
 25. AUGUST 2021
 VIBOCOLD ARENA, VIBORG

KAMP 2 – HERRER
kl. 20.30

aalborg Håndbold 
vs. 
Mors Thy Håndbold

KAMP 1 – KVINDER
kl. 18.30

Odense Håndbold 
vs. 
Viborg hk
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Sjældent har en ny sæson været så imødeset
Speedrecruiters Super Cup er på flere må-
der en fantastisk dag for Håndbold-Dan-
mark. Dels hilser vi den nye sæson vel-
kommen, og dels bliver vi begunstiget 
med to knald-eller fald-kampe, hvor sæ-
sonens første nationale trofæer skal fin-
de deres to respektive klub-pokalskabe. 
I den første kamp skal Odense Håndbold 
i aktion mod Viborg HK, og vinder de 
orangeklædte vil holdet på én og samme 
tid sidde på alle tre nationale trofæer, da 
odenseanerne tog ”The Double” i forri-
ge sæson. I den anden kamp er der dømt 
revancheopgør fra Santander Final4-fina-
lekampen i juni, hvor Mors-Thy Håndbold 
overraskede de fleste ved at besejre de 
danske mestre fra Aalborg Håndbold, der 
i øvrigt har vundet de seneste to års ud-
gaver af Super Cup.  

Forrige sæson var i høj grad præget af 
Covid-19 situationen, hvor rigtig mange 
kampe blev afviklet uden tilskuere. Det er 
lykkeligvis bag os nu, og sjældent har en 
ny sæson været så imødeset særligt med 
tanke på, at vi får publikum tilbage i hal-
lerne igen. For ærligt talt - tophåndbold 
er bare ikke det samme uden stemning og 
opbakningen fra tribunerne.

Vi er glade for at dobbeltarrangemen-
tet afvikles her i VIBOCOLD Arena. At val-
get er faldet på Viborg som værtsby skal 
blandt andet ses i lyset af, at Viborg er en 
fantastisk og traditionsrig håndbold-by, 
der i så mange år har bakket op om Viborg 
HK. I hele forberedelsesfasen har vi også 
været meget glade for det samarbejde, vi 
har haft med værtsklubben, kommunen, 
vores hovedsponsor Speedrecruiters og 
de tre øvrige deltagerklubber.

Om en uges tid går det så løs med kam-
pene i både Bambusa Kvindeligaen og 
HTH Herreligaen, og jeg fornemmer ty-
deligt, at alle klubberne næsten ikke kan 

vente med at komme i gang igen ovenpå 
den særlige forrige sæson. Vi kan også 
se frem til frisk blod i ligaregi, idet tre nye 
klubber skal prøve kræfter på øverste 
niveau –  velkommen (tilbage) til Ringkø-
bing Håndbold i Bambusa Kvindeligaen 
samt til Skive fH og Nordsjælland Hånd-
bold i HTH Herreligaen.

I aften får vi så en forsmag på, hvad der 
venter alle os håndboldelskere i den kom-
mende sæson, og jeg er sikker på, at vi får 
to topkampe at se med flotte detaljer, høj 
intensitet og fight over hele linjen. 

Velkommen til den nye sæson. 
Thomas Christensen, Direktør for Divi-

sionsforeningen Håndbold.

2020
Herrer: Aalborg Håndbold vs GOG 37-31
Kvinder: Ingen Super Cup pga. COVID-19  

2019
Herrer: Aalborg Håndbold vs GOG 30-25 
Kvinder: Team Esbjerg vs Nykøbing F. Håndbold 33-22 

2018
Herrer: TTH Holstebro vs Skjern Håndbold 26-23 
Kvinder: Team Esbjerg vs København Håndbold 26-30 

2017
Herrer: Skjern Håndbold vs Aalborg Håndbold 27-17
Kvinder: Randers HK vs Nykøbing F. Håndbold 23-30

2016
Herrer: HC Midtjylland vs Bjerringbro-Silkeborg 27-29
Kvinder: FCM Håndbold vs Team Esbjerg 29-21

2015
Herrer: KIF Kolding København vs Skjern Håndbold 23-22
Kvinder: FCM Håndbold vs Team Esbjerg 19-27

2014
Herrer: KIF Kolding København vs Aalborg Håndbold 17-16
Kvinder: Viborg HK vs FCM Håndbold 19-25

2013
Herrer: Aalborg Håndbold vs Århus Håndbold 27-28
Kvinder: FCM Håndbold vs Team Tvis Holstebro 30-24

2012
Herrer: Bjerringbro-Silkeborg vs Aalborg Håndbold 19-25
Kvinder: Randers HK vs Viborg HK 29-24

Tidligere vindere af Super Cup
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I lykkedes eftertrykkeligt med at bry-
de klubbens trofæ-forbandelse - Hvor-
dan var det at gå på sommerpause 
med ”The Double”? 
– Vi var superstolte og utrolig glade for, 
at det lykkedes os. Der har været stor 
udskiftning gennem årene på holdet, 
og man kan sige at mange af de spillere, 
der var med i forrige sæson, ikke har haft 
samme forbandelse hængende over sig. 
Men for os spillere der har været her læn-
ge, og for klubben, er det jo sindssygt 
vigtigt endelig at få brudt pokaltørken. 
At det så både blev til DM-og pokalguld 
var bare helt fantastisk, og for mit eget 
vedkommende ligger medaljerne stadig 
fremme på bordet derhjemme, så jeg 
kan nyde dem. 
Og hvordan har det været at starte op 
igen efter sommerpausen?
– Det har selvfølgelig været rart at koble 
af med noget sommerferie, men det har 
også været fedt at starte op igen. Der har 
været stor udskiftning til denne sæson, 
så det at er altid spændende at møde de 
nye ansigter. I starten var vi ikke så man-
ge til træning, da en del har været væk til 
OL, men som sæsonen har nærmet sig, 
er vi selvfølgelig blevet flere og flere. 
I er uden tvivl det hold, alle gerne vil 
slå nu – hvad er jeres perspektiv for 
sæsonen?
– For det første så vil jeg nyde hele sæso-
nen, simpelthen fordi vi er de danske me-
stre. Det er jo heldigvis ikke noget, man 
bare lige er for en enkelt dag –  det varer 
hele sæsonen. Nu har jeg alle de andre år 
været irriteret over, at nu skulle vi møde 

de danske mestre fra xx klub, men nu er 
det os, der har den titel! Vi hviler selvføl-
gelig ikke på laurbærrene for vi vil rigtig 
gerne forsvare guldet, det er der ingen 
tvivl om. Det bliver spændende at se, for 
mange hold, inklusive os selv, har rokeret 
rundt, men jeg synes, at vi har en meget 
stærk trup, og jeg tror på, at vi er med 
helt fremme, når det hele skal afgøres.  
Og hvordan på det personlige plan, du 
nærmer dig de 38 år?
– Jeg tager egentlig bare et år ad gan-
gen. Det allervigtigste for mig er, at jeg 
synes, det er sjovt. Jeg elsker stadig at 
spille håndbold, om det så er træning el-
ler kamp. Det skal selvfølgelig også give 
mening for klubben, og jeg skal ikke have 
sådan en medlidenheds-kontrakt, fordi 
jeg har været her så længe. Jeg skal kun-
ne udfylde en rolle og flytte på noget, 
og så længe jeg kan det og har glæden, 
fortsætter jeg.  
Viborg HK står mellem jer og den na-
tionale ”The Treble” – hvordan ser du 
på kampen?
– Vi glæder os rigtig meget til den kamp. 
At spille kampe, der gælder noget er 
fedt, og vi snakker om en finalekamp, 
som vi rigtig gerne vil vinde. Vi er glade 
for så hurtigt at skulle spille om en pokal 
igen, og at det så er Viborg, vi møder er 
fedt, for der har vi den her ting i maven, 
at dem vil vi ikke tabe til!  

Kamilla Larsen: 

Vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene 
Odense Håndbolds anfører, Kamilla Larsen, endte sammen med holdkammeraterne på top-
pen af dansk kvindehåndbold, da holdet for få måneder siden vandt ”The Double”. Succesen 
får dog ikke den 37-årige superveteran til at hvile på laurbærrene – mere vil have mere!
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1. Martina Thörn
16. Althea Reinhardt
3. Maren Aardahl
4. Malene Aambakk
5. Trine Knudsen
6. Freja Cohrt
7. Bo van Wetering
8. Lois Abbingh
11. Rikke Iversen
18. Kamilla Larsen
21. Ayaka Ikehara
31. Kelly Vollebregt
32. Mie Højlund
48. Dione Housheer
68. Helena Elver
90. Mia Rej
Cheftræner: Ulrik Kirkely
Assistenttrænere: Karen Brødsgaard  
og Kristian Danielsen

  HOLDOPSTILLING 
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Sommerpausen er forbi, og sæsonen er 
på nippet til at gå i gang. Hvordan har 
opstarten været for jer?
– Vi har haft en rigtig god opstart. Vi har 
fået en masse nye spillere til klubben, så 
dem har vi brugt tid på at få ordentlig ind 
på holdet. Vi har både været i Tyskland 
og i Sverige på træningslejre og generelt 
trænet rigtig meget, mens vi også har 
haft flere sociale arrangementer. Så det 
har været godt, og vi glæder os helt vildt 
til at komme i gang med at spille vigtige 
kampe igen. 
I blev runner-up i DM sidste sæson. 
Hvad er jeres ambition for sæsonen?
– Vil vi spille med om medaljerne igen. 
Jeg synes, at vi har et meget stærkt funda-
ment i klubben, og jeg glæder mig også 
til at se de nye spillere i aktion. Alle hold 
starter på en frisk og mange har oprustet, 
men jeg synes, at vi står godt, og vi vil 
være med i de allersjoveste kampe sidst 
på sæsonen i ligaen. Vi håber også på, 
at vi kommer i Final4 i år. De sidste tre år 
har vi tabt i kvartfinalen efter forlænget 
spilletid, så nu må det være tid til, at vi 
kvalificerer os! 
Du blev suveræn topscorer i Bambusa 
Kvindeligaen i forrige sæson Og for-
måede også at stå for flest assist og 
toppe MEP-listen. Du kan på papiret 
næsten ikke gøre det bedre, men hvad 
har du selv at sige om dine ambitioner 
for sæsonen?
– Jeg har megahøje ambitioner. Jeg hå-
ber på at kunne lægge nye lag på mit spil 
og blive ved med at udvikle mig, som jeg 

synes, at jeg har gjort fra år til år her i Vi-
borg. Det skal jeg fortsætte med. Jeg vil 
også gerne blive endnu bedre til at sætte 
de andre spillere op især nu, hvor der er 
kommet så mange nye spillere. Jeg kan 
næsten ikke vente med at komme i gang!   
I står nu med revanchemulighed mod 
Odense Håndbold – I en kamp om årets 
første trofæ. Hvordan ser du på kam-
pen?
– Det er fedt, at vi skal spille mod Oden-
se. Så kan vi fra start af måle os mod de 
allerbedste. De har også fået mange nye 
spillere til, og jeg er sikker på, at det bliver 
en fed kamp. Jeg håber og tror på, at vi 
kan vinde, for det ville være fantastisk at 
kickstarte sæsonen med et trofæ. 
I spiller på hjemmebane og efter en 
lang Covid-19 påvirket sæson nu med 
masser af tilskuere tilbage. Hvad bety-
der det for jer?
– Det er virkelig fedt, at det er på hjem-
mebane, og at vi får vores fans i ryggen. 
Odense har selvfølgelig også deres fans 
med, og det bliver så dejligt at kunne 
mærke stemningen og trykket fra tilsku-
erne igen. Vi har glædet os til at vise hånd-
bolden frem live igen, og det betyder så 
meget for os. Vi har virkelig savnet dem!

Kristina Jørgensen:

Jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang!
Ovenpå en fantastisk sæson med blandt andet topscorer-titlen i bæltet er 23-årige Kristina 
Jørgensen klar til at bygge flere lag på sit uhyggeligt høje niveau og vil sammen med hold-
kammeraterne også være med, når de allersjoveste kampe sidst på sæsonen finder sted. Men 
først gælder det Speedrecruiters Super Cup og årets første trofæ.
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1 Emma Friberg
6 Moa Högdahl
7 Stine Andersen
9 Mathilde Rivas Toft

10 Kristina Jørgensen
11 Line Haugsted
12 Anna Kristensen
13 Laura Holm Andersen
14 Tonje Enkerud
19 Sara Hald
22 Lærke Nolsøe
23 Thilde Frandsen
25 Maria Fisker Stokholm
29 Camilla Fangel
31 Ida-Marie Dahl
Cheftræner: Jakob Vestergaard
Assistenttrænere: Susanne Munk Wilbek, Morten Vanggaard,
Sofie Søndergaard Nielsen og Liss Kristensen

1 - 6 AUG 1 - 6 AUG 20222022
The friendliest handball festival in the world

www.generation-handball.com // info@generation-handball.com // +45 2675 1475

  HOLDOPSTILLING 



14 15

det er plantehak’

til En

kødfri

dag

BE THE CHANGEDu får stadig kødsmagen – bare plantebaseret.
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Hvordan er I så kommet i gang efter en 
tiltrængt sommerpause?
– Jeg synes, at vi er kommet rigtig fint 
i gang. Vi har selvfølgelig grundet OL 
manglet en del spillere, som er kommet 
dumpende lidt hist og her. Men jeg synes 
egentlig, at det hele er gået meget natur-
ligt, og folk er faldet godt ind. Vi har lavet 
en masse fysisk træning og har også haft 
tid til at hygge os lidt. Jeg synes alt i alt, 
at vi er i fin form, og har holdt os fra ska-
der hele opstarten, hvilket har gjort, at vi 
bare har kunnet gå til den. Testkampene 
har været op og ned, men sådan “skal” 
det jo være.
I kommer fra en fremragende sæson 
med DM-guld og finalepladser i EHF 
Champions League og Santander Fi-
nal4. Hvad er dine forventninger til 
denne sæson?

– Sidste sæsons flotte præstationer giver 
jo kun mod på endnu mere, og jeg sy-
nes, vi har et helt sindssygt spændende 
og bredt hold. Så vi går efter at vinde alt, 
vi stiller op i, og vi har utrolig stor tro på 
os selv!
Det betyder så også, at I vil vinde 
Speedrecruiters Super Cup. Hvilken 
kamp tror du det bliver mod Mors-Thy 
Håndbold?
– Det bliver helt sikkert en meget intens 
kamp, som vores opgør altid er mod vo-
res kære naboer fra Mors. Samtidig kom-
mer kampen nok til at bære præg af, hvor 
vi er henne på sæsonen, men det bliver 
fedt at spille en knald-eller fald kamp 
igen, og jeg har en stålsat tro på, at vi vin-
der sæsonens første trofæ.

René Antonsen:

Vi vil vinde alt, vi stiller op i!
Sammen med resten af holdkammeraterne havde René Antonsen en vild sæson med ufatteligt 
mange kampe og hele tre finalepladser i juni måned. Nu venter en ny sæson for den 29-årig 
stregspiller, og selvtilliden er stor. Holdet vil vinde alt, de stiller op i! 
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  HOLDOPSTILLING 

Holstebro RejseCenter er stolte 
af at være rejsepartner med  
Aalborg Håndbold.

Siden juli 2013 har vi sendt  
Aalborg Håndbold afsted til  
EHF-Cup og Champions League 
kampe – i alt 34 kampe og  
13 lande indtil videre…

Vi laver også gerne  
veltilrettelagte rejser  
til din virksomhed/organisation -  
både individuelle- og  
grupperejser.

Vi kender verden.

Direktør Jan Larsen udtaler:

”Holstebro Rejsecenter har 
igennem mange år været
vores faste rejsepartner. 

Det er tydeligt, at Holstebro 
Rejsecenter er en yderst 

professionel virksomhed som altid yder den 
bedste service, og aldrig går på kompromis 
med kvalitet.
 
Det sikrer os en perfekt rejseform, der giver 
os de bedste muligheder for at kunne 
præstere på håndbold banen.”  

Holstebro RejseCenter  Gartnerivej 11  7500 Holstebro  Tlf. 97404311 

Unavngivet 1   1Unavngivet 1   1 18-08-2021   09:16:4518-08-2021   09:16:45

1. Simon Gade
2. Benjamin Jakobsen
3. Jonas Samuelsson
4. Aron Pálmarsson
5. Viktor Kløve
6. Sebastian Barthold
7. Felix Claar
8. Jesper Nielsen
11. Lukas Sandell
13. Nikolaj Læsø
14. Valdemar Hermansen 
15. Andreas Holst 
16. Mikael Aggefors
17. Martin Larsen
19. Kristian Bjørnsen
21. Henrik Møllgaard
22. René Antonsen
23. Buster Juul
Cheftræner: Stefan Madsen
Assistenttræner: Arnor Atlason
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I kunne gå på sommerferie med arme-
ne over hovedet efter pokalsejren i 
Santander Final4. Nu er det hverdag 
igen – hvordan har opstarten været 
hos jer?
– Den har været god, men også en smule 
udfordret af, at vi efter den første uge 
blev ramt af Corona i truppen. Vi var 
kommet godt i gang og trænede godt, 
så det var selvfølgelig ikke optimalt med 
en uge uden træning. Men nu er alle spil-
lere tilbage fra isolation, og udover et par 
mindre skader, er alle fit for fight, og vi er 
helt klar til sæsonstart. 
Og hvad er jeres ambitioner for sæ-
sonen?
– Vores ambition er, at vi gerne vil i slut-
spillet. Der er mange hold om de efter-
tragtede pladser, og det bliver en svær 
og formentligt tæt kamp om pladserne. 

Det ville være fedt at komme med blandt 
de otte bedste hold, og vi vil selvfølgelig 
gøre alt, hvad vi kan, for at komme med. I 
Santander Cup vil vi nå så langt som mu-
ligt, og nu vandt vi jo sidst, så hvem ved…
Årets Super Cup er den første store 
opgave for jer, og der venter en genta-
gelse af Santander Final4 finalen, hvor 
I gik fra banen som vinder. Hvordan ser 
du på kampen?
– Det bliver sjovt at komme i gang igen. 
Det bliver en stor opgave for os mod et 
Aalborg-hold, som igen i år ser rigtigt 
stærkt ud. Det bliver spændende at se, 
hvor vi står, og vi skal helt sikkert spille 
op til vores bedste for at vinde den kamp. 
Aalborg er vel nok lille favorit, meeen 
mon ikke de ryster lidt i bukserne efter 
vores sidste møde, slutter Erik Toft med 
et glimt i øjet. 

Erik Toft:

Mon ikke de ryster lidt i bukserne efter 
vores sidste møde?
Når Speedrecruiters Super Cup løber af stablen, bliver det første gang med Mors-Thy 
Håndbold som deltager. Ligeledes bliver det første gang, at Erik Toft skal føre sit hold 
på banen som anfører i en gældende kamp, og den hårdt skydende back ser frem til at 
komme i gang med sæsonen med en trofækamp mod Aalborg Håndbold. 
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Velkommen hjem

hanstholm.com

Det betyder noget hvordan dit hjem møder dig, når du kommer hjem efter en lang dag.  
En gennemtænkt og gennemført garderobe giver fred i sindet. Alt har sin plads. 

Det kan nemt blive en vanedannende og daglig glæde. 
Læg vejen forbi en af vores 16 butikker. Og mærk forskellen.

Dansk snedkerhåndværk siden 1968

Vi tænker og handler lokalt. Derfor støt-
ter vi de klubber, foreninger og projekter 
der gør vores lokalsamfund til et aktivt 
område med muligheder for både børn, 
unge og ældre. Vi sikrer de ting du hol-
der af. Det ligger i vores DNA.

Hjælpen er tæt 
på dig – og det 
er støtten også.

  HOLDOPSTILLING 

 1. Rasmus Henriksen
 2. Emil Hansson
 4. Kasper Lindgren
 5. Bjarke Christensen
 6. Mads Hoxer Hangaard
 7. Sander Andreassen Øverjordet
 9. Jacob Mikkel Hansen
11. Lasse Pedersen
13. Andreas Nielsen
14. Viktor Bergholt
17. Erik Toft (Anfører)
18. Kristian Lund Vukman
21. Tim Sørensen
22. Axel Franzén
23. Marcus Midtgaard
26. Rasmus Bech
31. Andraž Velkavrh

Cheftræner: Niels Agesen
Assistenttræner: Lars Krarup
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 S avner du en simpel, effektiv og tidsbesparende 
måde at rekruttere på? 
Så har vi den digitale platform, der gør rekrut- 

teringslivet nemmere, bedre og mere værdiskabende 
for både dig og kandidaterne.

Fordele ved at benytte Speedrecruiters digitale
platform:

 Op til 70% mindre tid på rekruttering
 Færre fejlansættelser
	 Flere	kvalificerede	kandidater
 Overholder GDPR
 Alle talenter er i spil: BIAS er fjernet
 Alle kandidater interviewes virtuelt

DIGITAL REKRUTTERING
MED ET HUMAN TOUCH

CV


