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#VIERSILKEBORG
Det er nemt at glemme. Men 
en del af spillerne i første-
holdstruppen 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 dren-
gedrømme 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 kla-
sker han hånden i en basketkurv, som 
efterfølgende står og skælver. Vi er i 
Sydbyen, nærmere bestemt Vestre Sko-
le, hvor Silkeborg IF’s målmand, Oscar 
Hedvall har tilbragt adskillige timer i 
skolegården, inden han om eftermid-
dagen satte kursen mod Mariehøj IF ca. 
100 meter væk. Det er her, at drømmene 
om en professionel karriere i byens fod-
boldklub 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 derhjem-
me med Silkeborg-legenderne bagpå. 
At jeg nu selv er på førsteholdet, er bare 
en kæmpe drøm, som er gået i opfyl-
delse. 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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sammen blevet fortalt. Det er med en 
vis portion stolthed, at SIF kan se tilbage 
på lokale spillere, som er blevet uddan-
net godt og solgt videre. De næste i ræk-
ken 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 Jes-
per Stüker, og peger på kontinuitet og 
loyalitet overfor klubben, som nogle af 
de kernepunkter, hvor klubbens egenud-
viklede spillere skiller sig ud.

En af dem er 19-årige Rasmus Carsten-
sen. Med en frisk U21-landsholdsudta-
gelse 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 fod-
bold, så er jeg beviset på, at man godt 
kan blive superligaspiller. Det synes jeg 
da er fedt, fortæller højrebacken, som 

Rasmus Carstensen er 
vokset op på boldbanerne 
i Virklund.

Oscar Hedvall fra Mariehøj IF fik sig tidligt en målmandstrøje med SIF-logo.

»

#VierSilkeborg

Lokale talenter i SIF’s førsteholdstrup: 
■   Oscar Hedvall (Mariehøj IF og Sydbyen)
■   Rasmus Carstensen (Virklund Boldklub og Virklund)
■   Magnus Mattsson (ØBG og Buskelund)
■   Sebastian Jørgensen (HA85 og Hvinningdal)
■   Valance Nambishi (SIF og Hammel)
■   Gustav Dahl (Mariehøj IF og Sydbyen)
■   Pelle Mattsson (ØBG og Buskelund)
■   Jeppe Spliid Gertsen (SIF og Silkeborg)
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Alt i tagpap, tagdækning og service:

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

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

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

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

Kontakt os: 

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

Hetag Tagdækning Nord A/S er din lokale tagpap entreprenør i Silkeborg og omegn. 
Professionalisme og indsigt er nøgleord i vores arbejde. 

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

Hetag Tagdækning Nord A/S har lagt tagpap på SIF’s hjemmebane, JYSK park.
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relativt sent fik kontrakt med SIF, men 
alligevel nu virker som et sikkert kort i 
Kent Nielsens startopstilling til efter-
året.
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 nedryknin-
gen 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, fortæl-
ler højrebacken.

Det skal gøre ondt
I den anden ende af Silkeborg sidder 
Magnus Mattsson på en skateboard-
rampe. Vi befinder os ved streetfod-
boldbanen 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.

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

nævner det manglende net under inter-
viewet. 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 til-
bage efter min skade. Men det ærgrer 
mig da, at vi skal spille i NordicBet Li-
gaen. 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 re-
præsenterer 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.

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