
 23. AUGUST 2022
SPAREKASSEN DANMARK ARENA, AALBORG

KAMP 2 – HERRER kl. 20.30

gOG
vs. 

Aalborg håndbold

KAMP 1 – KVINDER kl. 18.30

Odense Håndbold 
vs. 

Team Esbjerg
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Det ypperste af dansk klubhåndbold 
Endelig dulmes håndbold-abstinenser-
ne, når vi i dag tager hul på sæsonen 
2022/23 med den traditionsrige Spare-
kassen Danmark Super Cup, der tæller 
bragene mellem Odense Håndbold og 
Team Esbjerg samt GOG og Aalborg 
Håndbold. 

Super Cup er en fed måde at kickstarte 
sæsonen på, og vi er meget glade for, at 
det skal afholdes her i Aalborg, der er en 
fantastisk håndbold-by, hvilket et forry-
gende billetsalg til dagens dobbeltbrag 
vidner om. Vi har tidligere med stor suc-
ces afholdt Final4 i byen, og i Sparekassen 
Danmark Arena har vi nogle af de aller-
bedste rammer, både for spillerne og de 
mange fans. Vi ser derfor meget frem til 
at afvikle de to kampe i samarbejde med 
værtsklubben Aalborg Håndbold og vo-
res nye partner Sparekassen Danmark, 
der tidligere i år tegnede et 3-årigt spon-
sorat af Super Cup.

Hvad angår det sportslige taler vi om det 
ypperste dansk klubhåndbold pt. kan 
præsentere. Alle fire hold vandt minimum 
1 nationalt trofæ i forrige sæson, og er 
tillige alle fire deltagere i dette års udgave 
af Champions League. Det vidner om høj 
høj klasse, og jeg er sikker på, at vi får to 
medrivende kampe at se, selvom det er 
tidligt på sæsonen og sammenspillet nok 
ikke sidder 100 procent i skabet endnu. 
Det vejes så op af hård fight og ærger-
righed efter at få fyldt endnu en pokal i 
skabet, og mon ikke også at ordet ”revan-
che” har været et tema for Team Esbjerg 
og Aalborg Håndbold, der i forsomme-
ren ”tabte” DM-guldet til netop Odense 
Håndbold og GOG.

Velkommen til en ny sæson og til Spare-
kassen Danmark Super Cup.
Thomas Christensen, direktør i Divisions-
foreningen Håndbold

2021
Herrer: Aalborg Håndbold vs Mors-Thy Håndbold 33-25
Kvinder: Odense Håndbold vs Viborg HK 35-36

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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Lad os lige spole tiden tilbage til 
d. 31. maj. Her har du en kæmpe 
andel i, at I laver et mildest talt vildt 
comeback og vinder DM guld mod 
Team Esbjerg. Prøv lige at sætte 
lidt ord på, hvordan det var at gå på 
sommerferie med den oplevelse?
– Jamen, man kunne simpelthen ikke gå 
på sommerferie med en meget federe fø-
lelse. Det var en helt fantastisk oplevelse, 
og det satte en tyk streg under vores sæ-
son, og den identitet vi har med at være 
et hold, der kæmper til det sidste, og som 
står sammen i tykt og tyndt. Oplevelsen 
er helt klart med i toppen over alt, jeg har 
prøvet i håndbold. Forhåbentlig kommer 
der flere af den slags i årene fremover. 
Nu venter en ny sæson, hvordan har 
sommerferien og opstarten været?
– Det har været en god sommer. Den har 
stået på rejser, nye oplevelser, tankerne 
et andet sted end på håndbolden, og så 
har jeg også haft god tid til at få plejet 
familien, venner og kæresten. Den fysiske 
træning undervejs er også blevet passet. 
Og så startede vi op d. 18. juli, og det har 
været en fantastisk god opstart, synes 
jeg, der også har inkluderet en ugens træ-
ningslejr i Ungarn. Så vi er klar til Super 
Cup og sæsonen generelt! 
Årets første trofæ er på spil. Skal 
det være i år, at I vinder Super Cup 
for første gang i klubbens historie, 
og hvordan skal I gå til kampen mod 
Team Esbjerg?
– Det bliver en mega-hård kamp, men jeg 
har fuld tillid til, at vi godt kan vinde og 
tage trofæet. Esbjerg ser rigtig skarpe ud 

igen i år, men det synes jeg bestemt også, 
at vi gør. Vi skal spille kampen på vores 
egne præmisser, sørge for at få dækket 
godt op og være omstillingsparate. Og 
så bliver det spændende, hvad den nye 
regel om hurtigere opgiverkast kommer 
til at betyde for os. 
I har vundet DM-guld 2 år i træk. Den 
overordnede ambition for sæsonen 
er vel et hattrick og hvad med 
Champions League?
– Selvfølgelig er det det. Jeg synes også, 
at vi har holdet til det. Der kan ske man-
ge ting i løbet af sæsonen med skader 
osv., men vi går efter at vinde for tredje 
år i træk. Hvad angår Champions League 
har vi fået en hård gruppe, men jeg synes 
bestemt, at vi har en god chance for at 
gå videre, og vi vil gerne nå længere end 
sidste år.    
Du er blevet rost til skyerne en del år 
nu, og er en kæmpe profil på klub-og 
landshold. Hvor langt rækker dine 
egne ambitioner – er tanken om at 
blive verdens bedste i spil?
– He he, jeg har store ambitioner og træ-
ner hårdt hver dag for at blive den bedste. 
Jeg vil spille med om de største trofæer 
sammen med Odense, og ja selvfølgelig 
har jeg også en ambition om at blive ver-
dens bedste. Men man ved aldrig, hvad 
der sker, og der er hårde konkurrenter, 
men hvis jeg ikke troede på det selv, så 
spillede jeg ikke håndbold. 
Er der i forlængelse af det, områder 
du selv synes, du kan forbedre?
– Det fede ved håndbold er, at man altid 
kan blive bedre.

Reinhardt: 

Vi har haft en fantastisk opstart og er så klar! 
Efter en velfortjent og tiltrængt sommerpause er Odense Håndbolds 25-årige super-målvog-
ter klar til endnu en sæson. En sæson der meget gerne skulle resultere i et DM-hattrick og i 
første omgang et Sparekassen Danmark Super Cup trofæ.

Du kan altid finpudse ting, blive bedre til 
at læse spillet, lære nye udfald, forbedre 
dine udkast osv. Det er det jeg elsker ved 
sport, det her med, at du aldrig stiller dig 
tilfreds. Så jeg stræber hver dag efter at 

blive bedre, og det vil jeg gøre til den dag 
- om lang tid - hvor jeg ikke længere spiller 
håndbold på topplan. 
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De er væksten.
De er kvaliteten.
De er fremdriften.
De mellemstore virksomheder er rygraden i  
dansk erhvervsliv. Vi er banken.

Sydbank er Danmarks Erhvervsbank 
Skal vi også hjælpe jer?
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Claus Braad Hansen
Områdedirektør
Tlf. 74 37 92 10
claus.hansen@sydbank.dk

Sdr. Boulevard 39-41 • 5000 Odense C
Tlf.  74 37 92 00 • sydbank.dk/erhverv

 

Kontakt Claus på 74 37 92 10 og hør,  
hvordan vi kan hjælpe din virksomhed  
– eller læs mere på sydbank.dk/erhverv

  HOLDOPSTILLING 

1. Martina Thörn
3. Maren Aardahl
5. Trine Pedersen
6. Freja Cohrt
7. Bo Van Wetering
8. Lois Abbingh
9. Larissa Nusser

11. Rikke Iversen
16. Althea Reinhardt
17. Freja Hammer
21. Ayaka Ikehara
25. Tonje Løseth
31. Kelly Vollebregt
32. Mie Højlund
45. Nóemi Háfra
48. Dione Housheer
64. Sidsel Mejlvang
68. Helena Elver
90. Mia Rej Frahm

Cheftræner: Ulrik Kirkely
Assistenttræner: Kristian Danielsen
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En ny sæson er på trapperne - hvordan 
har sommerpausen bekommet dig, og 
hvordan har opstarten været?
– Ovenpå en lang sæson fik vi 6 ugers fe-
rie, og det har været rart at kunne slappe 
lidt af og lave noget andet, end man ple-
jer. Formen er selvfølgelig vedligeholdt i 
ferien, og så startede vi op igen med træ-
ningen d. 18. juli, og den har også været 
god. Vi har haft god tid til at lære de fem 
nye spillere at kende, og vi har også været 
ude at spise nogle gange og været en tur 
på træningslejr i Lalandia. Så alt i alt har 
det været en god sommer og opstart. 
I tabte DM-guldet i en dramatisk tred-
je og afgørende kamp mod Odense 
Håndbold. Har ”revanche” her op til 
Super Cup været et tema for jer?
– Man vil altid gerne have revanche, når 
man har tabt! Det er en ny sæson, og at 
vi starter med at skulle spille om et trofæ 
mod Odense, er fedt, og vi vil gå 100 % 
ind til kampen for at vinde den. Vi glæder 
os meget til at komme i gang igen med 
sæsonen, og det ville være super fedt at 
gøre det med et trofæ i hånden. 
Du har haft en lidt atypisk vej til at spille 
håndbold på allerøverste hylde, da du 
oprindeligt er uddannet finansøkonom 
og har en professionsbachelor i Sports 
Management. Kan du lige sætte lidt 
ord på den rejse? 
– Hvis folk for fem år siden havde fortalt 
mig, at jeg ville spille med i Champions 
League, så havde jeg nok grint godt og 
grundigt af dem. Jeg skal i en alder af 28 
år, nu i gang med min ”kun” femte sæson 

i ligaen, så det er egentlig ikke så længe, 
at jeg har spillet med på det her niveau. 
Inden da var jeg i 1. division, og der var 
det lettere at kombinere uddannelse med 
sport, og det var det, jeg prioriterede 
dengang. Jeg havde nok som alle andre 
en drøm om at nå at spille på øverste ni-
veau, og jeg er super glad for, at det er 
gået i opfyldelse. Jeg nyder rigtig meget 
at være i Team Esbjerg, hvor folkene om-
kring holdet og mine medspillere er gode 
for mig.
Du er blevet beskrevet på jeres hjem-
meside som ”Altmuligkvinde” – er det 
også noget, du ser dig selv som?
– Ha ha ja, det er jeg jo blevet. Da jeg kom 
hertil, var jeg mere stregspiller, men i Es-
bjerg har vi løbende fundet ud af, at jeg 
kan bruges til mange andre ting også på 
banen, og det gør mig ikke så meget. Jeg 
nyder bare at spille og at bidrage. Så jeg 
gør mit bedste og tager den derfra.   
Her til sidst – kan du løfte lidt af sløret 
for jeres ambitioner for denne sæson?
– Vi havde en virkelig god sæson sidste år, 
og den er vi stolte af. Men vi vil meget ger-
ne gøre det endnu bedre, og i det ligger 
der jo, at vi vil vinde DM og nå endnu læn-
gere i Champions League. Men I første 
omgang gælder det Super Cup, og den 
får fuld gas, for vi vil meget gerne udvide 
pokalskabet i Team Esbjerg!

Kamp: 

Man vil altid gerne have revanche!
Det glippede med DM-guldet for Team Esbjerg tilbage i maj, men 28-årige Kaja Kamp ser alli-
gevel tilbage på forrige sæson med stolthed, da holdet vandt Santander Cuppen og deltog i 
Champions League Final4 foruden at være i DM-finalen. I år skal der lægges lidt ekstra på, og 
det indebærer også en mulighed for at få en hurtig revanche mod Odense Håndbold i Spare-
kassen Danmark Super Cup.
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Together we 
create solutions
Worldwide transport & logistics

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.net

  HOLDOPSTILLING 

1. Rikke Poulsen
3. Kaja Kamp
4. Michala Møller
9. Nora Mørk

10. Kathrine Heindahl
14. Kristine Breistøl
16. Amalie Milling
17. Beyza Irem Türkoğlu 
18. Mette Tranborg
20. Marit Røsberg Jacobsen
23. Dinah Eckerle
24. Sanna Solberg
25. Henny Reistad
27. Anne Tolstrup Petersen
33. Julie Bøe Jacobsen
51. Vilde Mortensen Ingstad

Cheftræner: Jesper Jensen 
Assistenttræner: Ana Razdorov
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Lad os starte med at høre, hvor stor en 
fest I fik holdt, og hvilke følelser der gik 
igennem jer i juni, da guldet endelig 
kom til Sydfyn igen?
– Det var en fantastisk fest og en kæm-
pe forløsning. Det var en statuering af, at 
klubben er helt tilbage, hvor den hører 
til. Man kan sige, at der er to forskellige 
grupper - dem der har været hele vejen på 
og omkring holdet i den periode, hvor vi 
ikke har vundet noget, og så en række nye 
spillere. Men fælles for os alle er glæden 
var ubeskrivelig, og at komme tilbage til 
fest i Gudmehallerne, hvor der bare var 
propfyldt en søndag, det er ikke noget, 
man lige glemmer foreløbigt. 
Og for dig personligt – du var skadet 
stort set hele forrige sæson? 
– Jeg nåede at få det sidste med i slut-
spillet, så det var alle de sjove kampe, jeg 
fik en del i, kan man sige med et glimt i 
øjet. Nej, jeg ville selvfølgelig gerne have 
været med meget mere i forrige sæson, 
men det satte skader en stopper for. Jeg 
prøvede at holde humøret oppe og bi-
drage udenfor banen, i den periode jeg 
var væk, og så betød det meget for mig, 
at jeg kunne tage del i afslutningen, der 
jo endte så fantastisk med guldet. 
Og hvordan har opstarten så været for 
dig?
– Jeg synes, at jeg er klar. Der er lidt med 
timingen spillemæssigt i og med, at jeg 
kom så sent i gang i forrige sæson, hvor 
det rigtig meget er taktisk træning og 
fokus på kampe, der skal vindes, så alle 

de træningspas med gentagelser osv., fik 
jeg ikke så mange af. Det har jeg kunnet 
mærke i opstarten i år, men vi har været 
på en super god træningslejr i Tyskland 
med mange kampe, og det har givet mig 
en masse. 
Nu venter kampen om årets første tro-
fæ – hvordan ser du på kampen mod 
Aalborg Håndbold? 
– Det bliver en fed kamp! Der er en titel 
på spil, og den vil vi meget gerne skaffe til 
klubben, for vi skal bygge videre på den 
succes, vi havde i sidste sæson. Forhå-
bentligt har vi stadig den skarphed, der 
skal til, for vi skal være klar fra start, for vi 
ved, at Aalborg på hjemmebane med alle 
deres tilskuere i ryggen er en stor mund-
fuld. Vi ser frem til en stor fest deroppe, 
men også til at vi tager del i den fest, og 
sikrer os trofæet.  
Og hvad med jeres ambitioner for hele 
sæsonen? 
– Vi går helt sikkert efter at forsvare guldet 
i år, selvom det bliver ikke nemt, for man 
kan jo se, at der bliver oprustet heftigt 
rundt omkring i klubberne. Men det er 
fedt, at den danske liga bare bliver bedre 
og bedre, og at der er så hård kamp om 
det. Det skærper os alle, og vi satser da 
meget på at være en af bejlerne til guldet. 
Vi vil også gerne nå langt i Champions Le-
ague og i Santander Cup, og jeg synes, at 
vi har holdet til at performe på alle fronter. 
Og for dig personligt ovenpå sidste 
sæson?
– Jeg er lykkelig for at være med igen. 

Clausen:

Fantastisk at være tilbage – nu skal vi bygge videre 
på succesen
27-årige Frederik Clausen har været GOG spiller hele sin seniorkarriere, og oplevede en gan-
ske speciel forrige sæson, hvor han som langtidsskadet lige akkurat nåede at deltage i de 
sidste afgørende kampe i ligaen, der mundede ud i et DM-guld til GOG. En ny sæson venter 
nu en kampklar Clausen, der sammen med holdkammeraterne jagter nye trofæer – i første 
omgang Sparekassen Super Cup trofæet.

En af de ting jeg også glæder mig til er 
deltagelsen i Champions League. Jeg 
har prøvet det lidt før, men nu er vi med 
i A-gruppen, og det tror jeg, bliver en 
kæmpe oplevelse for os. Der bliver fedt 
at komme ud at spille på nogle af de sto-
re udebaner og opleve stemningen der. 
Der kommer generelt mange kampe i sæ-
sonen, og jeg glæder mig til, at jeg kan 

bidrage igen, måske i sær nu da Oscar 
(Bergendahl) er væk, og der skal der luk-
kes nogle huller forsvarsmæssigt. Og så 
skal jeg hjælpe til med at få integreret de 
nye spillere også, så vi kan optimere vores 
chance for at nå langt i alle turneringer, 
og selvfølgelig i første omgang at vinde 
Super Cup-trofæet.
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  HOLDOPSTILLING 

1. Atal Lakanval
2. Simon Pytlick
3. Nicolai Pedersen
6. Henrik Jakobsen
7. Christoffer Dreyer
9. Jerry Tollbring

11. Emil Madsen
12. Mathias Rex
14. Lukas Jørgensen
15. Lauritz Legér
16. Tobias Thulin
19. Oskar Vind Rasmussen
21. Kasper Kildelund
22. Anders Zachariassen
23. Joachim Lyng Als
29. Hjalte Lykke
33. Nejc Cehte
34. Morten Olsen
43. Emil La Cour
77. Frederik Clausen

Cheftræner: Nicolej Krickau
Assistenttræner: Keld Vilhelmsen
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Hvordan har sommerferien og 
opstartsfasen været for jer?
– Sommerferien kommer altid belejligt for 
os heroppe, for vi er typisk med helt frem-
me sidst på sæsonen, og det er ensbety-
dende med, at vi har spillet rigtig mange 
kampe. Så det var rart at have ferie, men 
det var også lidt bittert denne gang, da 
det ikke kulminerede i juni med et dansk 
mesterskab for os, som vi havde sat næ-
sen op efter. Det har ulmet i én, at det 
glippede, det må jeg sige. Da vi så starte-
de op igen, havde vi to uger med masser 
af løb, test og styrketræning, og det er et 
par hårde uger at komme igennem. Men 
det er gået rigtig godt, og så har vi også 
været en tur i Norge og spillet kampe, og 
det er altid rart at blive sluppet løs på ba-
nen igen. Så alt i alt har det været godt.
I tabte DM til GOG, og har nu 
mulighed for revanche her til 
Sparekassen Danmark Super Cup – 
hvad forventer du dig af kampen?
– Det er helt klart en mulighed for en re-
vanche for os. Det er blevet italesat for os, 
at GOG kun får lov at vinde én pokal på vo-
res hjemmebane, og det gjorde de i juni. 
Så GOG kommer til at møde et meget me-
get tændt Aalborg-hold, der er klar til at 
tage revanche. Jeg tror, at kampen bliver 
meget intens med høj fart, og så er der 
altid den lidt ubekendte faktor med en 
masse nye spillere på hvert hold. Hvordan 
vil de match-ups forløbe, og hvem kender 
hinanden bedst på nuværende tidspunkt. 
Det bliver også medvirkende til udfaldet, 
men samlet set synes jeg, at vi står godt, 
og målet er klart: Vi vil vinde det trofæ.  

Og I har netop vundet Super Cup de 
seneste tre sæsoner. Hvilket afsæt 
giver en sejr for sæsonen?
– Det giver et godt afsæt. Også det at 
træne op til kampen. Det er på en eller 
anden måde der, vores opstartsfase skal 
kulminere, og hvor vi skal finde et fore-
løbigt topniveau. Det er vores første af-
gørende kamp, og det er den, vi træner 
henimod. Det er også den nemmeste vej 
til en pokal, og dem samler vi på her i Aal-
borg Håndbold. 
Og jeres samlede ambitioner i år?
-Det overordnede mål er kort og godt at 
vinde alt, vi kan komme til. Vi var i Champi-
ons League finalen i 2021, så hvorfor skulle 
vi ikke også kunne snuse til den i år. Det er 
det ultimative mål at vinde det hele.
Du er den spiller med flest sæsoner i 
bagagen for Aalborg Håndbold. Kan 
du sætte lidt ord på den lange rejse, 
det har været for dig?
– Det har været en lang rejse, men også 
en rejse der er gået rigtig hurtigt. Jeg 
skal i gang med min tiende sæson nu, og 
kom egentlig til byen Aalborg med det 
for øje, at jeg skulle gennemføre en kan-
didatgrad i idræt, og spille lidt håndbold 
ved siden af, og se hvor langt det kunne 
række. Så fik jeg muligheden for at blive 
fuldtidsprofessionel efter tre år på univer-
sitet, og så lagde jeg studierne på hylden 
og har så været i klubben lige siden. Og 
det har jeg nydt til fulde. Det er det fede-
ste erhverv - hvis man kan sige det på den 
måde - at være håndboldspiller. Jeg trives 
utrolig godt i klubben med alle menne-
skerne omkring lige fra holdkammerater-

Buster Juul:

Vi samler på pokaler
Buster Juul står foran sin 10. sæson hos Aalborg Håndbold, hvor ambitionerne er skyhøje. Det 
rimede et DM-nederlag til GOG i juni ikke på, men nu starter en ny sæson og dermed en ny 
jagt på titler for Juul og Co., der ser en oplagt mulighed for at slå to fluer med et smæk: En 
pokal mere til skabet og revanche mod GOG.

ne til kantine-folkene, pedeller osv. Jeg 
føler mig så godt hjemme her og har også 
forlænget med to år. 
I spiller Super Cup på hjemmebane 
foran tusindvis af jeres fans – har du 
en hilsen til dem?
– Ja, og det skal være, at de skal fortsætte, 
hvor de slap i sidste sæson. Vi leverede 
ikke helt, hvad vi skulle, men det skal jeg 

love for, at publikum gjorde. Så fortsæt 
med det, også udenfor banen, hvor det 
altid er hyggeligt at få en sludder med 
folk, og generelt mærke den opbakning, 
der er til det hele. Det er fedt at være en 
del af, og jeg og alle mine holdkammer-
etaer sætter enormt meget pris på op-
bakningen.
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Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle
detfagligehus.dk | tlf. 7020 2064 | sms BILLIGST til 1231*
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us, John Tranum
s Vej 23, 6705 Esbjerg Ø

Betina Jakobsen
Administrativ a-kassekonsulent

Danmarks billigste 
fagforening
Det Faglige Hus er Danmarks 
billigste fagforening med a-kas-
se for alle. Prisen er kun 555 kr. 
pr. måned. Bliver du medlem i 
både fagforening og a-kasse, er 
fagforeningen gratis de første 
3 måneder.

Kendt for god 
service
Det Faglige Hus er kendt for 
god service. Vi tager telefonen 
inden for 2 minutter, og vi er 
venlige og forstår din situation. 
Vi udbetaler dine dagpenge til 
tiden, og vi har forstand på det, 
vi arbejder med.

Gratis karriere-
rådgivning
Når du er medlem, tilbyder vi 
dig gratis karriererådgivning 
og hjælp til jobsøgning. Vores 
dygtige vejledere kan give dig 
sparring om drømmejobbet 
og inspira tion til at gå nye veje.

Fagforening og 
a-kasse pr. md.

kun 555 kr.gratis
fagforening

i 3 mdr.

  HOLDOPSTILLING 

1. Simon Gade
2. Benjamin Jakobsen
4. Aron Pálmarsson
5. Victor Kløve
6. Sebastian Barthold
7. Felix Claar
8. Jesper Nielsen
9. Sebastian Henneberg

11. Lukas Sandell
14. Mads Hoxer
16. Mikael Aggefors
17. Martin Larsen
19. Kristian Bjørnsen
20. Andreas Flodman
21. Henrik Møllgaard
22. René Antonsen
23. Buster Juul
24. Mikkel Hansen
26. Christian Termansen

Cheftræner: Stefan Madsen
Assistenttræner: Arnór Atlason
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