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Velkommen til  
SIF IN BUSINESS
For første gang nogensinde er Silkeborg IF en del af 3F Superligaens 
mesterskabsspil. Et helt forrygende grundspil med masser af godt 
spil og resultater betød, at vi allerede to runder inden opdelingen i 
top- og bund 6 kunne glæde os over en plads i det fine selskab og 
udsigten til en hel række store og spændende kampe, hvor vi kan 
måle os med de allerstørste og bedste.

Placeringen i Mesterskabsspillet er kommet i hus med virkelig flot 
fodbold, der har givet genlyd over det ganske fodboldland, og vores 
cheftræner og fodboldhold er blevet hyldet som det mest velspillende 
og bedst trænede hold i 3F Superligaen. Det glæder vi os naturligvis 
meget over.

Samtidig giver pladsen i Mesterskabsspillet os en forbedret økonomi 
både i forhold til tv-penge og entré-indtægter, så det er på alle måder 
glædeligt – og nu handler det om at fortsætte det gode spil og række 
ud efter alle de point, vi kan opnå.

Vi satsede hen over vinteren benhårdt på at komme i Top 6 og er 
selvsagt glade for, at det lykkedes. Det er ingen hemmelighed, at 
der var interesse for vores spillere i januars transfervindue, men vi 
havde råd til at sige nej og var kun indstillet på at sælge, hvis der kom 
helt ekstraordinære tilbud. I stedet holdt vi sammen på truppen og 
forlængede aftalerne med flere nøglespillere, lige som vi tidligere 
havde forlænget kontrakten med cheftræner Kent Nielsen. Netop 
kontinuiteten i den sportslige sektor ser vi som en nøgleforklaring 
på, at det er gået så godt, som det er, inde bag kridtstregerne. Vo-
res eneste aktivitet i vintervinduet var således, at vi udlejede den 
talentfulde keeper Oscar Hedvall til FC Fredericia og sagde farvel til 
Gustav Marcussen, mens vi omvendt hentede den dynamiske back 
Lukas Engel ind på en lejeaftale, da vi blev presset af flere skader 
hen over vinteropstarten.

Vi glæder os over, at vi på tværs af Silkeborg IF-koncernen driver en 
velfungerende forretning. Vores hotel- og konferenceaktiviteter i regi 
af Papirfabrikken Hotel Radisson Blu er stadig ved at komme sig oven 
på nogle meget udfordrende år som følge af COVID19-pandemien, 
men vi kan heldigvis begynde at se fremgang på den front.

Udlejningen af vores aktiviteter på Papirfabrikken er i god udvikling, 
og vi konstaterer med positive briller, at der fortsat er stor interesse 
for at ”bo” i de flotte lokaler på Silkeborgs mest attraktive adresse. 
Nye lejere er kommet ombord, og vores belægningsgrad af lejemå-
lene er helt i top.

Fodboldforretningen er ligeledes i god gænge, og vi er glade for og 
tilfredse med, at vi på tværs af Silkeborg IF-koncernen for syvende 
år i træk kan præsentere sorte tal på bundlinjen.

I denne udgave af SIF IN BUSINESS bringer vi 
som vanligt en række spændende historier, og 
vi kan blandt andet byde på et stort portræt af 
vores højre back Rasmus Carstensen, gensyn 
med en gammel SIF-kending i kælderen, 
forventet skiftedag i bestyrelsen og en 
hyldest af de mange partnere, der har 
støttet fodbolden i Silkeborg i mere 
end 30 år.

Rigtig god læselyst.

Kent Madsen, adm. direktør
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Specialister i lønadministration
Dansk Løn Service er specialister i løn – og et 
lokalt familieejet firma, som sætter overliggeren 
højt for at give en god service og bruge tiden på 
vores kunder. 

Vores mission er at levere lønadministration af 
høj faglig kvalitet, igennem god service, der letter 
vores kunders dagligdag. Og når vi spørger vores 
kunder, lykkes vi rigtig godt med dette!

Nærvær og kendskab
Vi sætter en dyd i at lære DIN virksomhed at  
kende, så vi kan hjælpe dig med effektiv og  
nærværende lønadministration. 

Korrekt og til tiden
Ved at outsource lønadministrationen, sikrer  
du, at der altid er styr på dine medarbejderes 
løn – til tiden. Du kan koncentrere dig om at drive 
virksomheden, mens Dansk Løn Service tager  
sig af lønadministration, tidsregistrering, projekt- 
og produktstyring og personaleadministration. 
Vores løsninger er altid tilpasset kundens ønsker 
og behov, og naturligvis opdateret ift. nye  
overenskomster, love og regler.

Er du en mindre virksomhed? 
Så kan Kvikløn være løsningen for dig. Via en brugervenlig online portal får 
du Danmarks billigste lønkontor inklusiv vores gode service på hotline.
Se mere på www.kvikløn.dk eller ring til vores hotline på 8757 2300

Se hvad vores kunder siger og få mere information på dkls.dk

Dansk Løn Service laver løn for 
Silkeborg IF – skal vi også lave din?
Hold fokus på din kerneforretning, ved at lade os varetage 
lønadministrationen. Dansk Løn Service er effektiv løn 
service samlet under ét. 

Vi laver løn for Silkeborg IF – og vi vil også gerne lette  
jeres lønadministration. Så ring og book et uforpligtende 
tilbud og hør hvad vi kan gøre for netop din virksomhed  
på telefon 87572305

God Kamp!

En del af holdet ...
Med Dansk Løn Service som lønpartner garanterer vi  
personlig service og høj faglig kvalitet i alt hvad vi gør



INFO: ÅRSRESULTAT

AF MICHAEL RAVN

I lighed med 2020 blev 2021 et regn-
skabsår med stor påvirkning af COVID19 
og tilhørende vanskeligheder for kon-
cernens forretningsområder. Alligevel 
kunne Silkeborg IF Invest A/S den 18. 
marts præsentere et resultat på 13,9 
mio. kr. før skat.

- Det er et godt resultat i et ellers udfor-
drende år. Både fodboldforretningen og 
hotel- og konference-aktiviteterne har 
været kraftigt påvirkede af restriktioner 
og nedlukninger, men en kombination 
af sportslig succes, transferindtægter 
og ikke mindst en stabil indtjening i 
ejendomssegmentet har resulteret i et 
flot overskud på 13,9 mio. kr. Det er vi 

selvsagt tilfredse med, siger administre-
rende direktør Kent Madsen.

Årets omsætning er på 94,6 mio. kr., og 
årsresultatet før skat er en tilbagegang 
på 14,6 mio.kr. i forhold til 2020, hvor der 
blev realiseret endnu mere markante 
transferindtægter. Ejendomssegmentet 
har også i 2021 realiseret en stabil og 
stærk indtjening til koncernen på 20,0 
mio. kr., mens hotel- og konference-
segmentet har været markant negativt 
påvirket af COVID-19 og realiseret et 
underskud på 1,4 mio. kr. – hvilket dog 
er en fremgang på 2,7 mio. kr. i forhold 
til 2020 og isoleret set acceptabelt den 
meget svære markedssituation pga. 
COVID-19 taget i betragtning. 

Fodboldsegmentet har i 2021 realise-
ret et underskud før skat på 2,1 mio. kr., 
hvilket er markant bedre end forventet 
ved finansårets start. 

- Vi har i fodboldsegmentet været be-
gunstiget af både sportslig succes og 
moderate transferindtægter. Det er værd 

at huske på, at vi gik ind i regnskabsåret 
med en tredjeplads i den næstbedste 
række, og et år senere er vi med i 3F 
Superligaens Mesterskabsspil efter en 
sikker oprykning og et spille- og resultat-
mæssigt stærkt tilfredsstillende indtog i 
3F Superligaen. Vi nyder den markante 
fremgang på den sportslige front og ser 
frem til det spændende Mesterskabsspil 
og endnu en sæson i den bedste række. 
Også på hotel- og konference-aktivite-
terne forventer vi fremgang, og det 
samme gør sig gældende i ejendoms-
segmentet på Papirfabrikken, hvor vi har 
indgået nye lejeaftaler og kigger ind i en 
endnu højere belægning af lejemålene, 
forklarer Kent Madsen.

Selskabets ledelse ser frem imod et lidt 
højere aktivitetsniveau for regnskabsåret 
2022, og koncernen forventes at reali-
sere et resultat før dagsværdiregulering 
af investeringsejendomme og skat på 0 
til 10 mio.kr. i det nye regnskabsår.

SILKEBORG IF INVEST A/S 
PRÆSENTERER SOLIDT OVERSKUD 

For syvende år i træk har Silke-
borg IF Invest A/S præsenteret 
sorte tal på bundlinjen. Årets 
resultat i koncernen er et over-
skud på 13,9 mio. kr. før skat.

Rabat på 10 øre
pr. ltr. benzin/diesel, 

hvis der tankes 
mindre end 90 ltr.

i de foregående
30 dage.

Rabat på  15 øre
pr. ltr. benzin/diesel, 

hvis der tankes 
mellem 90 og 190 
ltr. i de foregående 

30 dage.

Rabat på 20 øre
pr. ltr. benzin/diesel, 
hvis der tankes mere 

end 190 ltr. 
i de foregående

30 dage.

Rabat på 25 øre
pr. ltr. benzin/diesel,
de første 2 måneder,

som ny kunde.
Herefter Bronze, 

Sølv eller Guld rabat.

VI HAR INGEN
GEBYRER

HVERKEN PÅ
FAKTURA ELLER

BETALINGSSERVICE

MED STÆRKE RABATTER
OIL! LOYALITETSAFTALE

OIL SIF annonce 201x297.indd   1OIL SIF annonce 201x297.indd   1 21.03.2022   16.0421.03.2022   16.04

SIF IN BUSINESS4    
 

Årsrapport 2021 i tal

Nøgletal 2021 2020

Årets resultat (før skat) 13,9 mio. kr. 28,5 mio. kr. 
Omsætning 94,6 mio. kr. 87,3 mio. kr.
Egenkapital 232,8 mio. kr. 222 mio. kr.



AF MICHAEL RAVN

Fodboldverdenen er mange steder flyg-
tig. Spillere, trænere og sågar klubejere 

kommer og går, og det samme kan si-
ges om mange af de sponsorer og 

partnere, der omkranser klubberne. 
Sådan er det dog ikke i Silkeborg 
IF, hvor en lang række virksom-
heder uden ophør har støttet SIF 

gennem tykt og tyndt gennem intet 
mindre end minimum 30 år.

- Det er en fantastisk præstation i en 
omskiftelig verden, at vi netop har 
kunnet fejre mere end 30 års samar-
bejde med 26 forskellige virksomheder. 
Nogle har skiftet navn, nogle har skiftet 
adresse, nogle har skiftet ud i tople-
delsen og nogle har skiftet logo. Men 
fælles for de her 26 virksomheder er, 
at de aldrig har svigtet den store støtte 
af og samarbejdet med Silkeborg IF. 
Det er ganske unikt i dansk fodbold, 
og det er noget, som vi er ekstremt 
stolte af og taknemmelige over. Det er 
helt igennem legitimt at sige, at uden 
disse partnere er det meget vanskeligt 
at forestille sig, at vi stadig ville have 
topfodbold i Silkeborg, siger salgschef 
Bjørn Møller Pedersen.

RAPPORT: PARTNERE I 30 ÅR

TROFASTE STØTTER 
GENNEM MERE END
            30 ÅR

De fleste ved, at 12,5 års ægteskab kaldes kobberbryllup, og at 25 
års ægteskab hedder sølvbryllup. Men i SIF er der netop afholdt 
hele 26 perlebryllupper.

I det hele taget har medvinden på Sil-
keborg IFs cykelsti medført en øget 
interesse for at indgå partnerskaber 
med Silkeborg IF, og der er kommet en 
række nye sponsorer ombord i de sene-
ste mange måneder. Hvis DIN virksom-
hed også vil ride med på den rød-hvide 
bølge, så kontakt Bjørn Møller Pedersen 
på bmp@silkeborgif.com.

Hvorfor har virksomhederne valgt at være 
en del af SIFs partnerkreds så længe, at 
der er afholdt perlebryllup? Hør her fra 
tre af de trofaste sponsorer.

RAPPORT: PARTNERE I 30 ÅR

»

Herm. Rasmussen A/S
- I Herm. Rasmussen A/S er vi stolte af at 
have støttet op om Silkeborg IF i så man-
ge år, at man kan kalde det for et perle-
bryllup - og altså 30 års uafbrudt støtte. 
Man siger jo, at tiden flyver, når man har 
det sjovt, og selv om fodbolden lige som 
livet går op og ned, må vi bare sige, at 
det har været både sjovt, udbytterigt og 
fyldt med gode oplevelser at være en 
del af SIFs partnerkreds gennem årene. 
Tiden er jo nok løbet fra de gammeldags 
almisser i forhold til sponsorater, og der 
er en verden til forskel på, hvad vi får 
ud af sponsoratet i dag i forhold til den-
gang, da vi begyndte partnerskabet i de 
spæde 1990ere. Vores samarbejde med 
SIF betyder i dag stor lokal og national 
eksponering, byens bedste netværk, 
gode oplevelser til vores medarbejdere 
og kunder - og en følelse af stolthed over 
at støtte op om byens hold. Og så vil jeg 
da tilføje, at det sjældent har været sjo-
vere og mere udbytterigt at være en del 
af SIF end lige nu.

- Direktør Jan Skytte Pedersen, 
Herm. Rasmussen A/S

Jyske Bank
- Gennem de første mange år gav vores 
partnerskab en landsdækkende synlig-
hed, som var et vigtigt parameter i for-
hold til bankens strategiske ambitioner. 
Både i forhold til tiltrækning af nye kun-
der og velkvalificerede medarbejdere var 
det vigtigt, at Jyske Bank og Silkeborg 
by havde en markant synlighed, hvilket 
vores hovedsponsorat med SIF gennem 
otte år i særlig grad medvirkede til. I takt 
med bankens vækst til den næststør-
ste bank i Danmark, er betydningen af 
synlighed blevet mindre, og vores fokus 
handler i stedet om, at vores Toppartner-
skab med SIF skal understøtte bankens 
behov for relations-skabende aktiviteter. 
Partnerskabet giver først og fremmest 
adgang til Silkeborgs betydeligste er-
hvervsnetværk, og som byens førende 
erhvervsbank er vores partnerskab med 
Silkeborg IF et stærkt match. Ud over det 
stærke netværk giver partnerskabet mu-
lighed for at styrke gode kunderelationer 
med nogle medrivende oplevelser.

- Afdelingsdirektør Jens Skov 
i Jyske Bank, Events og Partnerskaber

Brandstifter
- At være SIF’er er ikke bare at elske 
fodbold – det er også at være en del af 
et stærkt netværk, der giver virksom-
heden synlighed og skaber masser af 
gode kontakter i et uformelt miljø fyldt 
med engagerede erhvervsfolk. Og så 
gør det jo heller ikke noget, at kunder 
i andre byer ser vores LED-bander, når 
de følger med i vores hjemmekampe på 
fjernsynet. Klubben har altid leveret, og 
eksponeringen er god, så pengene er 
givet godt ud - også når det går knap så 
godt, som det gør i øjeblikket.

- Henrik Holst Christensen, 
CBO, Brandstifter A/S

6    
 

7    
 

SIF IN BUSINESS SIF IN BUSINESS



RAPPORT: PARTNERE I 30 ÅR

HERM. 
RASMUSSEN A/S

OL  Beslag A S

B U R E A U   O N L I N E   T R Y K

®

TUSIND TAK FOR STØTTEN OG TILLYKKE 
TIL OS MED PERLEBRYLLUPPET!

JEG HAR ALTID DRØMT 
OM AT SPILLE FOR SIF

Silkeborg IFs højre back Rasmus Carstensen er med en 
fantastisk sæson blevet et af de mest profilerede talenter i 
hele 3F Superligaen. Virklund-drengen holder dog benene 
solidt på jorden og fokuserer på at fortsætte den gode ud-
vikling i klubben, som han altid har drømt om at spille for.

AF MICHAEL RAVN
FOTOS: MORTEN KJÆR

Den i dag 21-årige Rasmus Carstensen 
debuterede for SIFs førstehold, da han 
blev skiftet ind i 0-2-nederlaget mod 
Lyngby i NordicBet Ligaen onsdag 20. 
marts 2019. Det var den foreløbige kul-
mination på et 2019, der i de første må-
neder bød på mange forandringer for 
den 19-årige dengang offensiv-spiller. 
Fra trænings-start var han med omkring 
førsteholdstruppen, fik spilletid i flere 
af træningskampene og deltog også i 
træningslejren i Tyrkiet. »

INTERVIEW: RASMUS CARSTENSEN 

DANTRA GROUP • 100 YEARS IN LOGISTICS

1920 2020
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INTERVIEW: RASMUS CARSTENSEN 

»

» Carstensen er oprindeligt fra SIFs sam-
arbejdsklub, Virklund Boldklub, men 
kom som 13-årig til SIF og blev en del 
af klubbens talentudviklings-system, og 
i februar 2019 skrev han under på sin 
første kontrakt.
I efteråret 2019 skulle den daværende 
kantspiller vænne sig til en ny plads på 
holdet, da Carstensen blev omskolet 
til at være højre back, hvor der mang-
lede et alternativ til Svenn Crone, og 
i foråret 2020 blev der pludselig brug 
for Carstensen. Svenn Crone fik karan-
tæne efter en udvisning mod AGF, og i 
de efterfølgende kampe fik Carstensen 
chancen. Den greb han eftertrykkeligt, 
og i dag er han et af de navne, der pop-
per op i mange Superliga-debatter, og 
han fremhæves som et af de varmeste 
navne i den bedste, danske liga. På den 
måde har han fulgt ”den slagne vej” i 
SIFs talentfabrik, men drømmene blev 
fostret i en have i Virklund.

Stor fan af Silkeborg IF
- Jeg havde en rigtig god opvækst med 
mor, far og to brødre, som man altid lige 
kunne slås lidt med og spille lidt fod-
bold sammen med. Og så er Virklund 
jo en dejlig by i smukke omgivelser og 
med et godt sammenhold, så det var et 
dejligt sted at vokse op. Fodbolden var 
mit bedste legetøj, og mig og brødrene 
og vennerne spillede bare altid fodbold 
både i skolen og i fritiden. Og min mor 
måtte konstatere, at gavlen på huset 
ikke blev til en æble- og pæreplantage, 
men i stedet del af en fodboldbane, gri-
ner Rasmus Carstensen.

- Jeg gik da og drømte om at nå den 
helt store scene, og i det hele taget var 
vi tre drenge, der drømte. Min storebror 
Jeppe var fan af Marseille, så han ville 
købe en lejlighed til vores forældre i 
Sydfrankrig – jeg var fan af Barcelona 
dengang, så der kunne de da også få 
en lejlighed, og Frederik kunne bedst 
lide Arsenal, så der ville da også være 
en fin bolig til de gamle i London. Og 
så kunne vi ellers spille mod hinanden 
i Champions League, haha. Det når vi 
nok ikke, for Jeppe spiller Serie 5, men 
vi andre kan vel stadig drømme videre. 
Jeg vil gerne spille i Tyskland en dag, 
hvis det kunne blive muligt – de spil-

ler noget fed fodbold, som passer godt 
til mig. Men jeg har ikke som sådan en 
yndlingsklub længere. Som barn var det 
altså FC Barcelona, men sådan er det 
ikke længere. Og jeg må bare sige, at 
jeg har altid været stor fan af Silkeborg 
IF og altid drømt om at spille for SIF, 
lyder det fra den dynamiske højre back.

En del bump på vejen
Vejen til SIFs førstehold var ikke snor-
lige for Rasmus Carstensen, der måtte 
kæmpe gevaldigt for at bide sig fast – 
og endda en overgang overvejede, om 
han skulle blive ved med at satse på 
fodbolden.

- Vi var to holdkammerater fra Virklund 
Boldklub, der kunne følges ad, da vi 
som 6. klasses-elever blev kaldt ind til 
talenttræningen. Det var stort og no-
get, som jeg var glad for og stolt af. I 7. 
klasse blev jeg så også udtaget til Talent 
Team, og efter folkeskolen gjaldt det så 
Handelsskolen med morgentræninger 
og så videre – dengang var livet bare 
træning, skole, træning, spise, sove og 
repeat. Jeg var nok en af de bedste i 
U13 og U14, men på U15 blev jeg overha-
let, og som førsteårs U17-spiller måtte 
jeg finde mig selv på bænken og nogle 
gange på andetholdet. Som andetårs 
U17-spiller kom jeg ind på holdet igen, 
men jeg var ikke en af dem, der fik til-
budt en kontrakt. Det var jeg faktisk lidt 
jaloux over, men selv om jeg kæmpede 
videre, blev jeg igen en marginalspiller 

på U19-holdet. Men som andetårs U19-
spiller gik det stærkt – jeg blev anfø-
rer på holdet og kom op at smage på 
førsteholdet, men jeg var faktisk i tvivl 
om, hvorvidt jeg var god nok til at gøre 
min fodbolddrøm til virkelighed, eller om 
jeg skulle begynde at læse eller finde 
et arbejde. Men så blev jeg tilbudt en 9 
måneders ungdomskontrakt og fik lov 
til at træne fast med førsteholdet, Kent 
Nielsen kom til som cheftræner, og jeg 
blev omskolet til højre back – og ja, så 
er det jo sådan set bare gået hurtigt 
fremad lige siden. Omskolingen til højre 
back var svær til at starte med, og jeg 
blev kastet lidt ind i det - det var faktisk 
første gang, at jeg spillede højre back, 
men i dag er det egentlig den position, 

Rasmus Carstensen om lillebror Frederik:

- Det er skønt at spille med min lillebror, og det gør mig virkelig glad, når 
han lykkes. Jeg har altid sagt, at Frederik var og er det største talent af os 
tre brødre, og han fik da også sin ungdomskontrakt allerede som 15-årig, 
mens jeg måtte vente, til jeg var 18. Frederik kom også med på landshol-
dene allerede som U16-spiller og har været med på alle årgangene. Jeg 
synes, at han er en af de bedste eller måske endda den allerbedste på sin 
årgang. ”Frede” er en udfordrende kant, der er rigtig god een mod een og 
har et lynhurtigt antrit. Han er for mig at se en komplet offensiv-spiller, der 
kan en hel masse allerede, og han bliver kun bedre, når han kommer mere 
og mere ind i tingene. Forhåbentlig kan han holde sig skadesfri og komme 
tættere og tættere på holdet, så vi kan spille endnu flere kampe sammen.

INTERVIEW: RASMUS CARSTENSEN 

Vi har en chance mod 
alle – også mod de 
største klubber med 
de største budgetter.”
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INTERVIEW: RASMUS CARSTENSEN 

som jeg befinder mig allerbedst på. Jeg 
kommer til mange offensive aktioner, 
hvor jeg kan bruge mine kvaliteter med 
den måde, som vi spiller på, og jeg sy-
nes også løbende, at jeg forbedrer mig 
og bygger på defensivt. Det er en plads, 
hvor jeg kan brænde noget krudt af, og 
det passer mig rigtig godt, konstaterer 
Carstensen, som også er at betragte 
som fast mand på det fineste, danske 
ungdomslandshold, U21-landsholdet.

Et stort privilegium
Rasmus Carstensen fik sin U21-lands-
holdsdebut under Albert Capellas, der 
sidste sommer skiftede til en nøglepo-
sition i FC Barcelona. I dag hedder U21-
landstræneren Jesper Sørensen, som 
jo også har siddet i cheftrænerstolen 
i Silkeborg. Også han har Carstensen 
som en fast del af holdet, og det er no-

get, der vækker glæde og stolthed hos 
SIFs nummer 2.

- Jeg er rigtig glad for og stolt af, at jeg 
er fast mand på U21-landsholdet. Jeg 
har aldrig før været på et U-landshold, 
så det er da kæmpestort for mig og 
et stort privilegium. Jeg er glad for at 
være med hver gang og sørger for at 
brænde al min energi af. Det er sjovt at 
være en del af, og jeg er også glad for 
at repræsentere SIF på landsholdet. Der 
er flere gange, hvor jeg er mødt ind på 
U21-landsholdet, og så har nogle af de 
andre spillere snakket om, hvor flot fod-
bold vi spiller i Silkeborg. Det bliver man 
da stolt af, men jeg synes også, at det 
er fortjent. Vi spiller jo ofte fantastisk 
fodbold i SIF, og det er megasjovt at 
være en del af. Det skyldes selvfølgelig, 
at vi har et velfungerende spilkoncept 

og er godt trænede, men jeg er sikker 
på, at det også er en vigtig faktor, at vi 
har det fantastisk uden for banen, hvor 
alle kan lide alle. Vi vil hinanden det al-
lerbedste og ønsker for hinanden, at vi 
lykkes. Det er Kent Nielsen selvfølgelig 
en stor del af, for han har været virkelig 
god til at sætte omklædningsrummet 
rigtigt sammen. Fodbold er en meget 
individuel holdsport, og man er sin egen 
lykkes smed – men for at gøre det godt 
som spiller, skal vi også gøre det godt 
som hold. Så vi hjælper hinanden og 
kæmper for hinanden og nyder at spille 
fodbold sammen. Der er en god ro og 
tillid på holdet, og det hjælper selvføl-
gelig også, at vi spiller en flot form for 
fodbold, som vel egentlig er den form 
for fodbold, som man prøver at lære 
ungdomsspillere over hele verden, siger 
Rasmus Carstensen.
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»
Mere moden og robust
Hele sæsonen igennem har han leveret 
stærke præstationer, og han har været 
flittig deltager på de forskellige Run-
dens Hold. Han er en af de spillere i hele 
3F Superligaen, der løber flest kilometer 
og roses vidt og bredt – hvordan hæn-
ger det så sammen med at bare være 
Rasmus fra Virklund?

- Årh, det er da lidt svært som sindig 
midtjyde på den måde at blive fremhæ-
vet. Jeg har jo faktisk kun været første-
holdsspiller i få år, og jeg kan stadig 
huske den allerførste artikel om mig i 
lokalavisen Midtjyllands Avis; det var 
helt vildt, at der blevet skrevet om MIG. 
Men nu er det ikke længere så stort for 
mig med den omtale, og jeg går ikke 
længere rigtig op i, hvad der skrives om 
mig. Jeg er nok blevet mere moden og 
robust på den måde, konstaterer Car-
stensen.

Vi har en chance mod alle
Den flotte sæson har resulteret i en 
plads i 3F Superligaens Mesterskabs-
spil, hvilket aldrig er sket tidligere for 
Silkeborg IF. En stor præstation, som 
dog kun giver appetit på mere.

- Det er helt fantastisk for os alle sam-
men, at vi er kommet med i Top 6 og er 
en del af Mesterskabsspillet. Det er en 
kæmpe præstation for os som oprykker, 
men jeg synes altså også, at det er fuldt 
fortjent. Vi har spillet rigtig flot fodbold 
og været dygtige til at fokusere på de 
enkelte kampe og den opgave, der har 
ligget foran os hele tiden. Nu er der mas-
ser af store kampe at se frem til, og det 
er klart, at det er sådan nogle kampe, 
som jeg drømte om at spille dengang, 
hvor jeg løb rundt i haven hjemme i Vir-
klund. Men vi tager det som altid én 
kamp ad gangen. Vi kan ikke vinde alle 
kampe, men vi tror på det hver eneste 
gang og prøver vores allerbedste. Og jeg 
synes, at vi har vist, at vi har en chance 
mod alle – også mod de største klub-
ber med de største budgetter, så vi går 
selvfølgelig efter at nå så højt op som 
overhovedet muligt og rækker ud efter 
alle de point, som vi kan få, slutter SIFs 
talentfulde højre back.

»

INTERVIEW: RASMUS CARSTENSEN 
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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.



SKIFTEDAG I 
BESTYRELSEN

AF MICHAEL RAVN 
FOTOS: SØREN HAULUND

Poul Konrad Beck har siden 
2012 været en del af besty-
relsen i Silkeborg IF Invest 
A/S, men i forbindelse 
med den forestående ge-
neralforsamling den 27. 
april 2022, er det tid til 
vagtskifte.

- Jeg har haft meget stor 
fornøjelse af at deltage i 
Silkeborg IF-koncernens 
bestyrelse gennem et årti, 
men har nu – som i øvrigt 
tidligere varslet – valgt at 
give stafetten videre, så der 
kan komme nye kræfter ind i 
bestyrelseslokalet. Selskabet 
har nu i syv år i træk kunnet 
præsenteret sorte tal på bund-
linjen, og det er vel ikke helt for-
kert at sige, at koncernen aldrig 

har stået et stærkere sted end 
lige nu. Derfor er det da også 
perfekt timing at takke af for 
denne gang i bestyrelsesregi, 
men jeg kan garantere, at jeg 
stadig vil være at finde til 

Der er lagt op til vagtskifte 
i bestyrelsen hos Silkeborg 
IF Invest A/S. Efter 10 års 
tro tjeneste har Poul Konrad 
Beck valgt at give stafet-
ten videre – og bestyrelsen 
indstiller til den forestående 
generalforsamling, at det le-
dige sæde besættes af Niels 
Dahl-Nielsen, som efter flere 
opkøb i de seneste år i dag 
er selskabets næststørste 
aktionær.

INTERVIEW: BESTYRELSEN INTERVIEW: BESTYRELSEN

Silkeborg IFs kampe, siger Poul Konrad 
Beck, der blandt andet fungerer som 
bestyrelsesformand i Dansand A/S.

Bestyrelsen i Silkeborg IF A/S har valgt 
at indstille den silkeborgensiske er-

hvervsmand Niels Dahl-Nielsen som 
nyt medlem af bestyrelsen. Niels Dahl-
Nielsen har de seneste år opkøbt aktier 
i selskabet i flere omgange, og efter 
endnu et opkøb i slutningen af 2021 er 
ejerandelen nu på over 10 procent af de 
samlede kapitalandele. Det er derfor helt 
naturligt, at Niels Dahl-Nielsen er indstil-
let til bestyrelsen i Silkeborg IF Invest 
A/S til generalforsamlingen den 27. april.

Erhvervsmanden med bopæl i Sejs 
skabte i 2003 legetøjsvirksomheden 
Maki, som han i dag stadig er medejer 
af – men ude af den daglige drift. Han 
er blandt andet også indehaver af lege-
tøjs- og livsstilsprodukt-brandet Done 
by Deer, der er placeret i Grauballe, og 

så ejer han en række Kop & Kande-bu-
tikker og er med i diverse boligprojekter.

Dygtig, lokal erhvervsmand
Administrerende direktør – og hovedak-
tionær – i Silkeborg IF Invest A/S, Kent 
Madsen, glæder sig til det øgede sam-
arbejde med Niels Dahl-Nielsen, som er 
et velkendt ansigt i selskabet.

- Vi har jo i forvejen nydt et mangeårigt 
samarbejde med Niels Dahl-Nielsen, 
som både i sin tid hos Maki og nu hos 
Kop & Kande har været en god samar-
bejdspartner og sponsor. Det er derfor 
glædeligt, at han har valgt at øge sit en-
gagement i selskabet yderligere – både 
i forhold til øgede ejerandele, men også 
i forhold til sit tilsagn om at stille op til 
selskabets bestyrelse. Her kan vi utvivl-
somt drage god nytte af hans store kom-
petencer, indsigt og visioner. En dygtig, 
lokal erhvervsmand, der brænder for 
Silkeborg IF og byens udvikling – det er 
meget attraktive egenskaber for os at 
tilknytte yderligere, siger Kent Madsen, 
som samtidig sender en stor tak for be-
styrelsesindsatsen til Poul Konrad Beck.

- Poul Konrad Beck har i en årrække haft 
stor betydning for vores selskab og be-
styrelsesarbejdet, og vi skylder ham en 
kæmpe tak for de mange gode års sam-
arbejde – som jo heldigvis fortsætter i 
regi af hans virksomhed Dansand. Det 
har været en fornøjelse at samarbejde 
tæt om bestyrelsesarbejdet gennem 10 
år med Poul Konrad Beck, og han har 
været garant for mange gode ideer, 
debatter og initiativer gennem årene, 
lyder det fra Kent Madsen.

Brænder for SIF
Niels Dahl-Nielsen, som altså for-
ventes at blive kommende bestyrel-
sesmedlem i Silkeborg IF Invest A/S, 

glæder sig til at øge engagementet i 
Silkeborg IF Invest A/S.

– Jeg er opvokset i Gjern og har fulgt 
Silkeborg IF helt fra barnsben. Jeg har 
sågar spillet på ungdomshold med Pe-
der Knudsen, men talentet rakte ikke 
helt lige så langt – til gengæld har jeg 

været fast på lægterne stort set al-
tid. Jeg har derudover et mangeårigt »
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INTERVIEW: BESTYRELSEN

kendskab til Silkeborg IF som sponsor 
og siden aktionær, og generelt betragtet 
vil jeg sige, at det er en meget veldrevet 
koncern – og en klub med en ledelse 
og en organisation, som jeg har stor til-
lid til. Silkeborg IF-koncernen kan være 
stolt af at præsentere sorte tal for sy-
vende år i træk – det ser man ikke i alle 
fodboldklubber – så jeg synes, at der er 
en solid base, hvor man sætter tæring 
efter næring og optræder med stor an-
svarlighed. Jeg er derfor også glad for 
at være indstillet til bestyrelsen, hvor 
jeg gerne vil byde ind med de kompeten-
cer, som jeg kommer med. Jeg vil dog 
også understrege, at jeg har en ydmyg 
tilgang til tingene og ser frem til at lære 
selskabet indgående at kende indefra, 
siger Niels Dahl-Nielsen og fortsætter.

- Jeg har jo ingen erfaring med at drive 
en fodboldklub, men til gengæld en vis 
erfaring med at drive virksomheder. 
Generelt vil jeg mene, at jeg er god til 
at se muligheder og er udstyret med et 
entreprenant mindset, og jeg brænder 
for vækst. Ikke bare økonomisk, men 
også i den betydning, man har som ar-
bejdsplads, organisation - og for SIFs 
vedkommende som institution og fyr-
tårn for byen og hele området. Silkeborg 
IF er et samlingspunkt, og fodbold kan 
jo noget helt unikt i forhold til at skabe 
store følelser og fællesskab på tværs 
af alle samfundsskel. Det synes jeg 
er en vigtig opgave at være med til at 
løfte. Jeg vil også gerne tilføje, at jeg 
har meget stor respekt for hele Papirfa-

brikken-projektet, der lige som klubben 
er ikonisk for byen, og jeg synes, at kon-
cernen står på tre meget interessante 
forretningsben med hver sine udfordrin-
ger og perspektiver. Der er potentiale i 
alle tre, forklarer Niels Dahl-Nielsen om 
Silkeborg IF-koncernen, som jo er en 
koncern med tre selskaber - Silkeborg 
IF A/S med drift af professionel fodbold 
som aktivitet, K/S Papirfabrikken med 
erhvervsudlejning og drift af erhvervs-
området Papirfabrikken som aktivitet 
samt Hotel Papirfabrikken Radisson 
Blu med hotel- og konferencedrift som 
aktivitet. 

Lokalpatriotisk anlagt
Niels Dahl-Nielsen engagerer sig i det 
hele taget i byens udvikling, og han 

støtter forskellige, lokale initiativer og 
velgørende formål. Desuden er han i 
regi af Kop & Kande hovedsponsor for 
alle holdene i kvindefodbold-afdelin-
gen SIF Q.

- Jeg er lokalpatriotisk anlagt og har 
et kæmpe hjerte for hele Silkeborg-
området og dermed SIF. Jeg ser Silke-
borg IF som en af de ting, som byen kan 
være allermest stolt af, og jeg har også 
en stor passion for ungdomsarbejdet. 
Jeg glæder mig over, at vi i Silkeborg 
er blandt de allerbedste i landet til at 
udvikle og bruge talenter, og i det hele 
taget har det i denne sæson været en 
kæmpe fornøjelse at følge Silkeborg 
IFs flotte spil og resultater i 3F Su-
perligaen – blandt andet med brug af 
mange lokale spillere, siger Niels Dahl-
Nielsen.

En god cocktail
Administrerende direktør og hovedak-
tionær Kent Madsen ser i det hele taget 
positivt på selskabets fremtid.

- Det lyder måske lidt ubeskedent, men 
det er min klare opfattelse, at den sam-
lede koncern ikke har været i en bedre 
forfatning i de tyve år, jeg har været 
med. I nogle år efterhånden har vi haft 
godt styr på økonomien og præsenteret 
overskud, og nu har vi så fået de sports-
lige resultater med også i den her sæ-
son. Det er en god cocktail, fastslår Kent 
Madsen.

- Silkeborg IF-koncernen kan være stolt af at præsentere sorte tal for sy vende år i træk – det 
ser man ikke i alle fodboldklubber, lyder det fra Niels Dahl-Nielsen.

- Jeg kan garantere, at jeg stadig vil være at finde til Silkeborg IFs kampe, siger Poul Konrad Beck.
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PRIORSVEJ 7C  Tlf: 73 70 78 41  //  VESTERGADE 23  Tlf: 86 82 89 41
8600 Silkeborg  silkeborg@vinspecialisten.dk  silkeborg.vinspecialisten.dk

Hold øje med alle vores arrangementer på...

Besøg vores 
OSTE- & DELIKATESSE

FORRETNING 
- ved siden af Vinspecialisten, Vestergade 

Samme ånd, samme service og  
vigtigst af alt: en rigtig god oplevelse.

ostespecialisterne.dk
Tlf. 55 27 55 83

Gør dine indkøb lokalt...

HUSK!
Vi holder 

FREDAGSBAR 

hver fredag

på Priorsvej 7C.

Vi forhandler:
 Summerbird
 Xocolatl
 Bulöw lakrids
  Wally & Whiz
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11. juni 1997. Sæsonens sidste hjem-
mekamp spilles på Silkeborg Stadion, 
hvor lokalrivalerne fra AGF kommer på 
besøg. De Hviie fra Århus kommer for-
an efter blot to minutter ved en vis Stig 
Tøfting, og den kompakte plæneklip-

per gentager kunststykket yderligere 
to gange og fuldbyrder dermed sit hat-
trick. Desværre for ”Tøffe” og de århu-
sianske gæster vil SIF det anderledes, 
og Heine Fernandez, Johnny Hansen, 
Jesper Thygesen og igen Johnny Han-
sen på straffespark i overtiden sørger 
for, at SIF vinder med 4-3 foran mere 
end 8.000 tilskuere. 

Mange silkeborgensere husker den 
dramatiske kamp – men for en enkelt 
af SIFerne betyder kampen en ekstra 
milepæl. Med et par minutter tilbage af 
kampen skiftede SIFs cheftræner Sepp 
Piontek nemlig Peter Sørensen ud og 
sendte Flemming Møldrup i aktion for 
at sikre sejren i det, der som annonceret 
blev Møldrups sidste kamp på topplan. 
192 kampe blev det i alt til for Silkeborg 
IF – heriblandt 16 kampe i guldsæsonen 
1993/94.

- Ohh, jeg ved ikke, om jeg kan huske så 
meget fra selve kampen, og jeg fik jo 

også kun få minutter på banen. 
Jeg kan nok allerbedst huske 

Stig Tøfting, der absolut ra-

En gammel kending er vendt tilbage til Søholt, hvor guldvinderen fra 1994- 
holdet, Flemming Møldrup, er tiltrådt som servicemedarbejder.

AF MICHAEL RAVN

MØLLE 
ER TILBAGE

INTERVIEW: FLEMMING MØLDRUP

»
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Tal & Tanker / Stagehøjvej 22 / 8600 Silkeborg / Tlf: 86811033 / silkeborg@talogtanker.dk / talogtanker.dk

““Det forpligter at 
være pionerer  

Hos Tal & Tanker er vi tæt på vores kunder.  
Det er simpelthen en forudsætning for, at vi 
kan yde god rådgivning og give den kvalifi-
cerede sparring på både tal og tanker, som 
vores navn lover.

Det er bare så uendelig vigtigt for samar- 
bejdet, at der er tid, plads og lyst til at sætte 
sig ordentligt ind i tingene. Derfor har vi,  
siden Tal & Tanker blev stiftet, arbejdet  
målrettet med at skabe balance mellem  
fritid og arbejde. 

Det giver overskud og tid til at engagere sig. 
For det forpligter at være pionerer i branchen.
Det handler om at udvikle både mennesker  
og virksomheder. Derfor har alle hos Tal & 
Tanker konkrete mål og klare målsætninger  
for både karriere og opgaver. Ligeledes  
afstemmer vi løbende forventningerne - både 
internt og eksternt. 

Det giver den rette prioritering af både res-
sourcer og indsats. Samtidig med at med- 
arbejderne får mulighed for at bruge bolden 
på den måde, som vi nu engang er bedst til. 

Per Jensen
Statsautoriseret revisor og partner
hos Tal & Tanker

pjn@talogtanker.dk
29 68 32 89



INTERVIEW: FLEMMING MØLDRUP

sende gik fra banen som et kæmpe vul-
kanudbrud efter at have scoret hattrick til 
ingen verdens nytte. Men det var jo plan-
lagt, at det skulle være min sidste kamp, 
og jeg blev udnævnt til æresmedlem af 
fanklubben efter kampen. Men jeg må 
sige, at det var på ingen måde sørgeligt 

at skulle stoppe dengang – tiden var rig-
tig, og så tog jeg job hos Neckelmann og 
var på femholds-skift dér. Det passede 
mig faktisk godt at slippe fodbolden, for 
jeg havde haft et halvt år som fuldtids-
professionel efter, at jeg blev fuldtidsspil-
ler som en af de sidste i truppen – sam-
men med Morten Bruun i øvrigt i foråret 
1997, men det var blevet sparsomt med 
spilletid i de sidste år, og det var faktisk 
ikke noget for mig at komme på fuld tid. 
Jeg spillede mest fodbold for hyggens 
skyld, og jeg trivedes meget bedre som 
halvtidsansat, hvor jeg passede mit job 
i Føtex sammen med fodbolden. Jeg har 
hygget mig helt vildt med det og haft 
mange fantastiske oplevelser med fod-
bolden, men jeg var nok ikke den fødte, 

professionelle fodboldspiller, siger Flem-
ming ”Mølle” Møldrup.

Fik ingen fartbøder
Flemming Møldrup var en særdeles solid 
forsvarsspiller, der gik til den i duellerne 
og i høj grad levede af sin forudseenhed. 

- Jeg kan nok allerbedst betegnes som 
en stabil arbejdskraft – i hvert fald indtil 
skaderne tog over mod slutningen. Jeg 
havde et højt bundniveau og var vel nok 
en slags teknisk forsvarer for den tid, og 
jeg levede af min forudseenhed og kun-
ne se nogle ting ske, før de opstod. Jeg 
var også både stærk og lidt halvtung, og 
jeg kunne noget bedre lide at spille mod 
Michael Manniche, Peter Møller og den 
slags store angribere, end jeg kunne lide 
at møde sådan nogle vævre typer som 
Søren Andersen, Per Pedersen og de to 
røde Johansen-tvillinger. Der kom jeg til 
kort. Jeg fik bestemt ingen fartbøder på 
banen, men til gengæld en del røde kort, 
griner Flemming Møldrup.

Kæmpestore oplevelser
Flemming Møldrup tog hele turen fra 
et lavere niveau til at stå med en guld-
medalje, og det skorter derfor ikke på 
store oplevelser i SIF-trøjen. Men det 
er ikke mesterskabskampen i 1994, der 
står mest tydeligt frem på den tidligere 
forsvarsspillers indre nethinde.

- Selvfølgelig er dét at være dansk me-
ster med SIF kæmpestort. Men jeg var 
ikke fast mand på holdet, selv om jeg 
fik 16 kampe i den sæson, og i guld-
kampen den 12. juni 1994 mod AaB var 
jeg heller ikke med. Der er bare nogle 
andre kampe, der har sat endnu større 
indtryk, og den største for mig var nok 
det berygtede nedrykningsdrama nede i 
Odense mod B1909, hvor vi lige nøjagtig 
klarede overlevelsen. Vi skulle spille to 
kvalifikationskampe mod B1909 om en 
plads i Superligaen og tabte den første 
hjemme i Silkeborg med 4-3, inden vi 
vandt med 2-0 i Odense på et sent klu-
demål af Ole Skov og vandt sammenlagt 
5-4. Det var helt vildt, og det er den stør-
ste, enkeltstående kamp i min hukom-
melse. Men der har selvfølgelig været 
mange store kampe – jeg husker også 
meget tydeligt en 3-2 sejr i Aalborg, hvor »

Kenni Sommer scorede to mål, og så var 
der ikke mindst en masse sjove kampe i 
TOTO Cup’en, hvor vi kom Europa rundt 
og oplevede nogle helt vilde steder. Alt 
muligt lige fra Hammarby i Stockholm 
til Bystrica og Bratislava i Slovakiet, ty-
ske Cottbus og Bochum, Zürich og Tirol 
– og Europa Cup-kampe i fjerne egne 
som for eksempel Uralmash 10 timer 
i fly herfra. Det gav nogle kæmpestore 
oplevelser, som har sat sig fast i min 
hukommelse og givet store minder. 
Jeg rundede jo også U21-landsholdet, 
der spillede i Rumænien dagen før A-
landsholdet i 1989, hvor vi missede VM 
i Italien. På U21 vandt vi dog 2-1 i Buka-
rest, husker Flemming Møldrup.

Et ordentligt drøn med 
højreskøjten
Flemming Møldrup scorede et enkelt mål 
i guldsæsonen, og det er på den berømte 
plakat ”Guldmagerne” betegnet som et 
decideret pragtmål. Det var målet til 1-0 
den 14. november 1993 på Lyngby Sta-
dion – og dét kan ”Mølle” godt huske.

- Det var et bragende langskud – det 
var ligesom min ting med de langskud. 
Jeg husker også, at jeg scorede et godt 
frisparksmål på Århus Stadion på Troels 
Rasmussen, men jo – mit kendetegn var 
et ordentligt drøn med højreskøjten, og 

jeg tog gerne chancen langt udefra, men 
den helt store måltyv kunne man ikke 
beskylde mig for at være, smiler han.

I dag er 53-årige Flemming Møldrup til-
bage på Søholt, hvor han hen over vinte-
ren er tiltrådt i jobbet som servicemed-
arbejder, efter at ligeledes legendariske 
Herberth ”Hubbe” Lillbäck gik på pension. 
Det betyder blandt andet, at Møldrup er 
ansvarlig for, at materialer som tøj, bolde 
og andet træningsudstyr er klar til træning 
og kamp – nyvasket og med korrekt tryk. 
Hertil hjælper han med andre praktiske 
opgaver som eksempelvis integration af 
nye spillere, transport til og fra lufthavnen 
og lignende, og han fungerer tilmed som 
holdleder-afløser til Superliga-holdets 
kampe og reserveholdskampene.

- Jeg kunne simpelthen ikke lade være 
med at søge jobbet – det var bare lige 
mig. Den gamle cirkushest kunne plud-
selig lugte det gode, gamle SIF-sav-
smuld, og jeg fik heldigvis jobbet efter 
nogle gode snakke. Jeg er jo et rigtigt 
klub-menneske, og jeg var meget tiltruk-
ket af det her med at blive en del af SIF 
igen, hvor der er en hel masse spæn-
dende opgaver at gå i gang med. Jeg 
kan godt lide at være sådan en slags 
blæksprutte – jeg trives klart bedst i en 
omskiftelig hverdag, hvor der hele tiden 

Møldrup er min 
yndlingsspiller!

Den tidligere SIF-spiller og nuvæ-
rende TV-vært, Jakob Kjeldbjerg, 
er officiel ambassadør for Silke-
borg IF. Da han tiltrådte denne 
rolle, blev han blandt andet 
spurgt om, hvilken SIF-spiller, 
der er hans favorit, hvis han frit 
kunne vælge blandt alle SIF-
spillere siden oprykningen til 1. 
division i 1987. Hermed svaret: 
 
- Flemming Møldrup. Han var 
både makker og konkurrent i 
forsvaret. Insisterede på at spille 
bold, uanset situationen. En for-
rygende fodboldspiller, der som 
en bonus var blandt omklæd-
ningsrummets sjoveste indslag.

- Jakob Kjeldbjerg

Flemming Møldrup svinger højrebenet i kamp mod B1903 - omkranset af Iørn Uldbjerg, Per 
Frandsen og Michael Manniche. Fotos: Jens Anker Tvedebrink.

INTERVIEW: FLEMMING MØLDRUP

Fakta

■    Navn: Flemming Møldrup
■   Født: 29.09.1968
■    Kampe for SIF: 192
■    Landskampe: 2 U21
■    Bopæl: Silkeborg
■   Familie: Gift og både tre børn 

og tre bonusbørn.

  Flemming Møldrup er den 
eneste spiller, der var med i 

Silkeborg IF helt fra 2. division 
i midten af 1980erne og senere 

blev dansk mester i 1994.

FUN FACT

»

22    
 

23    
 

SIF IN BUSINESS SIF IN BUSINESS



RAPPORT: FLEMMING MØLDRUP

» er alt muligt i gang. Det er sådan, jeg 
bedst kan lide det. Silkeborg IF og JYSK 
park er en fantastisk arbejdsplads, og 
jeg nyder det helt vildt. Det er bare et 
sjovt og dynamisk sted, hvor der er liv i 
kludene hele dagen lang. Det summer 
med alle de hold, der træner og spiller 
her, og faciliteterne er jo bare helt i top 
over alt på JYSK park. Alting fungerer 
bare, og det gør det jo også noget sjo-
vere for mit arbejde, konstaterer han.

Hjulene skal jo køre rundt
Flemming Møldrup nyder også at være 
tæt på en Superliga-trup, der med hans 
ord er ekstremt velfungerende og ”bare 
nogle gode gutter”. Han glæder sig over 
se, at alle spillerne i truppen på kryds og 
tværs trives i hinandens selskab – og så 
nyder han at være en del af den berømte 
jargon i omklædningsrummet. Men opga-
verne er mange og varierede – heldigvis.

- Jeg møder gerne ind ved 6-7 tiden om 
morgenen og ordner vasketøj, trykker 
trøjer, hjælper holdlederen, træder til 
som holdleder og hjælper med en hu-
lens masse andre opgaver. Jeg er ikke 
for fin til at vaske boderne, pumpe bolde 

eller andet forefaldende. Hjulene skal jo 
køre rundt, og der er ingen opgaver, der 
er for store eller små for mig, siger han.

Ekstremt trænede og toptunede
”Mølle” konstaterer tørt, at han aldrig ville 
være kommet på holdet i dagens fodbold.

- Spillerne i dag er de jo langt mere am-
bitiøse og seriøse, end vi var dengang. 
Vores spillere i dag drikker vand eller pro-
teinshakes, men dengang drak vi altså 
bajere. Spillerne i vore dage er gennem-
ført professionelle fra en helt ung alder, 
og det kan jeg altså ikke påstå, at jeg selv 
var. Det var en helt anden tid, og jeg var 
nok aldrig blevet ung elite-fodboldspiller 
dengang, hvis det krævede at stå op til 
træning klokken 7 om morgenen. Spillet 
går også meget hurtigere i dag, og jeg 
var nok aldrig kommet på hold i dagens 
fodbold – det skulle da lige være som en 
meget tung 6’er på den defensive midt-
bane, selv om jeg faktisk var løbestærk 
efter datidens forhold. Spillere i dag er 
ekstremt trænede og toptunede, og det 
var vi altså ikke nødvendigvis dengang 
– der fik vi bare en bajer og en smøg. 
Jeg elskede at spille kamp, men jeg var 

bestemt ikke nogen stor trænings-spil-
ler. Og sådan har det faktisk også været 
efter min aktive karriere på topplan – jeg 
har spillet fodbold i samtlige rækker fra 
Superligaen til Serie 6. Men efter at jeg 
fik en ny hofte i marts sidste år, er det 
slut. Og det er også mere end okay – jeg 
har vist spillet det fodbold, jeg skulle, 
slutter den legendariske SIFer, som altså 
nu er tilbage på Søholt.

Civil karriere

Flemming Møldrup har været 
vidt omkring siden fodboldkar-
rieren og blandt andet været 
ejer af diskotek Chaplin, været 
Serie-træner i Sejs Svejbæk 
IF, haft en døgnkiosk i Salten, 
været bestyrer af Silkeborg 
KFUMs klubhus og arbejdet 
hos FTZ Autodele, Bladkom-
pagniet og pakkerivirksomhe-
den Comtec. I de sidste fire et 
halvt år har han fungeret som 
forpagter af Multihuset i Sejs-
Svejbæk, inden han tiltrådte 
som servicemedarbejder i 
Silkeborg IF i starten af 2022.

Flemming Møldrup i sin 
legendariske SIF-trøje 
fra 1990-91.
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De specielt designede ‘label view’ hylder viser 
flaskerne og vinetiketterne på en elegant måde, 
hvilket giver både god synlighed og oversigt over 
vinkollektionen. Hver hylde kan trækkes helt ud 
og er velegnet til alle flaskeformer: bordeaux, 
champagne, riesling og nogle magnum-flasker.

COPENHAGEN SERIES

www.temptech.dk



Silkeborg IF har lanceret en ny pod-
cast, som med jævne mellemrum vil 
give øget indsigt i livet i og omkring 
JYSK park.

– Podcasten ”Bag Linjerne” er et nyt til-
tag, som har fået en rigtig fin start. Både 
trænere, spillere og ledere i klubben har 
allerede deltaget, men vi har også haft 
fint besøg af for eksempel SIF-ambas-
sadør og kæmpefan Brian Lykke – og 
klublegenden Morten Bruun. Podcast er 
kommet for at blive og nydes af flere og 
flere som et medie, der anvendes under 
alt fra pendling til løbeturen eller under 
opvasken. Vi har oplevet et femcifret 

Silkeborg IF har lanceret en ny 
podcast, som med forskellige 
aktører i og omkring klubben 
gør lytterne klogere på livet 
bag linjerne i Silkeborg IF.

antal lyttere, og det er også sjovt at se, 
at vi faktisk har haft gennemlytninger 
på tværs af kloden. Der har været lyt-
tet til Bag Linjerne i alt fra det ganske 
danske land til Japan, USA, Sydkorea, 
Holland, Grønland, Taiwan, Australien, 
Emiraterne og alt dér ind i mellem. Det 

er da meget sjovt – men det beviser vel 
bare, at der er SIF-fans over hele kloden,  
siger kommunikationsdirektør Michael 
Ravn.

Find ”Bag Linjerne” i din foretrukne pod-
cast-app.

RAPPORT: BAG LINJERNE

BAG 
LINJERNE 
– SIF HAR LANCERET NY PODCAST

BYGGECENTER OG TRÆLAST

STORT UDVALG AF VARER TIL HUS OG HAVE! FÅ RÅD OG INSPIRATION 

TIL DIT NÆSTE PROJEKT - NYBYGNING ELLER RENOVERING

FIND OS PÅ

XL-BYG Tømmergaarden GJERN // Søndergade 62, 8883 Gjern // Tlf. 86 87 58 88 // tmg.dk
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RAPPORT: TILSKUERTAL RAPPORT: TILSKUERTAL

TILSKUERTALLET BOOMER PÅ JYSK PARK

På trods af, at indeværende Superliga-
sæson blev indledt med COVID19-re-
striktioner og eksempelvis ingen tilladte 
udebanefans, har Silkeborg IF trukket 
et næsten rekordstort antal tilskuere til 
fodbold på JYSK park.

Efter de 11 kampe i 3F Superligaens 
grundspil kunne det konstateres, at 
56.627 tilskuere har set de 11 hjemme-
kampe på Danmarks smukkeste fod-
boldstadion, og det giver et gennemsnit 
på 5.147 pr. kamp.

- Vi har en ambition om at have mindst 
5.000 tilskuere i snit på JYSK park, og 
det er vi godt i gang med at opfylde. Det 
højeste hjemmebane-tilskuersnit nogen-
sinde i Silkeborg blev forståeligt nok sat i 
guldsæsonen 1993/94, hvor vi var 5.657 
i gennemsnit på det gode, gamle Silke-
borg Stadion. Men med forestående be-
søg i Mesterskabsspillet af klubber som 
Brøndby, FC København og FC Midtjyl-

land, som alle traditionelt trækker mange 
tilskuere på JYSK park, er der faktisk en 
udmærket chance for, at vi i denne sæson 
kan slå guldsæsonen 93/94 og sætte en 
ny, gennemsnitlig tilskuerrekord. Det er 
fantastisk flot og noget, som vi arbejder 
intenst på at udbygge yderligere ved at 
skabe så gode rammer som muligt for 
oplevelsen på JYSK park – og så er 
det nok heller ingen skade til, at vores 
fodboldhold spiller en så berusende og 
medrivende form for fodbold, som virke-
lig forkæler publikum, siger kommunika-
tionsdirektør Michael Ravn.

Suset fra tribunerne
FC København har med 22.413 det høje-
ste tilskuergennemsnit på hjemmebane 

i indeværende sæson, mens Brøndby 
med 17.054 og AGF med 11.132 følger 
på de næste pladser. Laveste snit er FC 
Nordsjælland med 3.749, SønderjyskE 
med 4.023 og Randers FC med 4.919.

- Det er klart, at vi ikke kan konkurrere 
med de helt store byer, og hvis man kig-
ger forholdsmæssigt på vores tilskuertal 
op imod områdets demografi og gene-
relle indbyggertal, er et tilskuer-gennem-
snit for grundspillet på 5.147 rigtig flot, 
og vi forventer kun, at det endelige tal for 
sæsonen bliver noget højere med tanke 
på de store kampe, der venter forude 
i Mesterskabsspillet. Og hvis man kig-
ger isoleret på hjemmekampene efter, 
at alle COVID19-restriktioner blev løftet 
den 1. september 2021, er tallet sågar 
endnu højere – nemlig 6.326. Det er alt 
sammen med til at understrege, at til-
skuerne i Silkeborg og omegn for alvor 

har fået vækket fodboldpassionen, og 
vi håber at kunne lægge yderligere lag 
på i de kommende sæsoner. JYSK park 
er et helt fantastisk fodboldstadion og 
har den unikke egenskab, at det virker 

fyldt så snart, vi passerer de 5.000 til-
skuere, men det er klart, at hele ople-
velsen kun intensiveres yderligere, når 
vi kommer endnu højere op. Og så skal 
det jo også bemærkes, at det giver vores 
spillere nogle ekstra procenter, når de 
mærker suset fra tribunerne, lyder det 
fra Michael Ravn, der i samme ombæ-
ring roser SIF-fansene for at have skruet 
godt op for vokalen, tifo-arbejdet og i det 
hele taget opbakningen både hjemme 
og ude.

I Silkeborg IF er det højeste tilskuersnit 
på hjemmebane nogensinde altså guld-
sæsonen 1993/94 med 5.657 – herefter 
følger sæsonen 1994/95 med et snit på 
5.127 og sæsonen 1997/98, hvor snittet 
var 4.999. Siden flytningen til JYSK park 
i sommeren 2017 har det bedste tilsku-
ersnit været åbningssæsonen 2017/18, 
hvor tallet blev 3885.

Ikke siden guldsæsonen i 
1993/94 har Silkeborg IF haft 
så flotte tilskuertal som i inde-
værende sæson. Afhængigt af 
Mesterskabsspillet kan rekor-
den endda blive slået.
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INTERVIEW: CAMILLA JENSEN

AF MICHAEL RAVN 
FOTO: SØREN HAULUND

Ud fra et meget stort ansøgerfelt valgte 
Silkeborg IF A/S i februar 2022 at ansæt-
te 32-årige Camilla Jensen i den nyopret-
tede stilling som Fan- og eventkoordina-
tor. Camilla Jensen har en uddannelse i 
Leisure Management, erfaring fra DBUs 
fanzoner og Event Crew og har tidligere 
fungeret som butiks- og restaurantchef. 
Senest som Kunde- og eventkoordinator 
hos Aamanns i København.

– Camilla Jensen kommer helt sikkert til 
at løfte os på flere parametre, og hun er 
allerede rigtig godt i gang. For det første 

Camilla Jensen er blevet 
ansat i en nyoprettet stilling 
som Fan- og eventkoordina-
tor. Hun er livslang SIF-fan 
og har massiv erfaring fra 
restaurations- og eventbran-
chen samt DBU Event Crew.

er hun livslang SIFer og er kommet på 
både det gamle Silkeborg Stadion og 
JYSK park gennem årtier, og hun har 
bred erfaring fra oplevelsesindustrien 
og inden for event management. Ud over 
at varetage SLO-funktionen og arbejde 
tæt sammen med SIF-fansene har hun 
påbegyndt et intenst arbejde med vores 
match day-experience, hvilket allerede 
har resulteret i flere spændende initia-
tiver, som helt grundlæggende gør det 
sjovere at komme til fodbold i Silkeborg. 
Hun vil også komme til at styrke vores 
relationer til skoler, uddannelsesinstitu-
tioner og samarbejdsklubber – og i det 
hele taget arbejde for at øge klubbens 
tiltrækningskraft og samarbejdet med 
vores interessenter og nærmiljø. Hertil 
vil hun have fokus på forskellige CSR-
initiativer samt kurser, stævner og op-
levelser i regi af samarbejdsklubberne, 
siger kommunikationsdirektør Michael 
Ravn.

Passioneret omkring Silkeborg IF
Camilla Jensen er opvokset i den nord-
lige del af Silkeborg og har boet i Eng-

land, Italien og sågar på Hawaii – men 
er for nylig flyttet med sin lille familie til 
udkanten af Kjellerup efter fire år i ho-
vedstaden. Nu glæder hun sig gevaldigt 
over sin nye rolle.

– Jeg har alle dage været passioneret 
omkring Silkeborg IF, og jeg har fulgt 
holdet gennem tykt og tyndt lige så 
længe, som jeg kan huske. Efter nogle 
år i restaurations- og detailbranchen er 
jeg glad for at kaste alle mine kræfter 
ind i de spændende opgaver i klubben, 
hvor jeg vil udnytte mine erfaringer og 
kompetencer til at løfte oplevelsen på 
kampdage og i det hele taget styrke 
SIFs sammenhængskraft med byen 
og oplandet. Jeg har i talende stund 
været i gang i en god måneds tid, og 
det har allerede været både hektisk og 
spændende med en masse møder, læ-
ringer – og fodboldkampe, lyder det fra 
Camilla Jensen.

Camilla Jensen tiltrådte mandag den 
14. februar. Stort velkommen på hol-
det!

SIF ANSÆTTER FAN- OG 
EVENTKOORDINATOR
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Der er mange grunde til at have det store smil fremme, når det gælder IONIQ 5. Én af dem er kåringen som 
Årets Bil i Danmark 2022. Juryen fremhæver særligt designet, rækkevidden og komforten som primære 
årsager til, at Hyundais markante elbil kørte afsted med sejren – i et usandsynligt stærkt felt, hvor ikke 
mange for år tilbage ville have spået Hyundai en chance.  

Book en prøvetur i IONIQ 5 på hyundai.dk og oplev prisvinderen helt tæt på. 

IONIQ 5: Vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. metallak. Forbrug 167-177 Wh/km. CO2 0 g/km. Rækkevidde er afhængig af kørestil, udendørstemperatur og brug af komfortudstyr som aircondition m.m. 
Ladestander kan tilkøbes. Lynladning kræver 350 kW-ladestander. Ladetid ved standard ladestation eller hjemmelader er ca. 7 1/2 time fra 10 til 100%. Ladetid er ligeledes afhængig af udendørstemperatur, 
laderens tilstand og batteristatus. Vi tager forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl. Flg. elementer er ikke dækket af 5 års garanti: Dæk, fælge, 12 volts-batteri og originalt tilbehør er dækket af gældende 
købelov med 2 års garanti. Radio/navigation har 3 års garanti . Se yderligere betingelser i gældende garantihæfte på hyundai.dk/garanti

Den, der ler sidst, ler bedst
IONIQ 5: Årets Bil i Danmark 2022

M n- :  0 .00 –
L r: 1 .00 – 1 .00

,  
Tlf. ,

IONIQ 5: 
 Op til 484 km på én opladning.
 Lynladning med 800 volt
 Lynhurtig opladning 80% på 18 min.
 12,3" digital instrumentering
 Adaptiv fartpilot 
 Op til 1600kg på anhængertræk
 Bluelink inkl.app-styring

 Fra kr. 329.995,-

Lør-søn: 11.00  17.00

Prøv IONIQ 5 hos Hyundai Silkeborg, og oplev prisvinderen tæt på.


