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NÆSTE HJEMMEKAMP MOD VIBORG HK 
Onsdag 8. september 2021 kl. 18.30

Tilbagevenden til Bambusa Kvindeligaen 
med hjemmekamp mod Randers HK

En drøm gik i opfyldelse, da vi i april kunne fe-
jre oprykning til landets bedste række efter en 
fantastisk sæson i 1. division. Siden da har for-
beredelserne til en tilbagevenden til Bambusa 
Kvindeligaen været i fuld gang. 

På spillersiden er der blandt andet sket en del 
ændringer. Først og fremmest har klublegen-
den Michelle Brandstrup valgt at stoppe kar-
rieren, men er heldigvis stadig at finde i klub-
ben, da hun både hjælper som holdleder og 
med administrative opgaver. Desuden er Mille 
Hundahl ikke længere at finde på højre fløj, 
som makker til Lise Sundgaard.

Vi har til denne sæson også sagt farvel til de 
unge talentfulde keepere Louise Bak Jensen 
(Aarhus United) og Anne Christine Bossen (Hols-
tebro) men kan i stedet byde velkommen til den 
islandske landsholdskeeper Elin Thorsteinsdot-
tir, der kommer med ligaerfaring fra Vendsys-
sel og den hollandske ungdomslandsholds- 
keeper Marit Huiberts fra Volendam, Holland. 

Udover to nye dygtige keepere, så kan vi også 
glæde os over stærk tilgang af Julie Holm, Car-
oline Svarre og Julie Pedersen, Leonora Demaj 
samt Mathilde Piil. 

Truppen er altså både blevet udvidet og 
forstærket. Vi føler os godt rustet til den kom-
mende sæson omend vi er bevidste om den 
enorme udfordring en tilværelse som oprykker 
i Bambusa Ligaen er. Historikken taler sit tyde-
lige sprog. Det bliver yderst vanskeligt og det 
hører faktisk til sjældenhederne at et opryk-
kerhold ikke ender på tabellens sidsteplads og 
må tage turen ned i 1.division igen. 

Vi har dog stor tro på tingene og vil kæmpe 
med alt hvad vi har lært for at nå målet om 
overlevelse i Bambusa Kvindeligaen. 

Det skal desværre nævnes, at Arlinda Hajdari 
ulykkeligvis er blevet korsbåndsskadet (nyligt 
opereret) og derfor ikke vil være til rådighed i 
denne sæson. 

I vores tilbagevenden til Bambusa Ligaen 
venter der både en svær og spændende mod-
stander i form af Randers HK. Kronjyderne 
med de stolte traditioner og et dansk mester-
skab fra 2012 har de sidste år mod forventning 
haft lidt magre resultater. Til at ændre dette 
har man til denne sæson hentet dygtige Ole 
Bitsch, som ny mand på cheftræner-posten. 
Og noget tyder på, at man er på rette vej. 
Træningskampene i forberedelserne til denne 
sæson har budt på overbevisende spil og lut-
ter sejre. Forsvarsspillet med krumtappen Sid-
sel Mejlvang i spidsen ser yderst solidt ud og 
offensivt kommer bagspillerne Mai Kragballe, 
Julie Pontoppidan og ikke mindst den svenske 
landsholdsspiller Kristin Thorleifsdottir med 
utrolig meget kvalitet. 

Vi drømmer om at skabe en lille sensation i 
første spillerunde og glæder os helt enormt til 
en forhåbentlig god og spændende kamp. Eft-
er en sæson uden tilskuere på lægterne, ser vi 
i den grad frem til at byde vores trofaste publi-
kum velkommen tilbage i Green Sports Arena.

Vel mødt til publikum, dagens dommerpar 
samt spillere og ledere fra Randers HK.



Eli Marie Raasok 
Signe Schaar
Anne Berggreen
Julie Pontoppidan
Aia Raadshøj
Nicoline Olsen 
Camilla Degn 
Monika Kongsgaard
Mai Kragballe
Pernille Brandenborg
Kristin Thorleifsdóttir
Mathilde Orkild
Tania Knudsen 
Sidsel Mejlvang
Ida Callisen

Cheftræner
Ole Bitsch

Ass. træner 
Mikkel Thomassen

Dommere
Jacob Jæger Pagh
Kalle Thygesen
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Elin Jona Thorsteinsdottir
Marit Huiberts
Cecilie Kongstad
Alberte Somonsen
Caroline Svarre
Julie Holm
Arlinda Hajdari
Rikke Jensen
Mathilde Piil
Jane Mejlvang
Camilla Faartoft
Rikke Jochumsen 
Julie Pedersen
Nanna Hinnerfeldt
Sascha Juul
Marigona Hajdari
Marie-Louise Sundgaard
Leonora Demaj
Marie Louise Søberg Nissen

Cheftræner
Jesper Holmris 

Ass. træner 
Nicolas Høstrup

Holdleder
Michelle Brandstrup 
Mette Buhl 

Fysioterapeut 
Malene Andersen
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