
Lørdag d. 9 oktober kl. 13.15

VS

Dagens kampsponsor er 



STILLINGEN 
Gjensidige Kvindeliga 

STILLINGEN 

RUNDEN

NÆSTE KAMP



Dagens kampsponsor

Sammen med dagens 
kampsponsor, TN Udvikling A/S, 

ønsker vi jer en god kamp!



TRUPPEN
AaB

Dommer: Chris Johansen
Linjedommer:Esad Deronjic 
Linjedommer: Troels Christensen

Moderklub 
Skødstrup IF Hirtshals 
BK
Lem Boldklub/Valsgård 
Fortuna Hjørring 
Tjørring IF 
Dronningborg Boldklub 
Jerslev/Sterup 
Aars IK
Højslev IF
Buckland Athletic Player 
United Soccer West 
Chester USC 
CS St-Leonhard
HUI/FCØ
-
Fortuna Hjørring 
Støvring IF
Harte
ASV
-Vadum IF 
-Heat FC 
Aars IK
RKG Klarup
Løgstør IF
Vadum IF
Ørsted IF
Fortuna Hjørring
Fortuna Hjørring

Navn  
Line Andersen (GK) 
Lauren Harkes  
Emma Nøddelund (C) 
Julie Haugaard
Linea Lundbo
Sofie Lybæk
Cille Bundgaard Holst 
Pernille S. Pedersen 
Benedicte Moss 
Georgia Wilson 
Ulrikke Linde
Emily Sands 
Amandine Pierre Louis 
Karoline Petersen 
Nicole Robertson 
Frida Sørensen 
Louise Dupont 
Emilie Billing 
Stine Nørgaard  
Emma Lind  
Emberly Sevilla (GK) 
Stine Naur
Astrid Kitchen (GK)
Maria Rasmussen Camilla 
Rishøj
Anna-Sofie Frederiksen
Lærke Hammer
Sille Fejerskov

Sundhedsstab:
Fysioterapeaut Kristian Duncker 
Massør: Cecilie Aaen
Fysisk træner: Rasmus Schøn 
Læge: Dorte Damgaard

Trænerteam:
Cheftræner: Claus Larsen
Ass. træner: Mathias Bengtsson 
Målmandstræner: Oliver Bach 
Holdleder: Bjarne Pedersen



TRUPPEN
FC Nordsjælland 

Trænerteam:
Cheftræner: Carmelina Moscato
Ass. træner: Carrie Kveton 
Målmand. træner: Dan Lindqvist 
Holdleder: Jacob Schwabe

Sundhedsstab: 
Fysioterapeut: Mark Jensen 
Fysioterapeut: Annika Birring Bell
Læge: Julie Rydahl
Mentaltræner: Kasper Henriksen



Claus Larsen
har ordet....
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Efter vores fantastiske slutspurt i foråret i Kvalifikationsligaen med 17 point i 8 kampe og en flot 
oprykning til Kvindeligaen, har vi oplevet et noget vanskeligere efterår.

Kvindeligaen er historisk stærk med sindssyg mange stærke hold, som bla. HB Køge, som er i 
Champions League, samt de to store magtfaktorer i dansk kvindefodbold i flere årtier, Fortuna Hjørring 
og Brøndby.

Vi må erkende, at vi er blevet udfordret på alle parametre men lærer stadig hver uge, og pigerne er 
utrolig flittige og dedikerede til samtlige træningspas. Men vi er kommet tættere på de andre hold i 
forhold til i starten af sæsonen, hvor vi må indrømme, at de andre hold var væsentlige stærkere. Dette 
dels grundet afgang af flere af vores stærke profiler, dels at de nye spillere skulle spilles ind på holdet.

I sidste spillerunde tabte vi ufortjent med 2-1 på udebane mod Kolding, hvor de kun havde 3 skud på 
mål i hele kampen, men vi lavede desværre nogle personlige fejl, som kostede point. Generelt må vi 
også sige, at vi har manglet skarphed i de to felter, hvor kampene på det højeste niveau bliver afgjort.

I onsdags spillede vi ottendedelsfinale i Kvindepokalen, hvor vi leverede en megen stærk præstation 
over 120 minutter mod ligakonkurrenterne fra AGF. Vi havde flest chancer, men tabte i 
straffesparkskonkurrence, så det held, vi havde i nogle af kampene i foråret, har desværre ikke været til 
stede i efteråret.

Vi byder i dag velkommen til FC Nordsjælland, som har vundet de sidste to kampe i Gjensidige 
Kvindeligaen og i sidste sæson blev nummer 5.

Vi har mødt FC Nordsjælland en gang i turneringen, hvor vi tabte knebent med 1-0 efter et frisparksmål i 
en meget tæt kamp, hvor vi havde to store chancer til sidst, og det sidste forsøg blev reddet på 
stregen.FC Nordsjælland er et meget stærkt hold med mange landsholdsspillere fra forskellige lande.

På midtbanen har de den danske landsholdsspiller og månedens spiller i ligaen, Kathrine Kühl, som 
dirigerer spillet på deres midtbane sammen med Lærke Tingleff. Oppe i deres angreb har de tre meget 
hurtige og dygtige angribere, den amerikanske Mariah Lee og den tidligere danske landsholdsspiller 
Dajan Hashemi samt Anna Karlsson.

 Der er ingen tvivl, om at vi skal være meget opmærksomme på at have fat i deres stærke midtbane og 
deres farlige angribere, som vi skal have bremset, og samtidig få spillet vores eget spil og være utrolig 
skarpe på vores standarder. Jeg håber, pigerne kommer med samme flotte energi som i de foregående 
to kampe, trods de 120 minutter, de har fået i benene onsdag.

 Vi byder velkommen til FC.Nordsjælland, dommere, tilskuere og ikke mindst alle vores 
samarbejdspartnere, som gør det muligt, at vi kan spille med i Gjensidige Kvindeligaen.

God kamp!

Claus Larsen
Cheftræner



SPONSORER
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Vil du være sponsor for AaB 
Kvinde Elitefodbod, så læs mere på 
www.aabkvindefodbold.dk
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