 af Knud G Stokvad. Virksomheden ejes af 4
partnere: Lotte Stokvad, Henrik Krogh Sloth, Jan Houmann Mortensen og Niels Erik Væver.

Velkommen til
SIF IN BUSINESS
En ny sæson ligger foran os, og vi glæder os. Selvfølgelig
havde vi helst spillet videre i 3F Superligaen, men når nu det
ikke kan være anderledes, er det en spændende liga, vi er
blevet en del af. Som det fremgår af denne udgave af SIF IN
BUSINESS, så er alle, der er blevet spurgt, enige om at NordicBet Ligaen i år er historisk stærk.
Det bliver både et hundeslagsmål og et rotteræs, som er nogle
af de ord, der bliver sat på inde i magasinet. Det rokker dog
ikke ved, at vores altoverskyggende sæsonmål er at rykke op.
Vi vil tilbage i 3F Superligaen hurtigst muligt.
Den nye sæson er den første med en ny, ensartet struktur i
både 3F Superligaen og NordicBet Ligaen, hvor vi har 12 hold i
begge ligaer, og hvor holdene bliver splittet op i to halvdele efter 22 runde, når alle har mødt hinanden både ude og hjemme.
De seks øverste spiller om oprykning i NordicBet Ligaen og
mesterskabet i 3F Superligaen, mens de seks nederste i begge
ligaer spiller om at undgå en af de to nedrykningspladser.
Det skal nok blive underholdende, intenst og spændende. Vi
håber også, at kampene kan trække mange tilskuere til JYSK
park, selv om vi formentlig i det meste af sæsonen vil være
underlagt restriktioner som følge af corona-pandemien. I den
forbindelse opfordrer jeg til, at man holder sig orienteret om
den aktuelle situation via SIF App’en og vores hjemmeside.
Det igangværende transfervindue har igen bevist, at SIF kan
noget særligt i udviklingen af lokale talenter. Vi har med salgene
af Eskild Dall til Ajax Amsterdam og Mads Emil Madsen til LASK
Linz ikke bare sikret os et økonomisk rygstød, der hjælper os
igennem en sæson i næstbedste række med færre indtægter
som konsekvens, men også dokumenteret vores evne til at
skabe midtjyske fodboldspillere, der kan begå sig internationalt.
Senest har vi også solgt Jeppe Okkels til svenske IF Elfsborg.
Inde i magasinet har vi været på europæisk rundtur til syv lokale talenter, der alle begår sig på den internationale fodboldscene. Fra Bodø nord for Polarcirklen
over Bergen og Lillestrøm til tyske
Hoffenheim, hollandske Amsterdam og østrigske Linz til Nice på den
franske middelhavskyst. Det er
vores drenge. Det må vi godt
være stolte af.
God læselyst
Kent Madsen,
adm. direktør
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TRANSFERINDTÆGTER
SKABER OVERSKUD
Covid-19 har sat sit aftryk på
halvårsrapporten i Silkeborg
IF Invest, men transferindtægter betyder, at koncernen
alligevel kommer ud med
overskud.

Overskud på 6 mio. kr. før skat. Det står
der på bundlinjen i koncernen Silkeborg
IF Invest A/S efter første halvår af 2020.
Selskabet, der driver fodbold (Silkeborg
IF), ejendomsudlejning (Papirfabrikken)
og hotel- og konference-aktiviteter (Hotel Papirfabrikken Radisson Blu) er således kommet nogenlunde tørskoet ud
af et halvår kraftigt præget af covid-19.
- Halvårsresultatet er tilfredsstillende,
især i lyset af påvirkningen fra Covid-19.
Det er særligt hotel- og konferencedriften, der har været ramt af pandemien,
hvor hotellet har været lukket helt ned
i en periode. Men også udeblevne
matchday-indtægter til superligakampene har påvirket
negativt. Jeg vil vurdere, at
bundlinjen er ramt negativt
med omkring 5 mio. kr., på
trods af hjælp gennem statens
hjælpepakke for lønkompensation, siger adm. direktør Kent Madsen.
Når det alligevel er lykkedes at lave
overskud, hænger det først og fremmest sammen med transfer-indtægter.
Gennem salg af Ronnie Schwartz til FC
Midtjylland, Mads Emil Madsen til LASK
Linz og Eskild Dall til Ajax Amsterdam
er der realiseret nettoindtægter på 13,3
mio. kr. på spillertransfers.
- Transferindtægter er en afgørende forudsætning for at finansiere fodboldforretningen. Havde vi ikke solgt spillere i
første halvår, var fodbolden landet på et
underskud i omegnen af 10 mio. kr. Nu
kan vi i stedet notere et overskud på
den del af koncernen på 3,5 mio.
kr., siger Kent Madsen.
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Nøgletal:

1. halvår 2020

1. halvår 2019

6,0 mio. kr.
40,0 mio. kr.
204,5 mio. kr.

-5,7 mio. kr.
48,8 mio. kr.
184,5 mio. kr.

Halvårets resultat (før skat)
Halvårets omsætning
Egenkapital

I både 2019 og ’18 var transferindtægter
også baggrunden for overskud på fodbold, og Kent Madsen ser det også som
et vigtigt fremtidigt forretningsområde.

- Gennem det lange, seje træk har vi
skabt en forretningsmodel med udvikling af lokale talenter, der nu for tredje
år i træk giver resultater. Jeg ser i den
sammenhæng også positivt på fremtiden, vi har hele tiden nye, spændende
spillere på vej. Det er dog en model, der
rummer væsentlige risici, så vi vil stadig
styre forretningen, så vi kan tåle år uden
transfers, siger Kent Madsen.
Selskabet har valgt ikke at indregne
kompensation fra statens hjælpepakke til virksomheder med underskud på
store arrangementer, da retningslinjerne for tildeling endnu er uklare.
Først når der er mere klarhed, vil
Silkeborg IF Invest søge om
kompensationen.
Silkeborg IF Invest A/S
fastholder forventningen
til årets resultat, et plus
på mellem 5-10 mio. kr.
Det vil i givet fald være 6.
år i træk med positive tal
på bundlinjen.
- Den udvikling vil vi fastholde, og selv
om vi ærgrer os over nedrykningen i
fodbold-delen af koncernen, har vi nu
fokus på at glasset er halvt fyldt. Vi
går ind i en spændende sæson med en
NordicBet Liga i nyt format med slutspil. Iagttagere betegner det som den
bedste næstbedste række nogensinde,
men det ændrer ikke på, at vi går efter
oprykning. Det har været et halvår, hvor
vi på såvel hotel- som fodboldaktiviteter
har været hårdt ramt af Covid-19, men
det vidner om en robust forretning, at
vi på trods af det kan komme ud med
positive tal, siger Kent Madsen.

Intet kan sammenlignes med den dramatiske,
perfekte glans fra en spritny lakering.
Men i virkeligheden holder den sjældent hele
køretøjets levetid.

RestorFX reparerer permanent ridser, blegning
og skader på klarlakken, igennem en banebrydende og innovation teknologi.
RestorFX International blev lanceret i 2006 i
USA og har siden da vokset sig større og større.
I dag har RestorFX over 100 centre, fordelt i
over 45 lande – nu også i Danmark.

Det første danske center bliver beliggende på
Priorsvej 7D i Silkeborg, hvor Jacob Bilstrup,
direktør og Per Kristensen, centerleder, står klar
til at åbne dørene d. 26. og 27. september 2020
fra kl. 10.00-17.00.
Kom og oplev konceptet i vores nye lokaler.
Med venlig hilsen
Per og jacob

RestorFX

Tlf. 73 70 70 07

Per Kristensen

Jacob Bilstrup

Priorsvej 7D

www.restorfx.dk

Tlf. 44 12 89 49

Tlf. 73 70 70 07

8600 Silkeborg

info@restorfx.dk

pk@restorfx.dk

jb@restorfx.dk

INTERVIEW: HISTORISK STÆRK NBL

HISTORISK STÆRK
NORDICBET LIGA
Eksperter og aktører er enige
om to ting forud for den kommende sæson:
Den næstbedste række har
aldrig været stærkere og
jævnbyrdigheden bliver stor.

”Et hundeslagsmål.” ”Ekstremt jævnbyrdigt.” 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 mennesker med indsigt i forholdene i den
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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 fodboldmæssigt niveau, som aldrig er set før i
den næstbedste række, er de fem deltagere også enige om, at SIF står stærkt
i kampen om at snuppe den ene oprykningsplads.
- Jeg tror at Silkeborg IF og Viborg FF
er de stærkeste, siger fodboldekspert
Poul Hansen, TV3, der var kommentator på en lang række NordicBet Ligakampe 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 mangeårig 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.

INTERVIEW: HISTORISK STÆRK NBL

”EKSTREMT JÆVNBYRDIGT”
Poul Hansen, ekspertkommentator på TV3 Sport
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 Esbjergmandskab, der skal op og et habilt Hobro-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 sæson 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

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

Hvad kommer det nye format med slutspil om op- og nedrykning til at betyde?
Det er set før, at nedrykkerne ofte kommer lidt dårligt fra start. I det nye format 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.

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

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.

”SINDSSYGT TÆT”
Martin Thomsen, cheftræner i Skive IK (37 kampe og 8 mål for SIF i 2015-16)
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. Spillere af høj kvalitet, større budgetter og
bedre stadionfaciliteter. Samtidig er tre
klubber rykket ned fra Superligaen og
Helsingør med fuldtids-set up er kommet 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. division – 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

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

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.

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

Martin Thomsen spillede i SIF i 2015-16.
I dag er han cheftræner i Skive IK.
Foto Ulla Myrhøj.

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

SIF IN BUSINESS
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”ET HUNDESLAGSMÅL”
Finn Secher, målmandstræner i Kolding IF (målmandstræner i SIF i 14 år – fra 2004 til 2018)
Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden
og styrken i NordicBet Ligaen i den
kommende sæson i forhold til tidligere.

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

Næste sæsons NordicBet Liga bliver et
hundeslagsmål. SIF ser ud til at blive
stærkt kørende og kan måske køre relativt glat igennem, men 5-6 hold derefter
kommer til at lege med i et jævnbyrdigt
slagsmål – Esbjerg, Hobro, Fremad
Amager, Fredericia, Viborg og Vendsyssel 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 bedste, der har været med en række klubber, 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 slutspil 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 kommer 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.

”HÅRD RÆKKE MED MASSER AF FYSIK”
Peter Lassen, salgs- og sportschef i Hvidovre (angriber i SIF 1998-2001 med 58 kampe og 29 mål)
Hvordan vurderer du jævnbyrdigheden
og styrken i NordicBet Ligaen i den
kommende sæson i forhold til tidligere.

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

Vi står overfor en historisk stærk 1. division. Den bedste, jeg kan huske. De
fleste af de hold, der er med, er fuldtids-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.

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

Hvad kommer det nye format med slutspil om op- og nedrykning til at betyde?
Jeg tror formatet vil appellere meget til
tilskuerne, så vi håber på at corona’en
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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.
Peter Lassen blev topscorer i Superligaen
for SIF i 1998 og scorede i alt 29 mål i 59
kampe fra 1998-2001.

”STÆRKESTE NBL
NOGENSINDE”
Jonas Helmy, kommentator på NordicBet Liga-kampene på
Viaplay og TV3 Sport:
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 fuldtidsprofessionelle setups i NordicBet Ligaen
nogensinde, så kigger vi ind i en sæson,
der kun kan blive underholdende.
Hvad kommer det nye format med slutspil om op- og nedrykning til at betyde?

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 sluttede i nederste halvdel, havde de rækkens 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.

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 konkurrenter 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 knudepunkter – 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.

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 transitionstræner
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

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.

NORDICBET LIGAEN
VRIMLER MED
TIDLIGERE SIF’ERE

HB Køge
Stephan Petersen, midtbanespiller
I SIF 2017-19 (57 kampe/10 mål)

Jonas Helmy er kommentator på NordicBet Ligakampene på TV3 Sport og Viaplay.

Esbjerg fB
Nicklas Røjkjær, angriber/midtbane
U-fodbold i SIF til 2016 (2 førsteholdskampe)
SIF IN BUSINESS
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UDSIGT TIL
HEKTISK EFTERÅR
PÅ JYSK park
SIF spiller i løbet af de næste tre en halv måned 7 hjemmekampe på JYSK park.
Få det store overblik her.

Silkeborg IF – Skive IK

Silkeborg IF – Esbjerg fB

Silkeborg IF – Hobro IK

Tid: Onsdag 16. september kl. 18.00

Tid: Lørdag 19. september kl. 13.30

Tid: Lørdag 3. oktober kl. 13.30

Kampens nerve: Sæsonens første
hjemmekamp er altid forbundet med lidt
ekstra spænding og nerve. Læg dertil at
Skive IK i stab og trup har flere tidligere
SIF’ere, cheftræner Martin Thomsen
på sidelinjen og inde på banen hele fire
spillere med en fortid i SIF: Mikkel Vendelbo, Oliver Haurits, Emil Søgaard og
Thomas Santos.
Seneste kamp: Vi skal tilbage til 2016,
hvor SIF på en smuk forårsaften på Mascot Park vandt 3-1 på to mål af Andreas Albers og nuværende Skive-træner
Martin Thomsen. Det var tre vigtige SIFpoint i marchen mod oprykning.

Martin Thomsen scorede for SIF sidst de to
klubber mødtes.
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Kampens nerve: Endnu en duel mellem
to nedrykkere – og endnu en mulighed
for at få en pejling på SIF’s muligheder
i oprykningskampen. Samtidig er det
et gensyn med to kære SIF-kendinge,
Simon Jakobsen på banen og Peter Sørensen på trænerbænken.

Ronnie Schwartz bragte SIF på 1-0, sidst
SIF og Esbjerg mødtes.

Seneste kamp: I oktober i fjor blev det
1-1 i Hobro med Nicolai Vallys som
målscorer for SIF i en kamp, hvor SIF
leverede fin fight.

Kampens nerve: Tidlig duel mellem
to nedrykkere, der samtidig er blandt
de største favoritter til oprykning. En
spændende styrkeprøve, der giver en
pejling på, hvem der står bedst i tidlig
topkamp. Esbjerg kommer til JYSK park
med ny cheftræner i skikkelse af Olafur
Kristjansson med fortid i både Randers
FC og FC Nordsjælland.
Seneste kamp: I november i fjor besøgte Esbjerg JYSK park i 17. runde
og vandt 2-1. Ronnie Schwartz bragte
SIF i front, men mål af Joni Kauko og
Mohammed Dauda sikrede vestjyderne
tre point.

Fem minutter før pausen udlignede Nicolai
Vallys til slutresultatet 1-1, da SIF og Hobro
mødtes sidst.

ARTIKEL: K AMPE I EFTERÅRET

Silkeborg IF – Viborg FF
Tid: Midtugen 20.-21. oktober
Kampens nerve: Viborg leverede en
fin sæson 2019-20, men blev ramt af,
at Vejle var bedre og dermed tog den
enlige oprykningsplads. Viborgenserne
satser igen i år på toppen med et ungt
hold ledet af en ung træner i Jacob Neestrup. Dermed er det en duel mellem to
hold af ungdom og talent, der formentlig
begge kommer til at kæmpe med om
oprykning.
Seneste kamp: 3. sidste runde i 2018-19
sæsonen foran et udsolgt JYSK park
(9.117) blev det 2-2 efter 0-2 chokstart af
Viborg. Ronnie Schwartz reddede med
to mål det ene point og et uhyre vigtigt
skridt mod den direkte oprykning.

Silkeborg IF – Vendsyssel FF

Seneste kamp: I april 2016 tabte SIF
et skridt i oprykningskampen med nederlag på 0-1 i Hjørring. Det blev dog
også sidste point-tab i sæsonen, idet
oprykningen blev sikret med sejre i de
fire næste kampe og fejret med 5-0 over
Vejle i den femte.

Silkeborg IF – FC Helsingør
Tid: Weekenden 21.-22. november
Kampens nerve: Hvem husker ikke den
sitrende spænding i play-off kampen i
maj 2018, som SIF vandt 4-3 på JYSK
park. En af de mest dramatiske kampe
siden åbningen af byens nye stadion.
Kampen sendte Helsingør ned, mens
SIF fik en livline, som dog blev smidt i
Esbjerg et par uger senere. Kan de to
mandskaber levere endnu en kamp i
den kaliber?
Seneste kamp: Helsingør er en af de
modstandere, SIF har mødt mest gennem de seneste sæsoner. Seneste opgør var i april 2019, hvor det blev 1-1 på
JYSK park – et heldigt SIF-point, der
var nok til at sende mandskabet fra Søhøjlandet op på førstepladsen i næstbedste række. SIF endte med at rykke
op, Helsingør rykkede ned. Nu er begge
klubber tilbage i NordicBet Ligaen.

Ronnie Schwartz tog en spurt over en hel
banelængde for at fejre sit sejrsmål med
SIF-fansene.

Silkeborg IF – FC Fredericia
Tid: Weekenden 12.-13. december
Kampens nerve: Selv om Fredericia er
et godt hold i NordicBet Ligaen og også
i denne sæson må regnes med blandt
outsiderne, har SIF traditionelt et godt
tag på holdet fra fæstningsbyen. Af de
15 opgør, de to klubber har spillet mod
hinanden siden 2003, har SIF vundet
12, ét er endt uafgjort og Fredericia har
vundet to.
Seneste opgør: I begyndelsen af maj
2019 lignede det 0-0 på Monjasa Park,
men med to minutter igen dukkede
Ronnie Schwartz op i Fredericia-feltet
og sendte et indlæg fra Svenn Crone
i nettet.

Tid: Weekenden 31. okt.-1. nov.
Kampens nerve: Det er 10. kamp på
halvanden måned. Og oveni har der
forhåbentlig for SIF også været et par
pokalkampe. Det er nu, det lange seje
træk bliver taget. Kan SIF vinde over en
af outsiderne i oprykningskampen, vil
det være et godt signal at sende inden
slutspurten op til vinterpausen.

Robert Skov var med, da SIF tabte 0-1 til
Vendsyssel i april 2016.

Et sent selvmål af Helsingør sikrede SIF et point senest, de to klubber mødtes.
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KLAR MÅLSÆTNING:

SIF SKAL TILBAGE
I 3F SUPERLIGAEN
MED DET SAMME
I en historisk stærk NordicBet Liga har SIF lagt pres på sig selv.
Sportschef, cheftræner og spillerprofil er fuldstændig enige:
Den kommende sæson handler kun om én ting, oprykning
til 3F Superligaen.
Der er ingen vaklen i svarene, når man stiller ét bestemt spørgsmål i SIF’s sportslige sektor. Spørgsmålet lyder: Hvad er
målet med sæsonen? Og svaret er er lige
så enkelt som spørgsmålet: Oprykning.
I samtaler med sportschef Jesper
Stüker, cheftræner Kent Nielsen og spillerprofil Frederik Alves Ibsen om den
kommende sæson lægger ingen skjul
på, at succes-kriteriet er oprykning. Det
forventer omgivelserne, og – vigtigst
– det forventer den sportslige sektor
også af sig selv.
- Målet er at rykke op igen. Det bliver væsentligt sværere, end mange tror, for der
er mange fine hold i NordicBet Ligaen,
men vi har en god grundstamme og gode
spillere, siger cheftræner Kent Nielsen.
- NordicBet Ligaen er en stærk række,
hvor de fleste klubber er fuldtidsprofessionelle med et højt niveau. Det ændrer
dog ikke på, at vores mål er oprykning.
Vi har en god stamme af spillere i truppen. Fokus er på oprykning og på at
styrke os gennem sæsonen, så vi bliver
mere konkurrencedygtige, end sidst vi
vendte tilbage til 3F Superligaen, siger
sportschef Jesper Stüker.
- Vi går helt klart efter at rykke op, og
kan vi fortsætte de takter, vi viste i slutningen af sidste sæson, så brager vi op
i superligaen igen, siger midtstopper
Frederik Alves.
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Vi vil komme ud for, at vi skal forklare os, selv om vi vinder 1-0.
Det skal vi kunne håndtere, siger cheftræner Kent Nielsen.
Foto: Morten Kjær.

”

Vi spiller om
oprykning, det er
både vores egne
og omgivelsernes
forventninger.

KENT NIELSEN
SVÆRT AT FÅ ØJE PÅ NEMME KAMPE
SIF’s cheftræner ser muligheder for succes i den kommende sæson, men advarer også om, at det
bliver et rotteræs at sikre sig en af de to oprykningspladser.
Kent Nielsen er afklaret. Sidste sæsons
skuffelse med nedrykning fra 3F Superligaen er fordøjet. Nu handler det om
den opgave, han og spillerne står overfor. Chefen udviser en tillidsvækkende
tro på tingene, men advarer også mod
alt for blåøjet optimisme.
- Vi bliver testet på omgivelsernes forventninger om at vinde mange kampe
og være klart bedre end de andre. Men
ingen hold kommer til bare at gå fra sejr
til sejr. Vi skal være klar til at håndtere
forventningerne, og vi vil også komme
ud for at skulle forklare os selv efter en
1-0 sejr. Vi spiller om oprykning, det

er både vores egne og omgivelsernes
forventninger. Det er også udviklende,
og det stiller krav om at vi leverer hver
gang, siger Kent Nielsen om den opgave, hans hold står overfor.
- Det er svært at få øje på nemme kampe,
hvor man kan køre tingene hjem på 90
procent. Jeg tror, vi kommer til at spille
ekstremt mange tætte kampe, der bliver
afgjort på udholdenhed, fortsætter han.
SIF ser ind i en NordicBet Liga, der
har udviklet sig eksplosivt gennem de
seneste 10 år. Langt de fleste klubber
kører med fuldtidsprofessionelle setups, mange tidligere superligaspillere

optræder i den næstbedste række, og
de yngre spillere har for de allerflestes
vedkommende været igennem en fodboldmæssig skoling i talentmiljøerne
omkring superligaklubberne. I den kommende sæson er der desuden tilsat tre
nedrykkere fra 3F Superligaen og en oprykker – FC Helsingør – der også driver
fodbold på fuld tid.
- Dér hvor tingene virkelig har rykket sig
gennem det seneste årti, er i den næstbedste række. Det bliver et rotteræs, og
der skal virkelig bruges ressourcer på at
skabe resultater og nå i mål, slår Kent
Nielsen fast.

SIF IN BUSINESS 13

ARTIKEL: MÅLET ER OPRYKNING

STÜKER
VORES EGEN FORVENTNING ER OPRYKNING
SIF’s sportschef påtager sig gerne favoritværdigheden i oprykningskampen.
”Det er også vores egen forventning,” siger han.
Omgivelserne har op til sæsonstarten
i NordicBet Ligaen haft travlt med at
udpege SIF som favorit til en af de to
oprykningspladser. Den forventningsbyrde bærer SIF’s sportschef Jesper
Stüker gerne.
- Det er også vores egen forventning, så
man kan vel sige, at det vi hører i vores
omgivelser blot bekræfter vores egen
forventning. Jeg synes også, at der er
en tendens til, at de hold, der er forventninger til, også får de sidste procenter
frem i ressourcerne, når det begynder
at spidse til, siger sportschefen.
Let bliver det dog ikke, for Jesper Stüker
ser en række stærke hold være med i
kampen om superligapladserne: Esbjerg og Viborg er der noget solidt og
bæredygtigt over, Hobro vil sikkert også
være med, og så er der altid en dark
horse eller to.
- Og så er der altid en tendens til at oprykkere klarer sig godt. Næstved gjorde
det godt, da vi rykkede op senest, og
i sidste sæson blev Skive nummer 5.
Helsingør er rykket op med fuldtids-set
up, så hvem ved, siger han og advarer
samtidig om, at SIF’s gode afslutning på
superliga-sæsonen ikke må lulle alle på
og omkring holdet ind i en forestilling
om, at tingene kommer af sig selv.
- Nu er vi i en anden række med andre
modstandere, hvor vi skal ud og skabe
kampene og også turde spille med en
vis risiko. Det kommer til at kræve meget af hver enkelt. Ingen hold kommer til
at køre sin modstander ud af banen, og
der vil være lige perioder i alle kampe.
Her handler det for os om at få de
små marginaler til at tippe til
vores side. Det er en mental
opgave, men der er også
nogle taktiske ting i det,
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som vi skal være klar på. Vi kommer
til at kontrollere kampene mere end vi
kommer til at angribe kompromisløst,
fortsætter han.
SIF står overfor et tæt kampprogram i
efteråret, hvor der skal afvikles 16 runder fra 11. september til 20. december. Det stiller krav til sammensætningen af truppen – og
størrelsen.
- Vi vil blive testet på truppens bredde velvidende,
at den er blevet mindre.
Estimatet er, at vi skal
råde over 20-22 konkurrencedygtige spillere,
og vi kommer hele vejen rundt undervejs,
siger han.

Vi kommer til at kontrollere kampene mere end vi kommer til at
angribe kompromisløst, siger
sportschef Jesper Stüker.
Foto: Morten Kjær.

”

Det kommer til at
kræve meget af
hver enkelt.

Altid tæt på dig

Private Banking i Jyske Bank er forankret hos din faste
rådgiver i den lokale afdeling. Du får en sammenhængende
plan for hele din formue, og du har adgang til specialister,
når der er behov for det.
Det handler om at give din formue liv
– så du kan fortsætte det liv, du ønsker.
Se mere på jyskebank.dk/privatebanking.

Vestergade 8-16 ∙ Silkeborg ∙ Tlf. 89 89 55 30
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FREDERIK ALVES
VI VED, HVAD DER SKAL TIL
Centralforsvarer Frederik Alves Ibsen er ikke i tvivl om, at SIF rykker
op, hvis holdet holder stilen fra afslutningen af sidste sæson.
Den gode afslutning på sidste sæson
med tre sejre og to uafgjorte opgør i de
sidste syv kampe kunne ikke forhindre
SIF’s nedrykning. Men det har givet et
mentalt fundament at starte tilværelsen i NordicBet Ligaen på, ligesom bl.a.
træningskampen mod Sønderjyske (3-1
sejr) og AaB (2-1 sejr) efterlod et opløftende indtryk.
Det læner forsvars-profilen Frederik
Alves Ibsen sig op ad, når han skal
vurdere mulighederne i den sæson,
der ligger foran ham og holdet.

- Hvis vi kan spille på samme måde, som
vi gjorde i slutningen af sidste sæson og
i bl.a. testkampen mod SønderjyskE og
AaB, så rykker vi op. Jeg synes, at vi har
været gode med bolden, og det skal vi
også være i NordicBet Ligaen, siger SIFprofilen og forudser, at man i den kommende sæson vil se et aggressivt SIFmandskab, der presser højt på banen.
- Vi har trænet meget i at presse højere
oppe på banen for at erobre bolden tidligt og skabe chancer. Vi kommer til at
styre kampene ved at have bolden og
genpresse højt, hvis vi mister den, og
jeg er ikke i tvivl om, at vi kan lykkes
med det, fortsætter Alves.
Han anerkender, at ligaen ser stærk ud
i sammenligning med tidligere sæsoner, men han hæfter sig også ved, at
SIF selv mod de gode hold i 3F Super-

ligaen havde bolden meget. Så selv om
der spilles i et højt tempo og med stor
fysik i den næstbedste række, så vil
det stadig være tempomæssigt langsommere og fysisk svagere, end i 3F
Superligaen.
- Så kan der selvfølgelig være noget
taktisk, men i og med at vi kommer til
at have bolden, så vil det langt hen ad
vejen blive os, der bestemmer kampenes udvikling.
På den mentale front skal SIF’erne
vænne sig til at være favoritter i stort
set alle kampe, og mange af konkurrenterne og eksperterne – bl.a. dem SIF IN
BUSINESS har spurgt – peger stort set
alle som én på SIF som ligaens favorit.
- Jeg synes det er fedt at være favorit,
og i bund og grund skal vi gå ud og gøre
det, vi er bedst til: At spille fodbold og
koncentrere os om det. Så når vi længst
både individuelt og som hold. For mig er
det enkelt: Jeg elsker at spille fodbold
og jeg lever af det. Jeg glæder mig bare
til at skulle spille kampe igen. Og så må

”

Jeg synes det
er fedt at være
favorit.

vi jo bare gå ud og vise, at vi er favoritter. Det er på banen, vi skal vise det,
og er vi fokuserede og koncentrerede
i alle 90 minutter, så kommer vi også
til at lykkes, slår Frederik Alves Ibsen
fast og nævner Esbjerg og Viborg som
hans bud på de største konkurrenter.

- Vi kommer til at styre kampene ved at have bolden og genpresse højt, hvis vi mister
den, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan lykkes med det. Foto: Morten Kjær.
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BODØ,
NORGE
FK Bodø/Glimt:
Sammy Skytte

SVERIGE

NORGE

BERGEN,
NORGE
SK Brann:
Daniel A.
Pedersen

LILLESTRØM,
NORGE
Lillestrøm SK:
Tobias Salquist

BORÅS,
SVERIGE
IF Elfsborg:
Jeppe Okkels

AMSTERDAM,
HOLLAND
Ajax Amsterdam:
Eskild Dall

TYSKLAND

HOLLAND

HOFFENHEIM,
TYSKLAND
TSG 1899 Hoffenheim:
Robert Skov

FRANKRIG

NICE, FRANKRIG
OGC Nice:
Kasper Dolberg
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LINZ, ØSTRIG
LASK Linz:
Mads Emil Madsen

ØSTRIG
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INDSKIFTER NORD
FOR POLARCIRKLEN
Det har været en omskiftelig tilværelse
for Sammy Skytte, siden han i 2018
sagde farvel til SIF. Egentlig blev han

Sammy Skytte
23 år. Bodø/Glimt
13 kampe, 1 mål
Baggrund: Oprindeligt fra Egeparken i Silkeborg og spillede som
barn fodbold i KFUM. Kom til SIF
som 13-årig og gik gennem klubbens talentudviklings-system.
Solgt til FC Midtjylland i 2018
efter 58 kampe og tre mål i SIF.

solgt til FC Midtjylland, men nåede aldrig at spille en kamp for Ikast/Herningklubben, som i stedet lejede ham ud til
først AC Horsens og sidenhen norske
Stabæk.
Opholdet i Stabæk blev en succes for
midtbanespilleren, som derefter blev
købt fri af Bodø/Glimt, som i 2019 var
endt på andenpladsen i den bedste norske række. Her skulle han blandt andet
erstatte Vegard Moberg, som havde
taget turen til Silkeborg.
- Jeg føler, at spillestilen passer godt til
mig. Det er et hold, som skaber chancer, og der mulighed for, at jeg kan både
score og lægge op, lød det dengang fra
Sammy Skytte til klubbens hjemmeside.
Udtalelsen må siges at holde stik. Chancer har de i hvert fald skabt nok af. Bodø/

TRIVES I OSLO TRODS
SPORTSLIG NEDTUR
- Fodbolden går ad helvedes til.
Sådan lyder den kontante melding fra
Tobias Salquist, som kan se tilbage på
en katastrofesæson for Lillestrøm, som
rykkede ud af den bedste norske række
for første gang i 45 år.
Året startede dog ellers fornuftigt for
midterstopperen, som efter skiftet fra
belgiske Waasland-Beveren fik spillet
fast i startopstillingen for den norske
klub. Den tidligere SIF-spiller var også
målfarlig, da han indenfor seks kampe
scorede tre gange. Men det endte galt

Nedrykningen har været hård at sluge for
Tobias Salquist, der ellers trives i Oslo og
fodboldklubben Lillestrøm.

for Lillestrøm. Helt galt. I de sidste 11
kampe formåede man ikke at vinde, og
på trods af en 4-0 føring i den sidste og
afgørende playoff-kamp, lukkede holdet
tre mål ind i slutminutterne og rykkede
ud af den bedste norske række på reglen om udebanemål.
- Det var vores egen skyld. Vi havde alle
chancer for at blive oppe, men kunne
ikke køre den hjem. Personligt havde
jeg en fin sæson målt på stats, men det
hjælper bare ikke så meget, når man rykker ned, fortæller Salquist.
Udenfor banen er opholdet i Norge dog
gået helt anderledes.
- Jeg har det godt. Jeg bor i Oslo, hvor
min kæreste venter barn. Personligt har
det ikke været en dårlig ting at komme
til udlandet. Jeg har lært en masse, og
kan se lidt anderledes på livet nu. Så jeg
fortryder bestemt ikke, at jeg er kommet afsted, men det er klart, at jeg også

Sammy Skytte opholder sig for tiden nord
for polarcirklen, hvor han fortrinsvis benyttes som indskifter på Bodø/Glimts succesmandskab i den bedste norske række.
Foto: Morten Kjær.

Glimt har været suveræne i sæsonen i
skrivende stund, hvor det er blevet til
13 sejre og to uafgjorte kampe. Skytte
har været med i ni af kampene, dog alle
som indskifter.

Tobias Salquist
25 år. Lillestrøm
27 kampe, 3 mål
Baggrund: Som 16-årig kom Tobias Salquist til SIF fra Ikast FS
og nåede både at spille U17- og
U19 Liga og skrive en kontrakt,
inden han i 2016 blev udlejet til islandske Fjölnir for sæsonen. Han
vendte tilbage ved årets udgang
og kæmpede sig vej til SIF’s bedste hold, hvor det i alt blev til 51
kampe og to mål inden han i sommeren 2018 skiftede transferfrit
til belgiske Waasland-Beveren. I
januar 2019 blev han solgt fra den
belgiske klub til norske Lillestrøm.

snart trænger til en succesoplevelse eller
to på banen.
Den nye norske sæson er allerede godt i
gang, og her hænger Lillestrøm og Salquist
stadig lidt i bremsen. Efter 10 runder ligger
holdet kun nr. 10 i den norske 1. division.
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SUCCES-SÆSON
I SYDFRANKRIG
Kasper Dolberg startede og sluttede
sæsonen på toppen. Med et mål i den
hollandske Super Cup vandt angriberen

Kasper Dolberg
22 år. OGC Nice
23 kampe, 11 mål
Baggrund: Kom til SIF fra Voel
som 13-årig og er gået gennem
hele klubbens talentudviklingssystem. Nåede tre kampe på
SIF’s førstehold inden han blev
solgt til Ajax Amsterdam i sommeren 2015. Den hollandske
storklub solgte den teknisk begavede Voel-dreng til OGC Nice
i sommeren 2019.

en titel allerede i sæsonens første kamp,
da Ajax slog PSV Eindhoven. Kort tid
efter var det dog slut i det hollandske,
som blev byttet ud med den franske Riviera, hvor OGC Nice købte Dolberg fri
af kontrakten i Ajax.
- Jeg føler, at det her skifte er en hel
frisk start på min fodboldkarriere, lød
det dengang fra Dolberg, som kunne se
frem til en tilværelse i Sydfrankrig i en
klub på vej fremad.
Kort tid før Kasper Dolberg blev præsenteret, blev den franske klub købt af en
af verdens rigeste mænd, Jim Ratcliffe.
Et par måneder før havde Ratcliffe købt
cykelholdet Team Sky og omdøbt det til
Team Ineos, som han er medstifter af.
Med den kapital i ryggen er der en vis
forventning om, at Nice-holdet i fremtiden kommer til at tilhøre toppen af
fransk fodbold.

Kasper Dolberg var med til at sikre OGC
Nice en femteplads i den franske liga med
11 mål i 23 kampe.

Det blev en rigtig god sæson for Dolberg i Nice. Med 11 mål i 23 kampe i den
franske Ligue 1 var han med til at sikre
en femteplads. Coronaen lukkede dog
ligaen ned i starten af marts måned.
I den sidste kamp scorede Dolberg to
mål, da Nice i lokalopgøret mod Monaco
vandt med 2-1, og dermed i sidste ende
sikrede sig adgang til europæisk fodbold til denne sæson.
På landsholdet scorede Kasper Dolberg
fire mål i syv kampe i 2019.

ANFØRER I NORSK STORKLUB
Det er efterhånden en del år siden, at
Daniel A. Pedersen var i SIF. I de sidste
tre sæsoner har ”DAP” gjort sig gældende i norsk fodbold, hvor han først har
repræsenteret Lillestrøm og til denne
sæson SK Brann. Opholdet i Norge har
dog ikke ubetinget været en spillemæs-

sig succes. Han var med i nedrykningen,
da Lillestrøm for første gang i 45 år rykkede ud af den bedste norske række.
I sæsonen 2020 er Daniel A. Pedersen
skiftet til Bergen-klubben Brann.
- Brann er en storklub i Norge, og jeg glæder mig meget til at komme i gang her.
Det bliver spændende at lære holdkammeraterne og byen at kende, sagde den
tidligere SIF-spiller dengang til klubbens
hjemmeside.
Siden er han blevet gjort til anfører, og
er en vigtig mand for det norske mandskab, som ligger i midten af den norske
liga.

Daniel A. Pedersen er anfører i
den norske Bergen-klub Brann.
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Daniel A. Pedersen
28 år. SK Brann
26 kampe, 2 mål for Lillestrøm
Baggrund: Daniel A. Pedersen
blev optaget på Silkeborg Fodbold College som U17-spiller. Han
spillede sine drengeår i Galten fS.
I SIF kom han på kontrakt, da han
fyldte 19 år. Fra 2011-15 spillede
han 116 kampe og scorede 5 mål
for SIF, hvorefter han i sommeren
’15 skiftede til AGF, hvor han opholdt sig i tre sæsoner. I sommeren 2018 skiftede han til norske
Lillestrøm, i sommer rykkede han
videre til Brann i Bergen efter Lillestrøms nedrykning.

MASSER AF
UDFORDRINGER
Det er ikke mere end et par måneder siden, at Mads Emil Madsen sagde farvel
til SIF, og skiftede til østrigske LASK.
Her er midtbanespilleren blevet en del
af en særdeles ambitiøs klub, som sigter efter europæisk deltagelse samtidig
med succes i den hjemlige liga.
For Mads Emil Madsen er opholdet startet med masser af udfordringer.
- På papiret kunne det næsten ikke være
en værre start. Ham jeg blev købt ind
i stedet for, er ikke blevet solgt, mens
træneren, der hentede mig, er blevet fyret. Så der har været nok at se til, lyder
det med et grin fra den tidligere SIF-anfører, som dog langtfra er afskrækket
af den begivenhedsrige start.
- Overhovedet ikke. Jeg føler egentlig,
at jeg er kommet fint fra start. Jeg kom
ind i den seneste træningskamp og

GOD START
I DET
FREMMEDE
Eskild Dall
17 år. Ajax Amsterdam
11 kampe, 7 mål for Silkeborg
IF U17
Baggrund: Eskild Dall nåede aldrig førsteholdskampe i SIF inden han blev solgt til Ajax i sommer. Han har gået gennem hele
SIF’s talentuddannelses-system
efter at have spillet børnefodbold i Voel og Sejs inden skiftet
til SIF som 13-årig.

Mads Emil Madsen har
mødt masser af udfordringer i sin første tid i
østrigske LASK.

gjorde en god figur, lyder det fra Mads
Emil Madsen, som udover at skulle
lære tysk, også har skulle vænne sig
til en helt ny måde at spille og træne
fodbold på.
- Vi spiller med ”vollgas” i kampene,
hvilket også kan ses til træning. Vi
træner ikke så meget som i SIF, men
til gengæld træner vi meget intenst og
hele tiden i intervaller. Der er fuld fart
på, og det er selvfølgelig noget, som jeg
lige skal lære at håndtere. Jeg er helt
sikker på, at det er noget, som kommer
til at gavne mig som fodboldspiller i det
lange løb, lyder det fra midtbanespilleren.
Den østrigske liga tager hul på en ny
sæson den 11. september.

Efter to succesfulde prøvetræninger
købte Ajax Amsterdam d. 25. juni i år
Eskild Dall fri af hans kontrakt
med Silkeborg IF. Den unge
SIF-spiller fulgte dermed i
fodsporene på Kasper Dolberg, som fem år tidligere
havde taget samme tur.
På telefonen fanger vi ham
en sen aften. Dagen er
nemlig fyldt med gøremål, hvor programmet
er stramt.
- Hele dagen er booket.
Jeg er nok hjemme ved
en 18-19-tiden, mens det
er senere, når vi har kamp.
Men det er fint, det er jo
derfor, jeg er hernede, fortæller Eskild Dall, som har fået en
god start på livet i den hollandske hovedstad.
- Den første uge var intens med
en masse nye indtryk. Men nu
er hverdagen ved at melde sig,
og jeg synes, at det er gået fint. Jeg
har fået en god plejefamilie, og snakker
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Mads Emil Madsen
22 år. LASK
30 kampe, 2 mål for Silkeborg IF
Baggrund: Historien om den tætte tilknytning mellem musikeren
Lars Lilholt og fodboldspilleren
Mads Emil Madsen er efterhånden kendt i det meste af landet.
Lilholt var træner for Mads Emil
i drengeårene i Gl. Rye, inden talentet bragte midtbanespilleren
til SIF og det fodboldmiljø, der
gjorde han til en profil i dansk
fodbold. I sommer var han klar
til et udlandseventyr i Østrig efter 69 kampe og 4 mål for SIF.

godt med de andre danskere hernede,
lyder det fra Dall, som også skal vænne
sig til en ny position på banen.
- De ser mig som angriber, hvilket jeg
også selv gør. Men det er selvfølgelig lidt anderledes i forhold til SIF,
hvor jeg var kantspiller. Men jeg
har scoret et par mål og fået
gode minutter i benene i
træningskampene, så det
er gået godt, fortæller
Dall, som i hverdagen
er under kyndig vejledning af de tidligere legendariske
Ajax-ikoner, John
Bosman og Ronald de Boer.

Eskild Dall bliver
brugt som angriber i
Ajax og har allerede
scoret et par mål.
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FULD FART PÅ I
BUNDESLIGAEN
Robert Skov er vild med sit nye liv i den tyske Bundesliga
med fuld fart på rent taktisk.

- Det har været super fedt.
Sådan beskriver Robert Skov kort og
godt sin første sæson i Bundesligaen.
Med fire mål og ni assists i sæsonen har
det da også været en flot start, som den
tidligere SIF og FCK-spiller har haft på
tilværelsen i Tyskland.
Med prædikatet ”torjäger” hængende
over hovedet var der da også store forventninger til Skov, som skiftede FC København ud med Hoffenheim i sommeren 2019. Med hele 29 mål i Superligaen
havde kantspilleren revet den danske
liga midt over.
I det sydtyske blev hverdagen dog hurtigt en anden. I fjerde spillerunde blev
Robert Skov skiftet ind i 0-3 nederlaget
til Freiburg. Til stor overraskelse for
mange kom han ind på pladsen som
venstreback, og var med til at stabilisere defensiven til sidst i kampen. En
indskiftning der fik Hoffenheim-træner
Alfred Schreuder til at gentænke Skovs
rolle på holdet, hvor han i det næste lange stykke tid var placeret som venstre
wingback på banen.
- Det var noget nyt, som man lige skulle
lære. Det var super udfordrende, men
samtidig fik jeg god hjælp af min træner
og holdkammerater, fortæller Robert
Skov, som kort efter positionsskiftet var
medvirkende til, at Hoffenheim ramte
en solid stime med fem sejre i træk i
Bundesligaen.
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For den tidligere SIF-spiller var skiftet
til Bundesligaen alt det, han havde håbet på.
- Det har været kanon fedt at opleve
kulturen omkring tysk fodbold på nærmeste hold. Jeg vidste ikke helt, hvad
jeg gik ind til, men det har været rigtig
godt. Mentaliteten i tysk fodbold er fed,
og der er bare fuld fart på rent taktisk i
kampene. Der er ikke mange hold, som
stiller sig ned for at forsvare den hjem,
så det passer mig rigtig godt, fortæller
Skov, som er ved at vænne sig til livet i
det sydtyske.
- Jeg har det godt hernede. Jeg skulle
lige bruge noget tid til at falde til, men
det skulle jeg også i København, da jeg
skiftede fra Silkeborg. Oplevelsen i FC
København har været altafgørende for,
at mit skifte til Bundesligaen er gået
godt, fortæller den 24-årige Hoffenheim-spiller.
Det blev til en sjetteplads i Bundesligaen
for Hoffenheim, som sluttede godt af
med tre sejre i træk. Dermed skal han
og holdkammeraterne spille europæisk
fodbold i den kommende sæson.
31 kampe blev det til i Bundesligaen,
mens der også var tid til kampe for det
danske A-landshold, som han debuterede for d. 10. juni 2019 i en EM-kvalifikationskamp mod Georgien. Det blev
til fire kampe og tre mål i 2019 for det
danske A-landshold.

Robert Skov
24 år. TSG Hoffenheim
31 kampe, 4 mål
Baggrund: Gennem hele sin ungdomstid i SIF, som han kom til fra
Sejs/Svejbæk IF som 12-årig, har
han dagligt trænet sit venstrebens-spark. Det har givet pote,
bl.a. med 24 mål i 106 kampe for
SIF, men også i FC København,
hvor han opnåede at blive dansk
ligatopscorer. Han skiftede fra
SIF til FCK i januar 2018 og videre til TSG Hoffenheim sidste
sommer.

Robert Skov har haft en super-sæson i
TSG Hoffenheim, og han elsker fodboldkulturen i Bundesligaen. Foto: Morten
Kjær.
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”

Jeg følger da stadig med, selvom der efterhånden er færre og
færre, som jeg har nogle relationer med. Men SIF har stadig
en stor plads i mit hjerte. Det
er jo et kærlighedsforhold. Jeg
håber, at man kan tage skridtet
op i Superligaen igen, for det er
her, at klubben hører til.

ARTIKEL: #VIERSILKEBORG

#VIERSILKEBORG
Det er nemt at glemme. Men
en del af spillerne i førsteholdstruppen i Silkeborg IF er
rent faktisk fra Silkeborg. Det
kan lyde banalt, men i år 2020
er det bestemt ikke hverdag i
dansk topfodbold. Det er drengedrømme der udleves, og det
er drengedrømme, der bliver
knust, når det går skidt for SIF.
Det betyder bare mere.

Han tager lige et kort tilløb. Så sætter
han i gang og smækker med stor kraft
sine 195 cm i luften. Kort tid efter klasker han hånden i en basketkurv, som
efterfølgende står og skælver. Vi er i
Sydbyen, nærmere bestemt Vestre Skole, hvor Silkeborg IF’s målmand, Oscar
Hedvall har tilbragt adskillige timer i
skolegården, inden han om eftermiddagen satte kursen mod Mariehøj IF ca.
100 meter væk. Det er her, at drømmene
om en professionel karriere i byens fodboldklub er startet.

- Jeg har altid været Silkeborg-fan. Lige
siden jeg startede til fodbold, har min
far taget mig med til kampe på Mascot
Park. Jeg har en masse trøjer derhjemme med Silkeborg-legenderne bagpå.
At jeg nu selv er på førsteholdet, er bare
en kæmpe drøm, som er gået i opfyldelse. Jeg er glad og stolt over at spille
i Silkeborg, fortæller Hedvall.

Vigtigt for klubben
Historierne om Robert Skov, Kasper
Dolberg og Mads Emil Madsen er alle

Oscar Hedvall tumlede rundt i skolegården på Vestre Skole og Mariehøj IF’s baner
100 meter derfra. Her er han til Den store Fodbolddag på Søholt og får en autograf af
daværende cheftræner Viggo Jensen.
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#VierSilkeborg
Lokale talenter i SIF’s førsteholdstrup:
■ O
 scar Hedvall (Mariehøj IF og Sydbyen)
■ Rasmus Carstensen (Virklund Boldklub og Virklund)
■ Magnus Mattsson (ØBG og Buskelund)
■ S
 ebastian Jørgensen (HA85 og Hvinningdal)
■ V
 alance Nambishi (SIF og Hammel)
■ G
 ustav Dahl (Mariehøj IF og Sydbyen)
■ P
 elle Mattsson (ØBG og Buskelund)
■ J
 eppe Spliid Gertsen (SIF og Silkeborg)

sammen blevet fortalt. Det er med en
vis portion stolthed, at SIF kan se tilbage
på lokale spillere, som er blevet uddannet godt og solgt videre. De næste i rækken er dog lige så vigtige. Det fortæller
sportschef, Jesper Stüker.
- Vi vil rigtig gerne have egenudviklede
spillere på vores førstehold. Det er klart,
at der er nogle, der bliver så gode tidligt,
at vi ikke kan holde på dem i så lang tid,
men dem der kommer lige efter, dem
skal vi huske at få med, fortæller Jesper Stüker, og peger på kontinuitet og
loyalitet overfor klubben, som nogle af
de kernepunkter, hvor klubbens egenudviklede spillere skiller sig ud.

Rasmus Carstensen er
vokset op på boldbanerne
i Virklund.

En af dem er 19-årige Rasmus Carstensen. Med en frisk U21-landsholdsudtagelse i bagagen, så er han billedet på,
at det godt kan betale sig at satse på
egne spillere.

En efternøler fra Virklund
Han har sat sig i græsset på banerne
i Virklund. Det er her, at Carstensen er
vokset op. Blandt skovene og søerne
syd for Silkeborg.
- Hvis du er en lille dreng fra Virklund
Boldklub, der bare kan lide at spille fodbold, så er jeg beviset på, at man godt
kan blive superligaspiller. Det synes jeg
da er fedt, fortæller højrebacken, som

»

Oscar Hedvall fra Mariehøj IF fik sig tidligt en målmandstrøje med SIF-logo.
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relativt sent fik kontrakt med SIF, men
alligevel nu virker som et sikkert kort i
Kent Nielsens startopstilling til efteråret.
Men trods et personligt godt 2020, hvor
Rasmus Carstensen fik spillet sig på
førsteholdet, forlængede kontrakten og
blev udtaget til U21-landsholdet, er det
altoverskyggende alligevel nedrykningen til NordicBet Ligaen.
- Det er da et kæmpe slag. Det er
ikke optimalt for os som klub, men
vi skal stå sammen, og så skal vi
tilbage i Superligaen igen, fortæller højrebacken.

Det skal gøre ondt
I den anden ende af Silkeborg sidder
Magnus Mattsson på en skateboardrampe. Vi befinder os ved streetfodboldbanen ved Buskelundskolen, hvor
Mattsson har tilbragt en god del af
ungdomsårene. Sammen med Jeppe
Okkels har han taget turen fra ØBG til
Silkeborg, og har spillet i SIF siden han
var 13 år.
- Jeg er jo en klubmand, og har spillet
her hele mit liv. Så når vi rykker ned, så
betyder det ekstra meget for mig, mens
det nogen gange virker til, at andre bare
tænker; nå, det var så det. Der tænker
jeg, at man gerne må ærgre sig noget
mere, og så stille lidt højere krav til sig
selv, fortæller Mattsson.

Magnus Mattsson (i midten mellem Mads Emil Madsen til højre og Jeppe Okkels med
ryggen til til venstre) kom til SIF som 13-årig.

På streetfodboldbanen hænger også
en basketkurv, som ligner den, Oscar
Hedvall dunkede i på Vestre Skole. Der
mangler dog net i kurven, hvilket irriterer Magnus Mattsson, som flere gange

nævner det manglende net under interviewet. Tingene skal gerne være i orden
for perfektionisten Mattsson.
- Måske skal jeg bare selv betale et net
til dem, udbryder han.
På samme måde irriterer det ham også,
at Silkeborg IF nu igen er at finde i den
næstbedste række i Danmark.
- Jeg glæder mig selvfølgelig til at spille
fodbold igen, og til at vise, at jeg er tilbage efter min skade. Men det ærgrer
mig da, at vi skal spille i NordicBet Ligaen. Jeg synes, at vi hører hjemme i
Superligaen.
Og sådan slutter rundturen blandt
nogle af de spillere, som er vokset op
i Silkeborg-området, og som i dag repræsenterer klubben på førsteholdet.
Oskar fra Sydbyen, Rasmus fra Virklund
og Magnus fra Buskelund.
#VierSilkeborg.

Magnus Mattsson (siddende som nr. 3
fra venstre efter et stævne i Engesvang)
havde Buskelundskolen og ØBG som
omdrejningspunkt som barn. I øverste
række er det Jeppe Okkels som nummer
to fra venstre.
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Hetag Tagdækning Nord A/S har lagt tagpap på SIF’s hjemmebane, JYSK park.

Hetag Tagdækning Nord A/S er din lokale tagpap entreprenør i Silkeborg og omegn.
Professionalisme og indsigt er nøgleord i vores arbejde.
Alt i tagpap, tagdækning og service:
Hetag Tagdækning Nords team består af i alt 6 funktionærer og ca. 22 tagdækkere, og vi har løbende
lærlinge ansat, for at sikre den kommende generation 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 vedligeholdelsesaftaler.

Kontakt os:
Hetag Tagdækning Nord A/S

Søren Nymarks Vej 6D - 8270 Højbjerg

+45 86 17 58 00

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

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

INTERVIEW: PEDER KNUDSEN

FIRMAETS
MAND
Peder Knudsen har bortset
fra et enkelt sidespring
været gift med SIF, siden
han kom til klubben fra
naboerne SB som junior.
Indtil videre er det blevet til
næsten 35 år i tykt og tyndt.
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Hvis man bad ham om at passe salgsboden på Den Røde Tribune, ville han
formentlig sige ja. For klubbens skyld.
Okay, det er at sætte tingene på spidsen, men Peder Knudsen er indbegrebet
af loyalitet til den klub, han kom til fra
naboerne i Silkeborg Boldklub som 15årig. I dag har han netop rundet 50 og
tjent SIF i tæt på 35 år.
Det var den navnkundige ungdomstræner, Michael Shelley Nielsen, der i sin
tid kom og prikkede ham på skulderen.
Ham kunne SIF godt bruge på juniorholdet i mesterrækken.
Det blev til 234 førsteholdskampe i de
glade 90’ere, inclusiv et mesterskab i
’94, inden han stoppede karrieren, men
fortsatte i SIF. Bortset fra en kort afstikker til Horsens har han været SIF’er
gennem alle år og beklædt et utal af
poster, primært i den sportslige sektor.
I dag nyder han rollen som assistenttræner, som også er det job, han har
bestridt i længst tid. I nyere tid har
han været den loyale baggrundsfigur for skiftende trænere for førsteholdet. Før Kent Nielsen var
det Michael Hansen og Peter
Sørensen, blandt andet, og
Viggo Jensen har også haft
glæde af hans kompetencer, ligesom han var as-

sistent for Johnny Mølby på sin korte
afstikker til Horsens for 10 år siden.

Kontroversielt navn
Trods den tilbagetrukne rolle som assistent, er Knudsens navn stadig kontroversielt i dele af tilhængerskaren. Når
tingene spidser til – hvilket de jo gør af
og til i en elevator-klub som SIF – er det
ofte ham, der gøres til syndebuk og forlanges fyret. Paradoksalt nok er det loyaliteten overfor klubben, der har bragt
ham i ”bad standing” i en hård kerne af
kritiske fans. For i tider, hvor tingene har
været svære i SIF, er han sprunget til for
at hjælpe sin klub. Det gjorde han som
cheftræner i 2006 og som sportschef i
2012. En oprykning, der glippede i hans
cheftræner-tid og tider med stramme
budgetter, der gjorde det umuligt at
opfylde fansene glubende appetit på
profil-indkøb i tiden som sportschef,
hænger ved i visse kredse.
Men sådan er det, som han nøgternt
konstaterer.
- Jeg har det faktisk helt fint med det.
Fodbold er følelser og vores fans har
følelser. De har lov at have deres meninger, det er jo det, fodbolden lever af,
siger han. Men tilføjer i samme sætning:
- Jeg er dog ikke masochist, så jeg er
ikke en del af al det sociale medie-halløj,
der foregår omkring os.

Tiden er en anden
Han konstaterer samtidig, at tiden er en
anden, end den var i de 90’ere, hvor SIF
førte sig frem i toppen af Superligaen og
var en af de lønførende klubber i Danmark. Sådan er det ikke længere, og han
accepterer vilkårene.
- I dag kræver det helt andre midler, end
SIF råder over at være topklub. Skal vi
tage et skridt eller to op og blive en sta-

»

Tlf. 8680 6020 | winthersport.dk

Goal station - Tager fodbold træning til next level
ARENAEN

Goal Station er et træningsområde,der svarer til den sidste tredjedel af en hel fodboldbane i begge ender. Fra sidelinjen og til
midten af målet er der samme afstand som på en stor bane. Der er otte 11-mandsmål i fuld størrelse.

TRÆN ALLE SPILLETS ELEMENTER:
TEKNISKE
• Opstil en tekniskagility bane for at testedriblinger,
pasninger og første berøringer.
• Træn tekniske øvelser med og uden pres.

TAKTISKE
• Ubegrænset muligheder for små spil.

• Træn tekniske detaljer i kamp lignende situationer.

MENTALE
• Reaktionstræning.

• Orientering og overblik.

• Forbedret og hurtig beslutningstagning, forbedre evnen til at
tænke og handle.

PSYKISKE
• Høj intensiv træning.

• Tempo,agility og eksplosivitet.
• Koordination og balance.
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bil superligaklub, kræver det, at vi løfter
økonomien markant. Det kunne være
gennem en eller flere store lokale virksomheder, en privat investor – eller som
bestræbelserne går på i øjeblikket – en
udenlandsk interessent. Jeg vil elske at
se SIF som en fast del af Superligaen.
Vi må bare ikke miste sjælen. SIF skal
stadig være SIF, siger han.
- Og indtil det måtte ske, har jeg det
rigtig godt med, at vi er en klub, der har
naturlig respekt for pengene. Misforstå mig ikke, jeg ønsker bestemt at SIF
er i Superligaen, men i bund og grund
præsterer vi det, man på baggrund af
økonomi kan forvente af klubben. Det
betyder jo ikke, at vi ikke hele tiden forsøger at skabe resultater, der sprænger rammen. Det er bare ikke altid, det
lykkes. Vi er en klub, der ligger mellem
nummer 10 og 16 og er ikke Brøndby,
FCK eller FC Midtjylland. Vi er Silkeborg
IF, og det betyder, at når vi jagter profiler,
er det ikke alle spillere, der mener at SIF
er den rigtige klub for dem. Vi er ikke
førstevælger, men forsøger at blande
os, og ind i mellem bliver der et element
af chancerytteri. Nogle gange går det
godt, som med Ronnie Schwartz, andre
gange kikser vi, som man så med brasilianske Alex, der var uheldig og blev
skadet fra start. Vi kan ikke konkurrere
på de samme markedsvilkår som topklubberne, der henter mere
”sikre” kort. Det er en simpel realitet.

Peder Knudsen peger
i stedet på, at SIF på
transfermarkedet fortsat
skal evne at se potentialet
i spillere fra det næstbedste niveau. I den nuværende trup er det spillere
som Nicolai Vallys, Mads
Kaalund og Emil Holten,
der blev hentet i 1. division sidste sommer og har
udviklet sig markant siden.
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Peder Knudsen – kort fortalt
Titel: Assistenttræner i Silkeborg IF
Født 16. juli 1970
234 kampe og 17 mål for SIF i 1990’erne
Dansk mester med SIF 1994
Efter karrieren:
■ 1
 998-2007: Instruktør på Silkeborg Fodbold College
■ 2
 001-06: Assistenttræner i Silkeborg IF/cheftræner for 2. div./DS
■ 2
 006: Midlertidig cheftræner i Silkeborg IF
■ 2
 007: Assistenttræner i Silkeborg IF
■ 2
 007-08: Cheftræner i Silkeborg IF
■ 2009-10: Assistenttræner i AC Horsens/cheftræner for danmarksserieholdet.
■ 2
 011-12: Chefscout i Silkeborg IF
■ 2
 012-14: Sportschef i Silkeborg IF
■ 2
 014-15: A+ træner i Silkeborg IF
■ 2
 015-: Assistenttræner i Silkeborg IF/cheftræner for reserveliga-holdet

Anders Hagelskjær er også et eksempel, og op til denne sæson er Joel Felix
og Anders Klynge hentet ind. Sammen
med klubbens udvikling af lokale talenter er det fundamentet, der skal bære.
- Det vi er dygtige til og skal fortsætte
med at blive endnu bedre til er dels at
hente spillere med potentiale udefra og
fortsat udvælge de mest talentfulde
lokale drenge til vores fodbolduddannelse. De kan så vokse hos os ved at få
tryghed og træning på højt niveau. Vi
er respekteret for vores talentarbejde
i hele landet. Måden vi får vores spillere til at præstere på højt niveau, er
ikke noget, man bare gør. Der bliver set
med stor respekt på Silkeborg IF for den
måde, vi driver tingene på. SIF er en veldrevet klub, slår han fast.

Hverdagen
Når man kigger ned over Peder Knudsens c.v., er der ikke ret mange roller, han
ikke har stiftet bekendtskab med i SIF’s
sportslige afdeling. Ja, han har sågar
været inde omkring salgsafdelingen i en
kortere periode lige efter sit karriere-stop.
Han kunne også være blevet så meget
andet. Han har en håndværkeruddannelse som tømrer, og han har også været ejendomsmægler. Alligevel kan han
ikke forestille sig ret meget andet, end
det han laver lige nu.
- Fodbold er noget særligt for mig. Og
jeg kan godt lide SIF. Her har jeg været i
det meste af mit liv, og klubben betyder
noget for mig. Det der kick, det giver, at
der er afregning hver weekend, er svært
at finde andre steder, og så er det bare
spændende at arbejde med en sund
blanding af professionelle mennesker

og unge talenter. Jeg møder alle mulige
forskellige personligheder i min hverdag,
og de er en stor udfordring at arbejde
med og være med til at gøre bedre.
- Vi er i et miljø, hvor du hver dag skal
top-præstere. Uanset om det er træning
eller kamp, skal du være velforberedt og
have styr på detaljerne. Husk på, der
er eksamen hver weekend. Jeg holder
meget af den rolle, hvor jeg er med i maskinrummet omkring beslutningerne.
At Peder Knudsen i dag har en mere
tilbagetrukket rolle end posterne som
sportschef og cheftræner, han også har
været i, passer ham fint. Det er spillet
på banen, udvikling af spillerne og det
at se mulighederne i enkelt-spillere og
få dem sat sammen til et hold, der interesserer ham.
- Jeg har det fint med, at det ikke er mig,
der skal stå foran et kamera eller en diktafon og skal forklare den præstation, vi
lige har leveret. Jeg kan gøre mere gavn
andre steder, siger han.
Intet peger således imod, at Peder
Knudsen skulle finde andre roller i SIF,
end den han har lige nu. Men han forstår
godt, at ikke alle har det med klubben,
som han har.
- Af og til kan jeg da også tænke: Skulle
jeg have forfulgt nogle af de muligheder,
jeg havde, da jeg var i spillerkarrieren.
Men dengang var der jo ikke mange
steder i Danmark, der var mere attraktive end SIF. Jeg forstår godt, at et ungt
menneske, der udvikler sig tilpas meget
hos os til at han får tilbud andre steder
fra, begynder at overveje, om Silkeborg
nu også er verdens navle, siger han.
Men her – i det der for ham er det rigtige
sted at være – trives han. Firmaets mand.
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”Det var støtten fra vækstpuljen,
der gjorde, at jeg kunne blive ansat
på projektet om elfærgen.”

Har du en god idé,
der gør en forskel?
Så har vi mere end 30 millioner gode grunde til, at du skal søge.
Ærø Kommune har en ambitiøs klimapolitik. Det kræver grøn innovation – og
dygtige folk, der kan lede de grønne projekter og sprede ordet om landvindingerne. Så da Ærø Kommune skulle søsætte den eldrevne færge Ellen,
kastede Norlys Vækstpulje 375.000 kroner i projektet. Det gav mulighed for
at projektansætte Cecilie, der i dag er fast projektleder for grøn omstilling i
kommunen. Siden er endnu en kollega kommet til teamet.
Det kommende år støtter Norlys Vækstpulje de lokale foreninger, kulturen, de
klimavenlige initiativer og de nytænkende visioner med mere end 30 millioner kroner. Og vi vil også gerne støtte dit projekt. Vi vil nemlig være med til
at løfte fællesskabet, innovationen og den grønne omstilling.

norlys.dk/vaekstpulje

