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17 kampe uden en  
eneste sejr.

Et hold, der kun har 
scoret otte mål.

Det er suverænt det 
dårligste i Superligaens historie, og i går blev 
træner Jesper Sørensen fyret i Silkeborg.

Med bare fire point på sidstepladsen har 
Silkeborg ikke en kinamands chance for at undgå 
nedrykning.

Der er 15 point op til OB på tredjesidstepladsen, 
og OB er et hold med en opadgående kurve.

Jesper Sørensen har svært ved at finde 
argumenter for, at fyringen var uretfærdig.

Alligevel må man spørge sig selv:
Hvad vil Silkeborg opnå ved at skifte træner nu?
Det havde givet mening at skifte, da det gik 

skævt i starten af turneringen, men hvad kan Kim 
Poulsen udrette?

Han kan skabe en bedre organisation. Han kan 
vinde nogle kampe, men han kan ikke redde 
Silkeborg fra nedrykning.

Silkeborg har tidligere haft gode trænere. Bosse 
Johansson, Viggo Jensen og Troels Bech er de tre 
trænere, der har haft størst succes i Silkeborg, men 
klubben har også oplevet at fyre trænere, og det er 
yderst sjældent Silkeborg har haft succes med det.

En af forklaringerne kan være, at Silkeborgs 
reelle problem er at sammensætte en trup, der kan 
løse opgaverne.

Sådan har det også været i år.
Silkeborg kom med en flot slutspurt og 

overhalede både Hobro og AC Horsens i toppen,  
da de rykkede op fra 1. division i sommer, men det 
er en kendt sag, at der er en verden til forskel på  
1. division og Superligaen.

Som Poul Hansen har forklaret det:
- Alt det, spillerne er gode til i 1. division,  

er superligaspillerne endnu bedre til.
Det er forklaringen på, at en 1. divisionstopscorer 

som Morten Bech Andersen ikke har kunnet lave 
mål i Superligaen.

Sølle otte mål er det blevet til i 17 kampe,  
og det er ikke uheld alt sammen.

Silkeborg har været udsat for dommer- 
kendelser, der har været rystende og pinlige, og 
Silkeborg har haft skud på træværket i jævnbyrdige 
kampe, men når man kun laver otte mål, har man 
et problem, som ikke blev løst i tide.

Forklaringen på Silkeborgs bundplacering er,  
at spillertruppen ikke har været god nok.

Jesper Sørensen har arbejdet endnu hårdere  
i Superligaen, end han gjorde, da han førte 
Silkeborg op fra 1. division.

Silkeborg har leveret gode præstationer, men 
Silkeborgs angreb har været uskarpt og tandløst, 
og forsvaret har lavet fejl, der har kostet dyrt i de 
tætte kampe.

Målmandsproblemet har også været åbenlyst,  
og det er alt dette, der nu koster Jesper Sørensen 
fyringen - ikke dårligt trænerarbejde.

Træneren er  
altid syndebuk 

michael valgren anderSen, 
tidligere Horsens-rytter, der blev 
kåret som årets cykelrytter i Da-
nish Bike Award-regi, er favorit til 
at vinde titlen inden for Danmarks 
Cykel Union. Han blev dansk  
mester og vandt Post Danmark 
Rundt og er nomineret til titlen 
sammen med Horsens-rytteren 
Magnus Cort, der vandt 14 cykel-
løb i år, heraf 11 UCI-løb, Matti  
Breschel, der blev nummer fire 
ved VM, den tidligere Odder- 
rytter Annika Langvad, der blev 

verdensmester i mountainbike,  
og banelandsholdet, der vandt 
sølv ved VM med Alex Rasmussen, 
Lasse Norman Hansen, Rasmus 
Quaade og Casper Folsach.  
Prisen uddeles 6. januar ved et  
arrangement i København.

nielS FrederikSen har som  
bebudet forlænget sin kontrakt 
som cheftræner i Esbjerg fB frem 
til sommeren 2016. Esbjerg  
vadede i chancer, men sluttede 
2014 med 0-0 mod FCN i aftes.

kim poulSen 
bliver ny  
cheftræner  
i Silkeborg fra  
1. januar. Han 
afløser Jesper 
Sørensen, der 
fratræder et 
halvt år før  
tiden. 55-årige 
Kim Poulsen var cheftræner i AC 
Horsens i 1996-98 og igen i 1999 
og i VB i 2006-08. Hans seneste 
trænerjob var som landstræner  

i Tanzania. Jesper Stüker, tidligere  
divisionsspiller i AC Horsens,  
bliver ny sportschef. Han  
fortsætter samtidig på posten  
som talentchef. Peder Knudsen, 
tidligere co-træner i AC Horsens, 
vender tilbage til træningsbanen 
med ansvar for at udvikle SIF’s 
bedste ungdomsspillere.  
Jesper Stüker bliver øverste 
sportsligt ansvarlige i SIF. 

patrick Stobberup, bordtennis-
spiller fra Horsens, debuterede på 

landsholdet i Finland Open og  
noterede en sejr over en fransk 
spiller og en sejr over den finske 
U21-mester Markus Müleriehnen, 
begge med 4-3. Patrick Stobberup 
overlevede syv matchbolde mod 
franskmanden.

peter vollmann, tysk fodbold-
træner, er blevet fyret som  
cheftræner i Hansa Rostock.

Jakub blaSzczykowSki,  
28-årig polsk landsholdsspiller fra 

Kommentar:  
Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

Base Erhverv 
håber, at andre  
vil følge samme 
eksempel for at 
redde ungdoms-
fodbolden

Af Torben Andersen
ta@hsfo.dk

Fodbold - AC Horsens har, 
siden udmeldingen om, at 
ungdomsafdelingen må lade 
livet til nytår på grund af 
dårlig økonomi, fået masser 
af sympati-erklæringer fra 
nær og fjern. Der er også 
blevet nedsat en række ar-
bejdsgrupper, som lige nu 
arbejder ihærdigt på at finde 
den penge, der skal til for at 
drive talentsatsningen vide-
re, men ingen er dukket op 
med en pose penge.

Det har direktør i Base Er-
hverv Klaus Rønslev også 
noteret sig, og han prøver 
nu at gå forrest.

- Vi har hos os besluttet, at 
en pct. af vores omsætning i 
postnummer 8700 i 2015 vil 
gå til AC Horsens’ ungdoms-
afdeling, siger Klaus Røn-
slev.

Som ringe i vandet
- Jeg håber, at ideen kan 
sprede sig, så andre byder 
sig til på en lignende måde 
med en eller anden form for 
belønning ud fra, hvad vi 
som virksomheder selv præ-
sterer, siger direktøren.

Han har en fortid som fod-
boldspiller i AC Horsens, og 
han mener, at talentarbej-
det er for vigtigt til at blive 
skudt ned af nytårsraketter-
ne til årsskiftet.

- Jeg ved godt, at AC Hor-
sens ikke får 15 spillere op 
fra hver årgang, som bliver 
til noget i fodboldens ver-
den, men de unge menne-
sker skal ud i erhvervslivet, 
hvis de ikke kan klare sig på 
fodboldbanen, og herude 
har vi i den grad brug for 
personer, der er målrettede 

og vant til at arbejde hårdt, 
siger Klaus Rønslev.

- Lige nu har vi ingen or-
drer i Horsens Kommune til 
næste år, men det kommer 
forhåbentlig. Hvis jeg kigger 
bagud ud, havde en lignen-
de aftale været et 100.000-
200.000 kr. værd for AC 
Horsens, så forhåbentlig fal-
der der snart noget på plads.

Vil ikke lukke huller
AC Horsens har brug for 
penge her og nu, men det 
kan Base Erhverv ikke give.

- AC Horsens har også 
brug for penge til den videre 
drift, men hvis nogen skal 
satse nu, skal de også kunne 
se et perspektiv i det. Som 
det er meldt ud, giver det in-
gen mening at betale for at 
dække et hul. Vores aftale, 
som vi evt. kan forlænge til 
også at gælde i 2016, er et 
signal om, at vi arbejder på 
en langsigtet løsning, siger 
Klaus Rønslev.

I AC Horsens er salgskon-
sulent Søren Jochumsen  

rigtig glad for initiativet.
- Det er et fantastisk signal 

at sende til byen. Det vigtig-
ste er, at vi får ”nye” penge 
til klubben. Det her vil give 
noget ekstra, og det har vi 
brug for i vores nuværende 
situation. Vi har brug for et 
lokomotiv til at gå forrest, og 
det er en god idé, at der skal 
omsætning til i virksomhe-
den, før der er gevinst til AC 
Horsens. Vores sponsorafta-
le er i nogle tilfælde også 
bygget op på den måde, at 
sponsoratet er afhængig af 
vores resultater. Nu er det så 
internt i virksomheden, det 
bliver afgjort, hvor stort 
sponsoratet skal være, siger 
Søren Jochumsen.

Han håber, at andre vil 
være med.

Klaus Rønslev:
- Vi vil også prøve at ud-

nytte det. Når vi bygger, har 
vi brug for en række samar-
bejdspartnere, og det kunne 
være oplagt at vælge nogen, 
som også vil støtte AC Hor-
sens, som vi har valgt det.

lokalt firma giver del  
af omsætningen til ac

Søren Jochumsen  (t.h.) håber, at Klaus Rønslev og Base Erhvervs idé om at give en del af omsætningen i 2015 til AC Horsens vil få andre 
til at hoppe med på vognen, så klubbens ungdomsafdeling kan blive reddet.  Foto: MARtin RAvn


