
Sebastian Jørgensen (tv.) har været en af efterårets profiler i Superligaen. 
FOTO: BO AMSTRUP/RITZAU SCANPIX
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TALENTFABRIKKEN BUGNER:
Silkeborgs talentmasse er enorm, og der 
står masser af unge spillere klar til at træde i
Kasper Dolbergs og Robert Skovs støvlespor
THOMAS N. ANDERSEN

Oprykkerne fra Silkeborg
har været den artige over-
raskelse i Superligaen den-
ne sæson. En stor del af for-
klaringen skal fi�ndes i den
friske spillestil og de man-
ge unge talenter, der dette
efterår har fået gennem-
bruddet på landets øverste
niveau.

Silkeborg-drengene Se-
bastian Jørgensen og Ras-

mus Carstensen har været
to af ligaens absolutte pro-
fi�ler, og der er fl�ere på vej …

Silkeborg IF har en tyde-
lig strategi om at spille med
en meget høj andel af egen-
udviklede spillere på før-
steholdet, og klubben både
vil og tør bruge sine unge
spillere – også selv om de
måske ikke er helt fl�yve-
færdige på fysikken.

Sats har givet pote
Tag bare Magnus Mattsson
og Sebastian Jørgensen,
som begge var lysende ta-
lenter, men som havde det
svært rent fysisk i ung-
domsårene. Det ’sats’ har
vist sig at give pote.

Silkeborg Fodbold Colle-
ge blev oprettet i 1994 som
det første af sin slags i Dan-
mark. Siden er det væltet
ud med det ene stortalent

efter det andet i Søhøjlan-
det.

I begyndelsen var det
navne som Martin Laur-
sen, Henrik ’Tømrer’ Pe-
dersen og Thomas Røll, der
stak ud, og i nyere tid har
Silkeborg IF udviklet store
navne som Kasper Dolberg
(Ajax, Nice), Robert Skov
(FCK, Hoffenheim), Mag-
nus Mattsson (Nijmegen),
Mads Emil Madsen (LASK
Linz, Slavia Prag), Frede-
rik Alves Ibsen (West Ham)
og Eskild Dall (Ajax).

Ekstra Bladet giver dig
her overblikket over de
kommende SIF-talenter,
der kan stå foran et gen-
nembrud i løbet af få år.
Hvem ved, måske er den
næste Kasper Dolberg eller
Robert Skov allerede på
græs i Silkeborg …

tna@eb.dk

Kasper Dolberg og
Robert Skov fra lokal-
området i Silkeborg er
begge på det danske
landshold. De næste
talenter er klar i kulissen.
FOTO: LARS POULSEN

Klubben både
vil og tør

bruge sine unge
spillere – også selv
om de måske ikke er
helt flyvefærdige
på fysikken

De viste vejen

Frederik
Carstensen
Årgang 2002
Frederik Carstensen er en ener-
gisk offensivspiller med et godt
spark og et lynhurtigt antrit.
Han har spillet 27 U-lands-
kampe og har allerede fået de-
but og scoret i Superligaen.

Storebror Rasmus Carsten-
sen, som er fast mand i Super-
ligaen og på U21-landsholdet,
kalder selv Frederik for det
største talent i familien ...

Frederik er allerede som 19-
årig en fast del af SIF’s Super-
liga-trup og på fuld tid. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

10 lysende SIF-talenter
Niclas Holm
Pedersen
Årgang 2002
Niclas Holm Pedersen har sine
spidskompetencer i sin fart og
i sit spark. Han spiller primært
på de offensive pladser.

Han har et fantastisk touch
på bolden og har lavet mange
mål på direkte frispark gen-
nem årene i kraft af sin for-
nemme højrefod.

Har fået få indhop på SIF’s
førstehold, da klubben spille-
de i 1. division. Niclas Holm
Pedersen er noteret for seks
U-landskampe. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

HER ER DEN
NÆSTE DOLBERG
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Lasse
Abildgaard
Årgang 2007
Spiller for SIF i U17 Ligaen,
selv om han egentlig kun er
U15, og han er blandt de
mest scorende for sit hold.

Lasse Abildgaard har et
let løb, og han er stærk på
vendinger og driblinger,
som gør, at han kan gå for-
bi de fleste spillere. Han
har et lavt tyngdepunkt,
vender og drejer som en
snurretop og beskytter bol-
den.

Han er særdeles stærk en
mod en og anses for at
være en af de mest loven-
de angribere i Danmark i
sin aldersgruppe. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

Alexander
Busch
Årgang 2003
Alexander Busch er en
klassisk midtstopper,
der anses for at være
et kæmpe forsvarsta-
lent.

Han har et godt ho-
vedspil, gode indgreb
og fine lederegenska-
ber.

Den 18-årige har al-
lerede en lille hånd-
fuld førsteholds-
kampe og har fået
Superliga-debut. God
højde og fysik, som
han anvender i duel-
spillet. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

Jeppe Kilden
Grøn 
Årgang 2003
Spiller på den centrale midt-
bane for det lovende SIF-hold
i U19 Ligaen og desuden fast
med på reserveholdet.

Jeppe Kilden Grøn har et
stort løbepensum og en fin
pasningsfod, som er med til at
flytte bolden hurtigt og sikkert
rundt på banen.

Midtbanemotoren har fået
førsteholdsdebut. Folk om-
kring SIF kan se glimt af Pier-
re-Emile Højbjerg i den unge
midtbanemand. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

Asbjørn
Bøndergaard
Årgang 2004
Asbjørn Bøndergaard er en
’rigtig’ angriber i ordets fineste
forstand. Han er yderst ag-
gressiv og pågående i sit spil.

Han kom til SIF fra Ringkø-
bing i 2019 og har spillet på
de U-landshold, som har væ-
ret muligt i en periode med
corona.

Meget målfarlig boksangri-
ber, som ikke er for fin til de
beskidte mål. God fysik og af-
slutningsfærdigheder.

Asbjørn Bøndergaard er ofte
med til førsteholdets trænin-
ger og spiller på reserveholdet.
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJJonathan Pank

Årgang 2004
Jonathan Pank er ligesom Jep-
pe Kilden Grøn fra samar-
bejdsklubben Ry. Pank huserer
på den centrale midtbane,
hvor han især bemærkes ved
et højt løbepensum.

Han sætter en stor ære i at
holde sammen på holdet både
offensivt og defensivt og har
gode lederegenskaber.

Pank er en plæneklipper-ty-
pe, der løber solen sort og hol-
der gang i spillet og sætter
balancen. Han står noteret for
13 U-landskampe. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

Aske Leth
Andresen
Årgang 2005
Nutidens målmænd skal gerne
have stor højde, og det er til-
fældet for Aske Leth Andre-
sen, der rager 194 centimeter i
vejret som kun 16-årig ...

Han er både dygtig og mo-
dig til at lukke ned for angri-
berne i såvel 1:1-situationer
samt for diverse skud. Han er
målrettet og rolig under pres.

Desuden kan han – godt
hjulpet af sin højde – domine-
re feltet ved indlæg.

Aske Leth Andresen spiller
på både reserveholdet, U19 og
U17 og har været på bænken i
en Superliga-kamp, og han
spiller også for U17-landshol-
det.

Den unge keeper haft nogle
hovedskader og spiller derfor
med en let genkendelig ’Petr
Cech-hjelm’.
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

Alexander
Priesborg Madsen
Årgang 2005
Er i de senere år omskolet fra
angriber til spillende midterfor-
svarer. Han har en stærk 
fysik og er dygtig i 1:1-dueller.

Han har dog ikke glemt, hvor
målet står, og laver stadig sine
mål, når han får lov til at gå
med frem – eksempelvis på hjør-
nespark.

Alexander Priesborg Madsen
spiller med stort mod og oppor-
tunisme, og han har ofte held
med den frække løsning i opbyg-
ningsspillet, hvor han nyder godt
af sin fine teknik.

Er barnebarn af SIF-legenden
Orla Madsen. 
FOTO: SIF/ULLA MYRHØJ

Malthe Wallin
Årgang 2005
Begyndte som midtstopper og er
siden rykket frem til den centrale
midtbane, hvor han bedre kan få
sine forcer i spil. Han kan spille
både kort og langt – og både med
højre og venstre.

Han har sine forcer i det frem-
adrettede spil og har mange afgø-
rende afleveringer bag SIF’s mål.

Malthe Wallin distribuerer spil-
let godt og har visioner og blik for
de gode
afleverin-
ger i dyb-
den. Mal-
the Wal-
lin har
spillet fi-
re U17-
lands-
kampe
for Dan-
mark.
FOTO:
SIF/ULLA
MYRHØJ


