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STOKVAD
Rådgivende Ingeniører

Når faglighed, kompetence og kvalitet bliver brugt sammen med grundighed og målrettet
indsats når vi store resultater.
Stokvad har netop færdiggjort Gubsø Garage i Silkeborg – og vi er stolte af resultatet.

Gubsø Garage

■ Areal – 3500 m2

www.gubsoe.dk

■ Bygherre – Marc Vogel
■ Arkitekt – Peter Zink og Cornelius Vöge
■ Ingeniør og Byggeledelse – Stokvad
■ Entreprenør – Thomas Andersen A/S

Stokvad er en rådgivende ingeniørvirksomhed. Kontorer i Risskov og Randers. 35 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
Med stor fornøjelse kan jeg indlede dette magasins forord med konstateringen af, at corona-restriktionerne endelig er afblæst – og at vi
igen er at finde i landets fineste fodboldselskab, 3F Superligaen. I et
hektisk og spændende forår i Nordicbet Ligaen lykkedes vi trods et
vanskeligt udgangspunkt med at indhente et ellers markant forspring
til Esbjerg fB – og med overbevisning og flot spil sikre os oprykning
til den bedste række.
Her har vi i skrivende stund fået en fornem start på den nye tilværelse,
hvor vores spilkoncept og flere gode indsatser har betydet en solid
pointhøst og rosende ord fra vores omverden.
Vi har haft en forholdsvist stor udskiftning i truppen i løbet af transfervinduet, og samlet set har denne transfersommer budt på tilgange
af Nicolai Larsen, Andreas Oggesen, André Calisir, Oliver Sonne,
Robert Gojani, Gustav Marcussen og Søren Tengstedt – og endda
en stribe oprykkede ungdomsspillere, som er blevet en del af førsteholdstruppen. Ud er til gengæld røget Magnus Mattsson, Jeppe
Geertsen, Anders Sønderby, Anders Hagelskjær, Patrik Gunnarsson,
Emil Holten, Valance Nambishi og Wessam Abou Ali.
Vi har også benyttet sommeren til at trykke nye logoer på de i øvrigt
også nye spilletrøjer – for vi kunne med glæde og stolthed tilbage i
maj præsentere JYSK som ny hovedsponsor for en foreløbigt 3-årig
periode. Vi har i en årrække haft et nært og stærkt samarbejde med
JYSK og Lars Larsen Group, og det er naturligvis glædeligt, at dette
samarbejde nu udvides, så en af de største succeser i dansk erhvervsliv i nyere tid dermed også er hovedsponsor i Silkeborg IF. Vi er stolte
over at bære JYSK-logoet på både vores stadion og vores trøjer.
JYSK købte et 20-årigt navnesponsorat til det nye stadion i Silkeborg i
forbindelse med byggeriet, der blev indviet i 2017, og dette sponsorat
var en afgørende faktor for, at finansieringen af JYSK Park blev rejst.
JYSK har også hidtil været at finde på spillernes bukser med det blåhvide logo, men her har vi nu i stedet fået det karakteristiske Birch
Ejendomme-logo på shortsene. Birch Ejendomme har således overtaget den ledige plads efter, at JYSK er rykket op som hovedsponsor,
og Birch Ejendomme har dermed øget engagementet og er blevet en
af SIFs største samarbejdspartnere i kategorien lige under den nye
hovedsponsor, JYSK. Vi siger tak for tilliden.
Vi er også glade for at byde en gammel kending velkommen hjem, idet
vi pr. 1/9 tilknyttede Michael Ravn som ny kommunikationsdirektør
i koncernen. Han fungerede i perioden 2005-2011 som kommunikationschef i SIF og har senest virket som communications director
hos Danish Crown.
I denne udgave af magasinet SIF IN BUSINESS bringer vi igen en
række spændende historier, og du kan blandt andet læse et interview
med Jacob Brunsborg fra JYSK og vores nye keeper Nicolai Larsen. Vi
kommer også rundt om nogle af de spændende
besøg på vores Radisson Blu-hotel, vores nye
transitionstræner Thomas Røll og vores gamle
fysioterapeut Herberth ”Hubbe” Lillbäck, som i
dag er servicemedarbejder i SIF og blandt
andet står for at trykke vores flotte, nye
trøjer med JYSK-logoet på maven.
Rigtig god læselyst.
Kent Madsen
adm. direktør
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SILKEBORG IF INVEST MED

ACCEPTABELT

UNDERSKUD I FØRSTE HALVÅR 2021
Silkeborg IF Invest præsenterede selskabets halvårsrapport
i slutningen af august. Den viste
et underskud før skat på ca. 1,3
mio. kroner for første halvår
2021, hvilket under omstændighederne blev betegnet som et
acceptabelt resultat.
Første halvår af 2021 blev igen præget af
Covid19-pandemien, som blandt andet
betød tomme tribuner og hotelværelser
i Silkeborg. Underskuddet før skat på ca.
1,3 mio. kr. betegnes derfor trods de røde
tal undtagelsesvist som acceptabelt af
selskabets adm. direktør, Kent Madsen.
- Koncernens aktiviteter har både i relation til hoteldrift og konferencer samt
fodboldforretningen været hårdt ramt
økonomisk af Covid19-restriktioner i perioden, og halvårsresultatet er herudover
påvirket af satsningen på at komme tilbage til 3F Superligaen – hvilket jo viste
sig at være et sats, der lykkedes med en
oprykning i suveræn stil. På den baggrund lever vi fint med det beskedne negative resultat for første halvår, selv om
vi naturligvis aldrig vil være tilfredse med
røde tal, forklarer Kent Madsen.

Omsætningen har i perioden ligget på 35
mio. kr. eksklusiv transfers mod 38 mio.
kr. i forrige regnskabsår, hvilket primært
forklares med opholdet i Nordicbet Ligaen samt pandemien. Egenkapitalen er
på 221 mio. kr. mod 204 mio. kr. i forrige
regnskabsår. Fodboldaktiviteterne har
realiseret et underskud på ca. 5,6 mio.
kr., mens Hotel Papirfabrikken har realiseret et underskud på ca. 2,2 mio. kr.
Ejendomsaktiviteterne har til gengæld
igen leveret et tilfredsstillende overskud
på ca. 8 mio. kr., og den bogførte værdi af
koncernens investeringsejendomme udgør pr. 30. juni 2021 426,9 mio. kr., mens
de samlede aktiver udgør 616,9 mio. kr.

Momentum i sponsortilgangen
– Med oprykningen til 3F Superligaen
bliver fodboldøkonomien klart forbedret, lige som den gunstige udvikling i
relation til pandemien medfører en klar
fremgang for vores hotel- og konferenceaktiviteter, så vi ser positivt på andet
halvår – selv om der naturligvis fortsat
er stor usikkerhed knyttet til Covid19. I
fodboldforretningen kan vi med glæde
notere os en meget fornuftig start på
3F Superligaen, og vi har flot momentum i sponsortilgangen. Mest markant
selvfølgelig med hovedsponsoratet

fra JYSK, men også opgraderingen fra
Birch Ejendomme er et stærkt signal,
og vi har i alt budt velkommen til 15-20
nye sponsorer siden oprykningen, siger
Kent Madsen og fortsætter.
- Driften af ejendomsaktiviteterne har været som forventet og dermed god. Vi fornemmer samtidig en spirende optimisme
i det generelle samfund omkring os, hvilket smitter positivt af på belægningsgraden i Papirfabrikken. Hoteldriften har
selvsagt haft vanskelige kår i pandemien,
men også her er der grund til optimisme
– vi har i sommermånederne set en flot
udvikling i driften og opereret på samme
niveau som før pandemien med besøg
af mange turister, forretningsrejsende,
konferencer og selskaber. Her bliver den
næste udfordring at tilføre nok dygtigt
personale i en af de brancher, som pandemien har påvirket mest markant, lyder
det fra Kent Madsen.
Silkeborg IF Invest-koncernen forventer
fortsat et resultat for hele 2021 i intervallet mellem -5 og +5 mio. kr. Det er ledelsens opfattelse, at koncernens forretningsmodel har et betydeligt potentiale
i de tre aktivitetsområder investering
og udvikling af ejendomme, hotel- og
konference-aktivitet samt professionel
fodbold.

Foto: Morten Kjær
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Vi udfører alle opgaver fra fagentrepriser til store hovedentrepriser, hvor vi har specialiseret os
i byggeri med særlig fokus på kvalitet, økonomi og effektivitet.
Projekterne styres med sikker hånd af
erfarne projektledere, altid i et godt
samarbejde med underleverandører,
arkitekter, ingeniører og bygherre.
I fagentrepriser udnytter vi vores
kernekompetence i tømrer- og
snedkerhåndværket.
Et team af kvalificerede og faste
medarbejdere sikrer en bred vifte
af kompetencer og alsidighed,
som betyder kvalitet i alle detaljer.
Vi ser frem til samarbejdet.

Christian Torp & Mikkel Andersen

Industrivej 15 | 8881 Thorsø | Tlf. 87 61 61 00 | info@torpandersen-as.dk
www.torpandersen-as.dk

INTERVIEW: JACOB BRUNSBORG

MIN FAR VILLE OGSÅ
HAVE SAGT JA TIL
SILKEBORG IF

Jacob Brunsborg vil gerne give
noget tilbage til den by, han
aldrig kommer til at flytte fra.
Blandt andet derfor er JYSK ny
hovedsponsor for Silkeborg IF

At JYSK nu står på trøjerne i
Silkeborg IF betyder meget
for Jacob Brunsborg. – Det
giver selvfølgelig eksponering af JYSK, men det er
også et sponsorat med hjertet, siger Jacob Brunsborg.
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Der er 10 kilometer fra Jacob Brunsborgs hjem i Sejs-Svejbæk til JYSK Park.
Til hverdag drejer han bilen mod øst
ved motorvejstilkørslen i Hårup i retning
mod JYSKs hovedkontor i Brabrand.
Her har han sin arbejdsplads i kraft af

sin position som bestyrelsesformand i
Lars Larsen Group. Men i dag kører han
i vestlig retning på motorvejen.
SIF in Business møder ham i foyeren til
det stadion, som hans far, Lars Larsen,
har en stor andel i. Og Jacob Brunsborg
har arvet sin fars velvilje i forhold til Silkeborg IF. Nu er JYSK nemlig blevet
hovedsponsor i klubben, det indebærer
blandt andet, at JYSK-navnet står på
trøjerne af Superligaspillerne.
Beslutningen om et hovedsponsorat
har Jacob Brunsborg ikke truffet, fordi
han er fodboldnørd. Det er han slet ikke.
Men han er silkeborgenser i hjertet. Han
holder af byen, og i de seneste år har
han og Lars Larsen Group, som er ejet
af Lars Larsens familie og rummer en
stribe virksomheder, spillet en stadig
større rolle i byen. Dels via sponsorater, men også i kraft af andre projekter.
Herunder boligprojekter, ligesom Jacob
Brunsborg og en samarbejdspartner er
ved at etablere et stort bilhus i Silkeborg.
Selvom Jacob Brunsborg ikke har navnene i Silkeborg Ifs seneste startopstilling på rygraden, er fodbold ikke fremmed for ham. Som dreng og ung løb han
rundt på boldbanerne i ØBG, da hans
mor og far boede i Balle - inden de flyttede til Sejs-Svejbæk.
Jacob Brunsborg var - med egne ord ikke et fodboldtalent. Men han var glad
for fællesskabet og hyggesnakken i omklædningsrummet.
- Dengang skulle man jo spille fodbold
som dreng. Det var i ØBG, at fællesskabet var. Det vigtigste for mig var,
at jeg var sammen med mine kammerater. Som ung mand blev det vist til
lidt serie 5-fodbold for hyggens skyld.

INTERVIEW: JACOB BRUNSBORG

- Jeg synes allerede vi kan mærke, at JYSKs
engagement i klubben har betydet, at andre
sponsorer er trukket til. Og det var jo også
noget af det, som var Lars Larsens vare
mærke. At gå forrest og trække andre med,
og jeg er glad for at Jacob Brunsborg har
samme indstilling, konstaterer Kent Madsen.

Det var klart det sociale, der drev mig.
Men det er jo også noget af det, fodbold kan. Uanset om det gælder fællesskabet på banen eller fællesskabet
på tilskuerpladserne, fortæller Jacob
Brunsborg, der er bestyrelsesformand
for Lars Larsen Group og bosat i SejsSvejbæk.

Støtter også med hjertet
Siden er fodbolden lagt på hylden, og
selv om han ikke er inkarneret fodboldfan, ser han eksempelvis landskampe,
ligesom han naturligvis følger Silkeborg
IF. Desuden er han gode venner med
den tidligere landsholdsspiller og forhenværende sportschef i Silkeborg IF,
Ebbe Sand, som han boede på vej med
i Sejs-Svejbæk.
- Jeg har hørt Ebbe fortælle om sine
kampe, og hvordan fodbold mange
steder nærmest er som en religion.
Hvor selve livets indhold er fodbolden.
Det gør også indtryk på mig, når jeg ser
fanfraktioner i eksempelvis Brøndby og
FC København, hvor man kan se, hvor
mange følelser, der er i fodbold. Det er
fascinerende. For mig at se, er fodbold
den største holdsport. Jeg er ikke typen,
der kan finde på at se en fodboldkamp
alene. Men jeg vil gerne sammen med
andre, siger Jacob Brunsborg.
Det var hans beslutning, at JYSK skulle
være hovedsponsor i Silkeborg IF.
- Da Kent Madsen spurgte mig, tænkte
jeg lidt over det med min far i baghovedet. Jeg er overbevist om, at han ville
have sagt ”ja”. Jeg vil gerne støtte op
om, at Silkeborg som en mangfoldig by
også har et stærkt fodboldhold. Men
vores sponsorat er ikke afhængig af,

at Silkeborg spiller i Superligaen. Det
betyder selvfølgelig noget for eksponeringen, at der nu står JYSK på fronten af
spillertrøjerne, lige som stadion hedder
JYSK Park. Men det er også med hjertet, at vi har valgt at støtte, siger Jacob
Brunsborg.

En JYSK by
Lars Larsen Group har tillige et sponsorat i AGF, fordi JYSK har hovedsæde
i Brabrand. Men her er det mærket ”Lars
Larsen Group”, der eksponeres.
- Der kommer ikke til at stå ”JYSK” på
andre sportstrøjer udenfor Silkeborg.
Man kan sige, at Silkeborg var min fars

by. Han så den som en ”JYSK” by, og det
er også derfor, der står JYSK på musikteatret og på JYSK Arena. Hans mantra
var jo, at støttede han og JYSK op om
projekterne, så drev det flere med, og
det er en tanke, jeg har videreført. Jeg
er dog opmærksom på, at der ikke skal
stå JYSK på for meget i byen. Jeg vil
måske ikke kalde det jantelov, men det
er lidt derhenad. Det kan blive for meget,
og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til
eller behov for, så er det at stille mig
frem og få anerkendelse for det. Sådan
er jeg ikke. Det er slet ikke den slags
motiver, der ligger bag, forklarer Jacob
Brunsborg.

»

SIF IN BUSINESS
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INTERVIEW: JACOB BRUNSBORG

Jacob Brunsborg synes godt om Silkeborg IFs stadion
på Søholt. Og han kunne godt tænke sig at lave et
hotel og konferencecenter i nærheden.

»
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Det er nærmere lokalpatriotismen, der
fylder for Jacob Brunsborg, som også
støttede op om Hjejleselskabet, da det
historiske selskab havde økonomiske
problemer. Blandt andet trådte han og
Poul Konrad Beck fra Dansand til, da det
for et par år siden var vanskeligt at finde
penge til sæsonklargøringen af Hjejlen.
Senest har Lars Larsen Group støttet
finansieringen af en ny og eldreven Hjejlebåd. Den kommer til at hedde Gåsen
– hvilket også er fuglen i JYSK-logoet.
- Min mor spurgte faktisk, om vi nu
havde husket at støtte Hjejleselskabet. Jeg kunne berolige hende med, at
jeg allerede havde været i dialog med
Hjejleselskabet om det. Med hensyn til
Gåsen, så betaler vi ikke det fulde beløb
til det nye skib. Men pengene er til en
god start, og de giver en anledning til
at sørge for, at også andre følger med

SIF IN BUSINESS

og støtter op, siger Jacob Brunsborg,
der fortæller, at det ikke var et krav, at
skibet skulle hedde Gåsen.
- Jeg nævnte, at det da kunne være et
meget sjovt navn. Gåsen findes absolut
ikke kun i JYSK-logoet. Jeg kan også
konstatere, at der jævnligt står gæs på
min bådebro i Julsø, siger Jacob Brunsborg med et smil.

En forpligtelse til at gøre det
ordentligt
I øjeblikket arbejder han blandt andet på
at opføre et nyt bilhus på den tidligere
College 360-grund på Kejlstrupvej i Silkeborg. Jacob Brunsborg er hovedaktionær i Solid Leasing, og sammen med
Mads Lysdahl Simonson, som kommer
til at drive forretningen, vil han - foruden
at tilbyde leasing af biler - også sælge
eksklusive biler.

- Biler er jo både en forretning og en hobby for mig, og vi har store forventninger
til projektet, der bliver meget mere end
en bilforretning. Der bliver bygget syvotte padelbaner, ligesom der kommer
et træningscenter i området, fortæller
Jacob Brunsborg.
I alt råder de over 14.000 kvadratmeter.
Bilforretningen, som er klar til åbning i
løbet af 2022, kommer til at fylde 5-6000
kvadratmeter. Laban Arkitekter har tegnet projektet. I det hele taget arbejder
Jacob Brunsborg en del sammen med
Laban Arkitekter, som også har tegnet
for ham privat. Lars Larsen Group har
endvidere engageret sig i flere boligprojekter i byen - med Laban Arkitekter som
samarbejdspartner.
- Jeg interesserer mig for arkitektur, og
jeg interesserer mig for Silkeborgs udvikling og udtryk. Når man skal bygge noget

INTERVIEW: JACOB BRUNSBORG

nyt, synes jeg, at man har en forpligtigelse til at gøre det ordentligt. Det behøver ikke være guld og marmor, men det
skal være af ordentlig kvalitet og noget,
som er pænt at se på. De seneste 10 år
er det gået for hurtigt i byggebranchen,
og der er skudt for meget klamphuggeri
op, mener Jacob Brunsborg, der har høje
forventninger til blandt andet ejendomsprojektet ”Byhaven” på Borgergade i Silkeborg, som Lars Larsen Group har købt
sig ind i. Her skal der opføres 98 boliger.
Det er endnu et eksempel på, at Jacob
Brunsborg kombinerer sit arbejde med
sin hobby – arkitektur. Han kan lide at

arbejde med det, der interesserer ham
og han fortæller, at han er faldet godt til
i rollen som bestyrelsesformand i Lars
Larsen Group.
- De seneste 10 år før min far døde, kørte
vi jo et parløb, så jeg var godt klædt på.
Jeg har jo en dygtig direktion og fungerer som en form for bagstopper. Men jeg
nyder arbejdet, og jeg vil også gerne arbejde for at gøre mere lokalt. Jeg kunne
godt forestille mig, at JYSK på sigt fik
faciliteter i Silkeborg til at rumme vores uddannelsesafdeling af elever. De
overnatter nu i Himmerland, hvor de står
for ca. 10.000 overnatninger om året.

Derfor vil det være fint med et hotelog konferencecenter i byen, som ikke
kun skulle være for vores elever, men
for alle. Og det må meget gerne være
tæt på motorvejen og Søholt, fortæller
Jacob Brunsborg.
Det indikerer, at han og Lars Larsen
Group langt fra har sat sit sidste aftryk
på Silkeborg.
- Det handler i høj grad om, at vi gerne vil
give noget tilbage til Silkeborg. Jeg kan
ikke forestille mig at bo andre steder,
og jeg kommer aldrig til at flytte herfra.
Silkeborg er min by, slår Jacob Brunsborg fast.

- Jeg vil gerne støtte op om, at Silkeborg
som en mangfoldig by også har et stærkt
fodboldhold, siger Jacob Brunsborg.

SIF IN BUSINESS
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INTERVIEW: NICOLAI LARSEN

KAMPEN OM
MANDELGAVERNE
MODNEDE
SIFS NYE
STEMME
SIFs nye førstekeeper, den 30-årige
Nicolai Larsen, er hurtigt blevet holdets erfarne kommunikatør både på
og uden for banen

Selv om det er en nødvendig del af jobbet på linje med fysisk træning og dét at
spise rigtigt, er ikke alle professionelle
fodboldspillere lige vilde med at stille
op til interview, selv om de er en del af
underholdningsindustrien og dybest set
lever af at give noget af sig selv.
Her er Silkeborg IFs nye, modne mand i
truppen, den 30-årige målmand Nicolai
Larsen, en behagelig undtagelse. Eller,
det vil sige … Er det ham inderligt imod
at give interview, så skjuler storkøbenhavneren, der med tiden blev nordjyde,
det umanerligt godt.
Nicolai Larsen er bare godt selskab. Han
snakker frit fra leveren og er ikke nærig

10 SIF IN BUSINESS

med at dele erfaringer om både glæder
og skuffelser ved det fodboldspil, han
efterhånden har levet af i mange år. Og
man kunne godt få fornemmelsen af, at
det er den samme ukomplicerede tilgang
til tingene, der har gjort ham til oprykkernes nye leder på banen og et samlende
holdepunkt udenfor.
- Det er ikke første gang, jeg har den
rolle, og det er fint nok. Det er kun fire
år siden, jeg også fik den i FC Nordsjælland. Jeg kan godt lide at tage ansvar,
og det er vel kun naturligt, når du er ældre end de andre og har mere erfaring.
De kigger mod mig og lytter måske også
til, hvad jeg har at sige, konstaterer Nico-

lai Larsen over en kop kaffe i foyeren på
JYSK Park. Det sker med den afdæmpede selvtillid, der kommer af over 250
Superligakampe, et – om end mislykket
– udlandsophold og en sæsonåbning,
der har kastet masser af ros af sig mod
SIF generelt og keeperen i særdeleshed.

To versioner af Nicolai
Manden og faderen Nicolai beskriver
sig selv som to mennesker. Der er en
Nicolai Larsen inde på banen, og så er
der en anden Nicolai Larsen uden for.
- På banen er jeg meget kommunikerende og højtråbende. Jeg prøver at være
objektiv, rolig og velovervejet. Men jeg

INTERVIEW: NICOLAI LARSEN

»

”

På banen er jeg meget
kommunikerende og
højtråbende.

snakker meget. Jeg ved, at jeg er bedst,
når jeg er meget aktiv. Ikke at jeg skal
lave så meget. Det skal jeg jo helst ikke.
Men jeg vil gerne være på forkant og
placere mig rigtigt. På et fodboldhold
handler det om at få det maksimale
ud af hver enkelt. For at jeg kan få det
bedste ud af mig selv, skal jeg have det
bedste ud af dem foran mig. Jeg tænker
meget over rollen. Som bagerste mand
er det mig, der har overblikket. I princippet fungerer jeg som et sæt ekstra
øjne for dem, forklarer Nicolai Larsen
om den Nicolai, der som keeper passer den post, som mange kalder for den
mest ensomme på et fodboldhold.

Den anden Nicolai, ham i omklædningsrummet og derhjemme, er den mere velovervejede og afdæmpede type.
- Når du kommer ind i et nyt omklædningsrum, skal du lige mærke rummet
og menneskene i det. Hvordan gør man
her? Det har været forskelligt i alle de
omklædningsrum, jeg har været i. Man
siger jo, at man skal behandle alle lige.
Det er jeg uenig i. Måden, du kommunikerer med folk på, kan være meget
forskellig. Nogle skal have besked lige
på, andre skal du tale med ovre i hjørnet. Den slags skal du rimeligt hurtigt
finde ud af. Så alle skal ikke behandles
ens, men du må ikke gøre forskel, siger

Nicolai Larsen var så mange år i AaB, at
mange tror, han er nordjyde. Men han er fra
Herlev og er seneste skud på stammen i en
målmandsfamilie, der også tæller farfaren
Benno Larsen, som ældre fodboldfans vil
huske som Holbæk- og B1903-målmand.

Nicolai Larsen, der gjorde sig nye erfaringer under opholdet i den franske klub
Guingamp.
- Fra Danmark var jeg vant til, at tonen
på træningsbanen var lige på og hård.
At man fik ordnet tingene i øjeblikket.
I Frankrig blev det set på som en fornærmelse. Derimod var de gode til at

»
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NICOLAI LARSEN – kort fortalt

»

■

Nicolai Oppen Larsen

■

Født 9. marts 1991, 30 år

■

Højde 190 cm.

■

Gift med Katrine, sammen har de Jonathan på 7 og Karoline på 4.

■

Ungdomsspiller i Herlev IK og Lyngby Boldklub.

■

2010-2017: AaB, 203 kampe

■

2017-2020: FC Nordsjælland, 57 kampe

■

2020-2021: Guingamp, Frankring, 6 kampe

■

2021- Silkeborg IF, 6 kampe (pr. 28/8)

■

Dansk mester med AaB i sæsonen 2013-14.

■

Pokalvinder med AaB i 2014.

■

B
 lev i 2014 hædret med ”Det Gyldne Bur” som Superligaens bedste
målmand.

■

37 landskampe på div. U-landshold fra 2007-2011.

snakke om tingene efter træning. Men
de gjorde det aldrig ude på banen. Fra
Danmark var jeg vant til, at når vi gik ind
fra træning, var alt efterladt på banen. I
Frankrig tog du det med ind, fik snakket
og efterlod det så i omklædningsrummet. Det fungerede for dem. Men for mig
var det svært, erkender Nicolai Larsen.

Målmandsfamilien
Det var nærmest skæbnebestemt og
indpodet i generne, at Nicolai Larsen
skulle blive målmand. Sådan må det
være, når ens far, Carsten Larsen, har
U17-landskampe under bæltet, og når
ens farfar hedder Benno Larsen, har
spillet 16 landskampe, vogtet målet for
Holbæk og B1903 og tillige været udlandsprof i blandt andet FC St. Pauli og
FC Augsburg.
Som Nicolai Larsen siger med et glimt i
øjet, er det bemærkelsesværdigt, at farfaren har kunnet spille i hundredvis af
fodboldkampe uden nogen sinde at lave
en fejl, endsige lukke et mål ind. Benno
Larsens fornægtelse af fejl er et godt
udtryk for familiens markante konkurrencegen, der da også rituelt stikker sit
ansigt frem ved juletid.
- Risalamande på min mors side af
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familien er den klassiske med mandler til børnene og kun én mandel til de
voksne. Stille og roligt. Men er vi 25 til
jul i min fars familie, er der 25 mandelgaver og 25 mandler. Og så gælder det
bare om at få flest. Min farfar og min
ene onkel vinder typisk med fem, otte
mandler hver, fortæller Nicolai Larsen
med et smil.

Silkeborg er en super fin by
Nicolai Larsen har efterhånden været
så længe hos sin nye arbejdsgiver, at
han kan tegne et nuanceret portræt af
Silkeborg IF.
- Jeg kom jo fra et mindre godt ophold i
Frankrig, hvor jeg desværre ikke fik spillet så meget fodbold. Derfor var SIF en
god mulighed for mig. Jeg har jo også
en familie at tage vare på, det handler
ikke kun om mig selv længere. Jeg vil
ikke lægge skjul på, at jeg ikke tænkte,
SIF var det mest sexede. En oprykkerklub i Danmark? Men så begyndte jeg
at opregne fordele og ulemper. Og det
endte med, at jeg ikke fandt ret mange
ulemper. Silkeborg IF er en veldrevet
klub med mange af de værdier, jeg selv
har, og Silkeborg er en super fin by, konstaterer Nicolai Larsen, der glæder sig

over, at familien er faldet godt til i hjemmet i Balle. Et eksempel på den hurtige,
vellykkede integration, var sønnen Jonathans deltagelse i sommerens fodboldskole hos ØBG, arrangeret af DBU.
- Vi havde kun været her en uge, da jeg
spurgte, om han havde lyst til at komme
på fodboldskole. Det ville han gerne. Da
jeg skulle hente ham om eftermiddagen
første dag, så jeg en, der kom cyklende.
Det var Jesper Hansen, AGFs nye målmand. Hans søn var også på fodboldskole. Så fik min søn øje på mig. ’Hej far’.
Det samme sagde Jespers søn. ’Min far
er målmand’, havde den ene sagt. ’Det er
min også’, sagde den anden. Og så hang
de sammen, fortæller Nicolai Larsen.
Den erfarne sidste skanse kom til Søhøjlandet efter et år i den franske provins,
hvor hans muligheder blev smadret af
corona, en alvorlig infektion, mindre
gode præstationer, en bundplacering
og et trænerskifte i utide. Men tilbage i
Danmark stortrives Herlev-drengen, der
spillede så længe i AaB, at de fleste tror,
han er nordjyde.
- Vi har et godt sammenhold. Jeg er sammen med gode mennesker, som taler ordentligt med hinanden. Socialt hænger vi
godt sammen, selv om vi kommer med

»
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forskellige aldre og baggrund. Jeg føler,
vi har et respektfuldt omklædningsrum,
hvor vi passer på hinanden, lyder det fra
målmanden, der lige nu sværger troskab
overfor SIF. Men trods den hårde tid i
Guingamp afskrækker et nyt udlandsophold ikke.
- Tiden må vise, om det bliver til noget.
Gør du det godt i hverdagen, får du
ofte chancen igen. Opholdet i Frankrig gjorde noget godt for familien, og
trods modgangen er jeg overhovedet
ikke skræmt. Hvad der så kunne være
det rigtige, tager vi stilling til, hvis tilbuddet skulle dukke op. Men vi ville ikke
være bange for at tage børnene ud af
skolen og rejse ud igen, for det var en
fantastisk oplevelse at få som familie.
Familien betyder i det hele taget alt

for Nicolai Larsen, og det havde hans
daværende sportsdirektør i AaB, Lynge
Jacobsen, et skarpt blik for.
- Da jeg kom ind på kontoret og skulle
skrive under med AaB, tænkte jeg, at de
fleste spørgsmål ville blive om mig, og
om hvad de kunne hjælpe mig med i forhold til flytningen og den slags. Men efter at signaturen var sat, spurgte Lynge
kun ind til min kæreste. Hvad havde hun
af planer? Skulle hun studere? Arbejde?
Hvad var hendes fritidsinteresser. Alt
muligt mellem himmel og jord. For som
han sagde: ’Nu er det vigtigste at få Nicolai til at præstere og gøre det godt.’
Men hans tilgang var anderledes. Lynge
tænkte, at hvis alt er godt i hjemmet, så
er chancen større for, at jeg får succes.
Men syntes min kæreste, at det var træls

at bo i Aalborg, eller kedede hun sig, så
var chancen for succes lig nul. Så hans
fineste opgave blev at få mine omgivelser til at fungere; ikke nødvendigvis mig.
For fodbold, det kunne jeg godt spille.
Men det handlede om at få mennesket
til at trives, og det begyndte i familien
og i hjemmet. Det har jeg forsøgt at
tage med mig videre i livet. Min kone og
børn er det vigtigste for min trivsel. De
støtter mig altid, og uden dem ville intet
have været muligt for mig. Min kone er
virkelig ankeret i familien som gør, at jeg
kan være fokuseret til træning og kamp.
Og foreløbig gælder det altså SIF, der
ud over at have skrevet kontrakt med
et par sikre hænder også har forstærket sig med en markant stemme på og
udenfor banen.

Foto: Morten Kjær
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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: THOMAS RØLL

STØTTESTRØMPEN

RØLL
Det var ikke nogen nem dag, da Thomas
Røll skulle sige op efter 10 gode år som
underviser på Levring Efterskole. Men
det job, der ventede, trumfede alligevel
den livlige hverdag med gode kolleger
og masser af unge. Men drømmejobbet hos barndomsklubben Silkeborg IF
forførte ham og udløste opsigelsen på
efterskolen.
- Det var svært for mig at sige farvel efter så mange år. Det var et super job,
og jeg var rigtig glad for det. Vi fik jo
180 meget forskellige unge hvert år, og
det gav mig et godt indblik i de unges
liv og hvad de går og tumler med. Jeg
lærte meget om mandskabsbehandling
af fodboldspillere derude. Folk skal behandles forskelligt, for at du kan få det
bedste ud af hver enkelt. Det gælder på
banen, og det gælder udenfor, fortæller
Thomas Røll i en stille eftermiddagsstund i loungen på JYSK Park.
For det er jo netop JYSK Park og Silkeborg IF, der er blevet den 44-årige
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mands nye arbejdsplads. Titlen er transitionstræner, en af mange funktioner,
moderne professionel fodbold har kastet af sig. Det lyder nærmest som en
underviser på elektrikerskolen. Men det
er et af de jobs, som danske topklubber
skal besætte for at få de nødvendige
licenser til at fungere på højeste niveau.
Vi ved, hvad cheftræneren laver. Og fysioterapeuten. Men hvad går transitionstræneren egentlig og driver med?
Thomas Røll smiler …
- Ja, det er jeg også først ved helt præcist at finde ud af. Det er nyt for mig,
og jeg kommer ind lige fra gaden. Men
heldigvis var min forgænger, Dennis
Pedersen, god til at sætte mig ind i
tingene. Overordnet kan man sige, at
jeg er mentor og sparringspartner for
en lille gruppe af de unge spillere, som
klubben har givet kontrakt. En ting er
ungdomsfodbold, noget helt andet er
seniorlivet. Det kræver både fysisk og
mental omstilling. Du har måske været

Efter mange år i fodbold er
Thomas Røll tilbage, hvor
det hele begyndte. Han
rejste ud som talent og er
kommet hjem som rutineret
nestor for de unge

en profil på U19-holdet og vant til medgang. Men i seniortruppen begynder
du helt forfra, og du er bestemt ikke
den første på holdkortet. Her er jeg en
ekstra ressource, der er koblet på for at
gøre overgangen fra ungdom til senior
så gnidningsfri som muligt, forklarer
Thomas Røll, der er i særlig tæt kontakt
med i alt ni spillere, fem i førsteholdstruppen og fire på U19-mandskabet.
Selv oplevede supertalentet Røll ikke
overgangen fra ungdom til senior som
særligt udfordrende. Men tiden for små
30 år siden var også en anden. I dag opererer Superligaklubberne ikke med andethold, som man gjorde dengang.
Det betød, at Thomas Røll og
typer som Henrik Tømrer

INTERVIEW: THOMAS RØLL

Efter 20 års fravær er Thomas Røll tilbage
i den klub, der formede ham som professionel fodboldspiller. Nu i en rolle, hvor
han skal støtte og vejlede morgendagens
stjerner i Silkeborg IF. Foto Martin Ballund

Pedersen kunne modnes via danmarksseriefodbold.
- I dag er det meget enten-eller. Enten er
du i førsteholdstruppen, eller også er du
her slet ikke. Der er ikke noget alternativ.
Strukturen i dag er en helt anden, og det
er derfor, der er brug for nogle, der arbejder med det, jeg gør, siger Thomas Røll.

Fornem og lang karriere
Og er der nogen, der har en skattekiste af fodbolderfaringer at dele ud af
her i området, så er det da en karakter
som Thomas Røll. Med over 300 Superligakampe for SIF, FCK, FCM og Vejle

»
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Boldklub samt otte A-landskampe under bæltet fik den elegante, scorende
midtbanespiller med det svævende løb
set det meste som aktiv. Han trappede
langsomt ned og spillede indtil for få år
siden i Kjellerup IF. Siden fulgte trænergerningen som ansvarlig i Skive IK, hvilket gav yderligere indsigt i fodbolden.
- Jeg kom til klubben i 2. division. Kravet
var at rykke op, og det gjorde vi. Året
efter blev vi nummer fem. Det var en
god tid. En ting er at spille selv, noget
helt andet er at være træner. Jeg fik i
den grad øjnene op for, hvad der kræves, og det var endda kun på deltid. Jeg
ville være den træner, jeg gerne selv ville
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have haft. Det appellerede til nogle, andre ramte jeg ikke; du kan ikke gøre alle
tilfredse. Man taler altid om, at træneren
skal have styr på omklædningsrummet.
Det havde jeg. Det var én lang læringsproces, og jeg fik meget med, som jeg
kan bruge i mit arbejde i dag, fortæller
Thomas Røll.
Det var også i Skive, at manden oplevede fodboldens skyggeside. Trods
sportslig succes stoppede skibonitterne samarbejdet.
- Vi var to sideordnede trænere, og jeg
fik at vide, at klubben på grund af økonomien var nødt til at skille sig af med
den ene. Jeg var da træt af det i lang tid,

Jeg er taknemmelig
over at have fået
muligheden i SIF.

men jeg accepterede det og oplevede
det ikke som et nederlag. Jeg kunne
se mig selv i spejlet. Jeg havde gjort
mit, og vi havde præsteret mere end acceptabelt. Men jeg forstod ikke deres
beslutning, slår Thomas Røll fast.

Et eftertragtet job
I dag er han videre. Og siden maj har
den altså stået på fast job i den klub, der
skabte ham som fodboldspiller. Ud over
det målrettede arbejde med de ni unge
spillere, er Røll en integreret del af trænerteamet omkring Superligatruppen,
og sammen med erfarne Viggo Jensen
er det blandt andet Thomas Rølls op-
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GOD
RÅDGIVNING
GØR EN
FORSKEL
Hos BDO får du altid det bedste af to verdener
En lokal rådgivende revisor tæt på din hverdag og et hold af
specialister med dyb ekspertviden på områder som skat, moms,
GDPR, cybersikkerhed, generationsskifte samt køb og salg
af virksomhed.
Kontakt BDO i Silkeborg
Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 22 30 00, www.bdo.dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af
BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale
BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

På billedet ses
fra venstre:
Torben L. Pedersen
Senior Manager,
cand.merc.aud.
Thomas K. Rasmussen
Senior Assistant, HD(R)
Anders D. Lunde
Senior Manager,
statsautoriseret revisor
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THOMAS RØLL – kort fortalt

»

■

44 år

■

Arbejder som transitionstræner i SIF.

■

Har Matheo på otte måneder med kæresten Tinna.

■

Har Victoria, Isabella og Olivia på 21, 19 og 15 år fra et tidligere forhold.

■

Spillede mellem 1996 og 2018 for SIF, FCK, FCM, Vejle Boldklub, Viborg FF og Kjellerup IF.

■

Ni U-landskampe og otte A-landskampe for Danmark.

gave at se kommende SIF-modstandere
an i sømmene.
- Jeg er taknemmelig over at have fået
muligheden i SIF. Jeg er sikker på, det
var et eftertragtet job. Det vil alle jobs i
SIF være. Da jeg læste, at Dennis skulle til AGF, tænke jeg: ”Hm, kunne det
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være?” Og så tog jeg kontakt. Jeg ville
gerne tilbage i fodboldverdenen på fuld
tid. Og jeg er bare super glad for mit job,
lyder det fra Thomas Røll, der rejste ud
som ung erobrer og vendte tilbage som
moden støtte for kommende generationer af SIF-talent.

Besøg vores nyåbnede
OSTE- & DELIKATESSE
FORRETNING

- ved siden af Vinspecialisten, Vestergade
Samme ånd, samme service og
vigtigst af alt: en rigtig god oplevelse.
Besøg os på Vestergade 23
eller i vores butik på Priorsvej 7C.
Handl lokalt, handl i Vinspecialisten
HUSK!

r
Vi holde AR
GSB
FREDA edag
hver fr j 7C.
rsve
på Prio

Hold øje med alle vores arrangementer på...

PRIORSVEJ 7C  Tlf: 21 43 89 33 // VESTERGADE 23  Tlf: 86 82 89 41
8600 Silkeborg  silkeborg@vinspecialisten.dk  silkeborg.vinspecialisten.dk

INTERVIEW: RADISSON BLU

SPORTSSTJERNER
FORKÆLES PÅ
SILKEBORG-HOTEL
Radisson Blu på Papirfabrikken i Silkeborg huser jævnligt
professionelle sportshold. De
største stjerner tjekkede ind i
december 2020, da Liverpool
var på besøg

Radisson Blu i Silkeborg har gjort det til
en specialitet at sørge godt for diverse
sportsstjerner.
Gennem de seneste år har hotellet
nemlig gjort meget ud af at tiltrække
blandt andet fodbold-, ishockey- og
håndboldhold til overnatning i de rolige

omgivelser tæt på Gudenåen i midten
af Silkeborg.
- Når vi ejes af Silkeborg IF Invest, er det
oplagt, at vi har fokus på at tilbyde ophold til sportsklubber og sportsfolk. Og
det er vi lykkedes med, hvilket særligt er
en god forretning for os i de mere stille

Liverpool medbragte blandt andet egen kok og ernæringsekspert, som rådgav kokkene på Radisson Blu om, hvilken mad der skulle tilberedes
til stjernerne.
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For Christina Torp og kollegerne er der ikke længere noget nyt i, at store sportsstjerner overnatter på hotellet. Det giver god omsætning i
stille perioder.

perioder af året, hvor der ikke er så høj
belægning på hotellet, siger general manager på Radisson Blu, Christina Torp.
De største fodboldstjerner indlogerede
sig, da FC Midtjylland i december 2020
spillede Champions League mod Liverpool. Klubben bookede hele hotellet
med de 100 værelser, så cheftræner
Jürgen Klopp og Co. kunne være i fred.

Der blev sat folie på vinduerne, så fans
ikke kunne kigge ind, og lagt ekstra
madrasser på sengene, så ingen faldt
i ”revnerne” i dobbeltsengene. Nogle
af medarbejderne på Radisson Blu
overnattede på hotellet i de par dage,
Liverpool-spillerne var i byen, så der var
fuld fokus på at opfylde klubbens behov.
- På det tidspunkt var der mange corona-

restriktioner, og UEFA var på forhånd
på besøg for at se, om vi kunne opfylde
dem. Vi skulle lave en ”boble” til spillerne, og det lykkedes vi med, fortæller
Christina Torp.
Liverpool medbragte blandt andet egen
kok og ernæringsekspert, som rådgav
kokkene på Radisson Blu om, hvilken
mad der skulle tilberedes til stjernerne.

»
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- Der er jo ofte specifikke krav, vi skal
indfri, hvilket ikke plejer at være et problem. Det var en spændende oplevelse
at have så store stjerner boende, men
det er ikke altid, at offentligheden får at
vide, hvem der bor her – og hvem der
har boet her af diverse sportshold. Det
handler ofte om, at de store klubber vil
gemme sig lidt fra offentligheden, siger
Christina Torp.
Og det perfekte ”hide away” findes på
hotellet i Silkeborg, hvor det særligt har
været FC Midtjyllands kampe i Europa,
som Radisson Blu på det seneste har
nydt godt af.
- Der er måske ikke er så mange i Silkeborg, der hepper på FC Midtjylland. Men
her på hotellet glæder vi os over, når det
går dem godt. Vi nyder godt af, at de
klarer sig godt i Europa, og vi kommer
også til at få glæde af, at klubben nu
skal spille i Europa League. Klubberne
efterspørger som regel et hotel, som
ligger et andet sted end i den by, hvor
de skal spille. Blandt andet på grund
af modstandernes fans, som ikke alle
steder opfører sig lige pænt. Desuden
skal hotellet ligge i passende afstand
til stadion, og herfra er der jo kun en
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halv times kørsel til stadion i Herning,
fortæller Christina Torp.

En hyggelig og lidt hjemlig
stemning
Fodboldholdene lokkes til Silkeborg via
blandt andet godt opsøgende arbejde.
- Jeg følger diverse lodtrækninger til
Europa League, så vi hurtigt kan tage
kontakt til klubberne for at høre, om de
kunne tænke os som base. Og det bliver
ofte noget lettere at få dem hertil, når
de ved, at vi har erfaring med professionelle sportsklubber. Hvor det er godt
at bo, breder sig hurtigt i den verden. Vi
kan ikke tilbyde fem-stjernede faciliteter, som mange af klubberne er vant til.
Men vi kan til gengæld tilbyde, at de kan
booke hele hotellet, så de får helt fred
og ro. Og så synes vi selv, at vi er gode
til at skabe en hyggelig og lidt hjemlig
stemning. Det kan klubberne godt lide,
fortæller Christina Torp.
Hotellet huser ofte også diverse håndboldhold, når BSH har spillet europæiske kampe i JYSK Arena. FC København
benytter fast Radisson Blu, når de spiller
kampe i området. Derudover har diverse
kvindelandshold boet på hotellet, fordi

kvindelandsholdet i fodbold har sine
hjemmekampe i Viborg. Og så har det
canadiske ishockeylandshold boet på
hotellet, da VM blev afviklet i Herning.
- Ishockey er kæmpestort i Canada, og
på verdensplan er det måske de største
stjerner, vi har haft boende. Men de gav
den god gas i byen, siger Christina Torp
og smiler.
Hun er ikke meget for at gå i detaljer
om de stjerner, der har boet på hotellet.
- Men helt generelt kan jeg sige, at jeg
nogle gange føler, at de retningslinjer,
som nogle klubber beder os om at administrere, lige så godt kunne have været
retningslinjer til en flok efterskoleelever.
Nogle må ikke foretage udlandsopkald
fra værelserne, fordi telefonregningen så
vil stikke helt af. Vi har også være udsat
for, at der kom en helt specifik anmodning om, at der ikke måtte bestilles roomservice, som skulle tilskrives ”massagerummet”. Den sag er nok opstået, fordi
nogle af sportsfolkene på et tidligere
hotelophold har haft lyst til at holde en
fest, og for at sløre bestillingerne, har de
bestilt det fra ”massagerummet”. Men
det er jo unge mennesker, man har med
at gøre, siger Christina Torp med et smil.

Toft suits men ﬁnder du midt i Silkeborg
Hos os �inder du alle kvalitetsmærkerne indenfor herretøj!

VESTERGADE 1 . 8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 13 99 · WWW.TOFTSHOP.DK

INTERVIEW: HUBBE

HUBBES

HEKTISKE
HVERDAG

Selvom Hubbe ikke er på vej på pension,
synes hans kone Lisa alligevel, at det
er ved at være på tide. - Men hun har en
hund, der kan holde hende med selskab
om formiddagen, så det er godt nok,
siger han. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Som servicemedarbejder i
SIF møder 69-årige Hubbe
på arbejde klokken halv fire
om morgenen for at nå alle
dagens gøremål

I fanshoppen i JYSK Park står Hubbe og
trykker navne og numre på spilletrøjer.
Efteråret er kommet tidligt i år, og det
regner udenfor. Men det er Hubbe med
det borgerlige navn Herberth Lillbäck
godt tilfreds med. Maskinen, han står
bøjet over, bliver nemlig 170 grader
varm, så temperaturen stiger hurtigt
i butikslokalet. Men Hubbe skulle nok
sørge for at få sved på panden alligevel.
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På disken ligger en stak med bestillinger
på spilletrøjer med tryk. Hubbe sukker
og tager stakken frem; han er bagud.
Som servicemedarbejder i SIF er der
nok at tage sig af.
Hver morgen klokken seks minutter i
tre ringer den 69-årige altmuligmands
vækkeur. Han skal nemlig møde klokken halv fire for at vaske spillernes træningstøj, inden han kan gå i gang med
trykkeriet.
- Jeg vasker tøj indtil syv eller otte. Så
skal jeg ud at hente noget frugt, eller
hvad jeg nu er blevet bedt om at hjælpe
med. Og resten af formiddagen kan jeg
så gå rundt her i butikken og prøve at nå
så meget som muligt. Og det er jo ikke
kun trøjer, der skal trykkes. Der er alver-

dens ting, som skal pakkes og sendes.
Så der er rigeligt at se til, siger Hubbe.

Gigten standsede karrieren
Hubbe har haft sin gang i klubben siden
1984. Han begyndte som fysioterapeut,
men måtte skifte retning for 12 år siden,
da han fik gigt i fingrene.
- Det var ikke lige sagen hele tiden at stå
og massere for mine fingre og hænder.
Det er meget bedre, når jeg laver alt muligt andet, siger Hubbe.
Dengang Hubbe arbejdede som holdets fysioterapeut, havde han også en
travl hverdag. Han var alene om jobbet, så ud over den daglige behandling,
blev det også til mindst tre kampe om
ugen. Han skulle stå klar på sidelinjen

»
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Som ung har Hubbe dyrket utallige sportsgrene. Blandt andet fodbold, ishockey, volleyball og brydning. Han har heller ikke holdt sig tilbage fra at
løfte og bære på jobbet. Det betyder, at han har erhvervet sig to nye hofter i hver side, da de gamle blev slidt ned. Foto: Jakob Stigsen Andersen

»

hos både førsteholdet, andetholdet og
U21-holdet. Det betyder også, at han
ikke længere er en trofast tilskuer til
holdets kampe.
- Jeg synes, jeg har set nok fodbold. Selvfølgelig ser jeg en sjælden gang imellem
en kamp på stadion, fordi det er hyggeligt
at møde nogle af de gamle venner. Men
jeg synes lige, jeg skal have lov at vælge,
hvilke kampe jeg ser, siger Hubbe.
Den garvede herre mindes dog også tiden med glæde. En oplevelse står tydeligt i hukommelsen som en af de største,
- Jeg var med, da vi blev danske mestre
i 94. Det var en kæmpe oplevelse med
hestevogn ind på rådhuset og alverdens
ting. Hele byen var på den anden ende,
og det glemmer jeg aldrig, fortæller
Hubbe.

Ikke planlagt pension
Hubbe er født i Finland og flyttede til Sverige som 13-årig. Som 22-årig bosatte
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han sig i København for at læse fysioterapi, hvorefter han flyttede til Silkeborg.
Her har han boet siden, senest i Virklund
med sin kone Lisa. Tilsammen har de fire
sammenbragte børn og fem børnebørn.
- Der er nok at se til derhjemme. Jeg har
sådan set slet ikke tid til at være her,
siger han og griner.
Ud over familien bruger Hubbe sin fritid
på gamle biler. Ude på parkeringspladsen holder en lyseblå Volvo Amazon fra
1969, og hjemme i garagen står en Buick
fra 1965.
- Den allerførste bil, jeg fik, var en lyseblå
Amazon. Så jeg synes, det var sjovt at
få en igen, inden jeg stiller træskoene,
siger han.
Der er forhåbentlig længe til, at Hubbe
stiller træskoene, hvis han skal have
mulighed for at nyde sit otium.
- Vi er jo nogen, der gider at arbejde efter
pensionsalderen, siger finnen med et
glimt i øjet. - På et eller andet tidspunkt

nærmer det sig også for mig. Men hvornår ligger ikke fast endnu.

Hastig hverdag
Selvom det ville afskrække de fleste
mennesker at stå op midt om natten
for at vaske fodboldspilleres svedige
træningstøj, sætter Hubbe stor pris på
sit arbejde på JYSK Park.
- Det er meget varieret arbejde, og det
betyder meget. Man løber ikke sur i det,
fordi det er så skiftende. Her kan jeg
stå og pludselig skulle ud at køre bil for
at hente noget eller hjælpe til med at
bygge nogle hylder. Så der er noget at
gøre hele tiden, siger han.
Mens Hubbe fortæller om sin travle dagligdag, bliver han afbrudt af telefonen.
Der er en, der skal have byttet en spilletrøje til en anden størrelse, så Hubbe
må lige løbe ned på sit kontor og hente
en anden til ham.
- Som sagt, der er gang i den, siger han.

INTERVIEW: HUBBE

”

Jeg var med, da
vi blev danske
mestre i 94. Det
var en kæmpe
oplevelse.

Når Hubbe trykker trøjer, lægger han trøjen i maskinen. Derefter placerer han spillerens navn og nummer på ryggen, inden han trykker den
varme plade ned over i 14 sekunder. Foto: Jakob Stigsen Andersen
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SIDEHISTORIE: HUBBE

NYE SPILLETRØJER
HITTER I SIF-SHOPPEN
Siden SIFs nye spilletrøjer kom til salg, har fanshoppen på JYSK Park
haft rygende travlt med at efterkomme efterspørgslen

Trykkemaskinen kører derudad i Fanshoppen i JYSK Park. Siden SIF fik nye
spilletrøjer til Superligaen, er salget røget i vejret, og det har givet Herberth
”Hubbe” Lillbäck nok at se til. Som
servicemedarbejder i SIF står han hver
dag og trykker navne og numre på spilletrøjerne i fanshoppen.
- Efter sommerferien har jeg lavet næsten 100 trøjer, og i stakken her er der
stadig 25-30 styks, siger Hubbe.
Klubben har fået både nye ude- og hjemmebanetrøjer. De havde egentlig regnet
med, at den mørkeblå udebanetrøje ville
blive bestselleren, men den røde hjemmebanetrøje har vist sig at gå bedst i
butikken.
- Der går en del af begge trøjer, men flest
af hjemmebanetrøjerne. Vi er jo også en
rød klub, siger Hubbe.
Hubbes ordrebunke vokser hele tiden.
Efter en weekend kan der ligge op til
10 nye bestillinger, og trøjerne kan kun
købes på nettet, fordi der er udsolgt i
butikken.
- Der er mange, der gerne vil have deres
eget navn på trøjerne. Det er især børn,
fordi de ikke ved, hvilken spiller de synes
bedst om. Og forældrene synes også,
det er sjovt, hvis barnets alder står som
nummer på trøjen, siger Hubbe.

Når folk vil have trykt deres eget navn og
nummer på trøjen, kræver det lidt ekstra
arbejde for Herberth ”Hubbe” Lillbäck. Så
skal han nemlig finde hvert enkelt bogstav
og lægge dem på trøjen, inden han kan lave
trykket. Foto: Jakob Stigsen Andersen
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Ud over spilletrøjerne bliver der også
solgt en hel del tørklæder med SIF-logo i
fanshoppen. Og når vejret bliver koldere,
regner Hubbe med, at der kommer gang
i salget af huer. Ud over spilletrøjer og

vintertilbehør sælger butikken stort set
alt, man kan forestille sig have et SIFlogo på. På hylderne findes både hagesmække, klistermærker, tæpper, krus
og bøger. Se mere på sif-shoppen.dk
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