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Det har været en omskiftelig tilværelse 
for Sammy Skytte, siden han i 2018 
sagde farvel til SIF. Egentlig blev han 
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Sammy Skytte
 
23 år. Bodø/Glimt 
13 kampe, 1 mål 

Baggrund: Oprindeligt fra Egepar-
ken i Silkeborg og spillede som 
barn fodbold i KFUM. Kom til SIF 
som 13-årig og gik gennem klub-
bens talentudviklings-system. 
Solgt til FC Midtjylland i 2018 
efter 58 kampe og tre mål i SIF.

INDSKIFTER NORD 
FOR POLARCIRKLEN

solgt til FC Midtjylland, men nåede al-
drig at spille en kamp for Ikast/Herning-
klubben, 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 nor-
ske 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 chan-
cer, 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. Chan-
cer har de i hvert fald skabt nok af. Bodø/

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. 

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

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 

Tobias Salquist
 
25 år. Lillestrøm 
27 kampe, 3 mål 

Baggrund: Som 16-årig kom To-
bias 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 is-
landske Fjölnir for sæsonen. Han 
vendte tilbage ved årets udgang 
og kæmpede sig vej til SIF’s bed-
ste hold, hvor det i alt blev til 51 
kampe og to mål inden han i som-
meren 2018 skiftede transferfrit 
til belgiske Waasland-Beveren. I 
januar 2019 blev han solgt fra den 
belgiske klub til norske 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 reg-
len 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 ryk-
ker 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 kom-
met afsted, men det er klart, at jeg også 

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.

Nedrykningen har været hård at sluge for 
Tobias Salquist, der ellers trives i Oslo og 
fodboldklubben Lillestrøm. 19    
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Det er efterhånden en del år siden, at 
Daniel A. Pedersen var i SIF. I de sidste 
tre sæsoner har ”DAP” gjort sig gælden-
de 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-
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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 talentudviklings-
system. Nåede tre kampe på 
SIF’s førstehold inden han blev 
solgt til Ajax Amsterdam i som-
meren 2015. Den hollandske 
storklub solgte den teknisk be-
gavede Voel-dreng til OGC Nice 
i sommeren 2019.

SUCCES-SÆSON  
I SYDFRANKRIG

ANFØRER I NORSK STORKLUB

Kasper Dolberg startede og sluttede 
sæsonen på toppen. Med et mål i den 
hollandske Super Cup vandt angriberen 

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 Ri-
viera, 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 præsen-
teret, 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 frem-
tiden kommer til at tilhøre toppen af 
fransk fodbold.

sig succes. Han var med i nedrykningen, 
da Lillestrøm for første gang i 45 år ryk-
kede 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 glæ-
der mig meget til at komme i gang her. 
Det bliver spændende at lære holdkam-
meraterne 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 mand-
skab, som ligger i midten af den norske 
liga.

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

Daniel A. Pedersen er anfører i 
den norske Bergen-klub Brann.

Det blev en rigtig god sæson for Dol-
berg 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 fod-
bold til denne sæson.
På landsholdet scorede Kasper Dolberg 
fire mål i syv kampe i 2019.

Daniel A. Pedersen
 
28 år. SK Brann 
26 kampe, 2 mål for Lillestrøm 

Baggrund: Daniel A. Pedersen 
blev optaget på Silkeborg Fod-
bold 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 op-
holdt sig i tre sæsoner. I somme-
ren 2018 skiftede han til norske 
Lillestrøm, i sommer rykkede han 
videre til Brann i Bergen efter Lil-
lestrøms nedrykning.
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Eskild Dall
 
17 år. Ajax Amsterdam
11 kampe, 7 mål for Silkeborg 
IF U17 

Baggrund: Eskild Dall nåede al-
drig førsteholdskampe i SIF in-
den han blev solgt til Ajax i som-
mer. Han har gået gennem hele 
SIF’s talentuddannelses-system 
efter at have spillet børnefod-
bold i Voel og Sejs inden skiftet 
til SIF som 13-årig.

MASSER AF 
UDFORDRINGER

GOD START 
I DET 
FREMMEDE

Det er ikke mere end et par måneder si-
den, 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 sig-
ter efter europæisk deltagelse samtidig 
med succes i den hjemlige liga.
For Mads Emil Madsen er opholdet star-
tet 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 fy-
ret. Så der har været nok at se til, lyder 
det med et grin fra den tidligere SIF-an-
fører, 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 

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 midtbanespil-
leren.
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 Dol-
berg, som fem år tidligere 
havde taget samme tur.
På telefonen fanger vi ham 
en sen aften. Dagen er 
nemlig fyldt med gøre-
mål, 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, fortæl-
ler Eskild Dall, som har fået en 
god start på livet i den holland-
ske 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 

Eskild Dall bliver 
brugt som angriber i 
Ajax og har allerede 
scoret et par mål.

Mads Emil Madsen har 
mødt masser af udfor-
dringer i sin første tid i 
østrigske LASK.

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 selvføl-
gelig 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 vej-
ledning af de tidli-

gere legendariske 
Ajax-ikoner, John 
Bosman og Ro-
nald de Boer.
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Mads Emil Madsen
 
22 år. LASK 
30 kampe, 2 mål for Silkeborg IF 

Baggrund: Historien om den tæt-
te tilknytning mellem musikeren 
Lars Lilholt og fodboldspilleren 
Mads Emil Madsen er efterhån-
den kendt i det meste af landet. 
Lilholt var træner for Mads Emil 
i drengeårene i Gl. Rye, inden ta-
lentet 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 ef-
ter 69 kampe og 4 mål for SIF.
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- 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 for-
ventninger til Skov, som skiftede FC Kø-
benhavn ud med Hoffenheim i somme-
ren 2019. Med hele 29 mål i Superligaen 
havde kantspilleren revet den danske 
liga midt over. 
I det sydtyske blev hverdagen dog hur-
tigt 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 stabili-
sere 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 lan-
ge 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.

FULD FART PÅ I 
BUNDESLIGAEN

For den tidligere SIF-spiller var skiftet 
til Bundesligaen alt det, han havde hå-
bet på.
- Det har været kanon fedt at opleve 
kulturen omkring tysk fodbold på nær-
meste 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 Hoffen-
heim-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 debute-
rede for d. 10. juni 2019 i en EM-kvali-
fikationskamp mod Georgien. Det blev 
til fire kampe og tre mål i 2019 for det 
danske A-landshold.

Robert Skov har haft en super-sæson i 
TSG Hoffenheim, og han elsker fodbold-
kulturen i Bundesligaen. Foto: Morten 
Kjær.
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Robert Skov er vild med sit nye liv i den tyske Bundesliga 
med fuld fart på rent taktisk.

Robert Skov
 
24 år. TSG Hoffenheim 
31 kampe, 4 mål

Baggrund: Gennem hele sin ung-
domstid i SIF, som han kom til fra 
Sejs/Svejbæk IF som 12-årig, har 
han dagligt trænet sit venstre-
bens-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 vi-
dere til TSG Hoffenheim sidste 
sommer.
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Jeg følger da stadig med, selv-
om der efterhånden er færre og 
færre, som jeg har nogle rela-
tioner 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.

”


