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Ligapræsentationer på europamester.dk

Det er i år sjette gang at europamester.dk er med på sidelinjen ved en sæsonstarten i årets Håndboldliga og igen i år år bringer vi en
introduktion til årets liga.

Introduktionen er lavet efter samme kocept som sidste år, dvs. at samtlige klubber præsenteres med til- og afgange, aktuel trup, en
vurdering af holdets stærke og svage sider samt en præsentation af tre udvalgte profiler

Rasmus Windfeldt har igen i år været ankermand, tovholder og redaktør for præsentationerne, som udover Rasmus selv er skrevet af Helle
Nielsen (Viborg HK og SK Århus) , Jens Johansen (GOG) samt undertegnede (Ikast Brande EH)

Per Hviid

Viborg HK

FCK Håndbold

Randers HK

SK Århus

Ikast Brande EH

GOG-Svendborg TGI

KIF-Vejen

Aalborg DH

Team Esbjerg

Horsens HK

SønderjyskE

Slagelse FH

 
Ligaen: Endnu mere spænding i år

For første gang i et stykke tid er det en damehåndboldliga uden sponsor der er klar til sæsonstarten, i det vi
alle ynder at kalde for Verdens bedste kvindeliga. Vi har sagt det før, men i år bliver det endnu mere
spændende end nogensinde før. Der er af DHF indført et udvidet slutspil for holdene som bliver placeret fra 1-
6, samtidig er der opført et nedrykningsspil imellem holdene som bliver placeret fra 7 til 11. Nummer 12
rykker direkte ned i 1 division.

fra sidste sæsons meget spændende finaleserie ml. Ikast og Viborg, foto Klaus Thøstesen

Top 2 
Det vil helt sikkert blive endnu en sæson med Anja Andersen i centrum. Denne gang ikke som Slagelse
træner, men som træner for FCK´s damehold. Omvendt er det jo næsten et helt Slagelse hold der er rykket
med til hovedstaden, men der er der kommet nye spillere. Så der er alligevel lidt nye navne Fru Andersen
skal til at lære. Ingen tvivl om at FCK og Viborg HK begge to vil være magtdominerende i den kommende
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skal til at lære. Ingen tvivl om at FCK og Viborg HK begge to vil være magtdominerende i den kommende
sæson. Begge hold har simpelthen så stærke mandskaber, at de burde kunne fordele pladserne 1 og 2
imellem sig.

Viborg HK har til denne sæson fået en ny cheftræner, nemlig Jakob Vestergaard. Det skal blive meget
spændende at se om han og holdet kan leve op til alles forventninger. Man kan sige at VHK har den fordel, at
der ikke er sket de store udskiftninger på de centrale pladser, hvorimod der er blevet skiftet meget ud hos
FCK. Men intet er jo givet på forhånd, og det er jo det vi kan lide ved vores fællesspil, nemlig håndbolden.

Placeringerne 3-6 
Her vil der helt sikkert være mange kandidater til de sidste slutspilspladser. Men vi satser på Ikast-Brande,
Randers HK, GOG & Team Esbjerg.

Ikast-Brande har til denne sæson mistet en af verdens bedste målmænd i Valerie Nicolas og en af verdens
bedste skyttere i Tanja Milanovic. Men holdet fra heden, er efterhånden en sammentømret enhed, som nok
skal komme i slutspillet. Dog skal man nok ikke regne med at de uden besvær tager den vigtige tredjeplads i
slutspillet.

Kan Randers HK tage 3. pladsen i årets liga ??, foto Mads Skamris

Skal det være i år at Martin Albertsen & Co. For alvor topper verdens bedste liga? Det er et svært spørgsmål
at svare på, men det er nogle spændende indkøb der er gjort i det kronjyske. Dog skal holdet blive mere
stabilt hvis det skal lykkedes at tage en topplacering. Holdet har en god hjemmebane, og en god bredde på
stort set alle pladser.

Er GOG tilbage i toppen af dansk håndbold? Vi gætter på at de er. Med spændende tilgang af de to
venstrehænder Louise Pedersen og ikke mindst Line Jørgensen ser det lovende ud. Det der måske kan blive
et problem os GOG er de mange skader holdet plejer at få, plus lidt manglede klasse på målmandsposten.

Mon ikke vi får os en overraskelse i Team Esbjerg. Det tror vi i hvert fald på. Det ser meget spændende ud
det de har gang i ved vestkysten. Ikke mindst den nylig vundne pokalkamp mod FCK gør Esbjerg til en seriøs
slutspilsbejler. Det er et hold som bliver meget spændende at følge, men ingen tvivl om at de skal kæmpe
hårdt for at komme med i slutspillet.

Susanne Kastrup og KIF Vejen gjorde det forrygende flot i sidste sæson - foto katja Boll

Bejlerne til slutspillet 
De tre hold fra KIF Vejen, Ålborg DH & SK Århus skal bestemt ikke undervurderes af de andre hold i rækken.
De kan alle tre ende i slutspillet, men vurderet herfra er de lige en klasse under dem vi tror på til
placeringerne fra 3 til 6.
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placeringerne fra 3 til 6.

KIF Vejen udnævnte vi sidste år til at blive et hold i nedrykningsfare. Ingen tvivl om at vi tog alvorligt grueligt
fejl. Men alligevel tvivler vi endnu engang på en placering i ligaens øverste halvdel. Ingen tvivl om at KIF
Vejen vil tage en del point fra de fleste af ligaens andre hold. De skal have udgangspunktet i deres stabile spil
i begge ender af banen, og så prøve at udvikle deres spil yderligt.

Ålborg DH har ligaens bedste tilskuertal på hjemmebane. Gigantium er en hal hvor alle hold frygter at spille.
Der bliver altid lagt et stort tryk på udeholdet og kampens dommere. Der er forsvundet mange spillere fra
Ålborg DH og vi tvivler på at de nye er stærke nok til at få en placering helt i top.

SK Århus spiller tit som en pose blandende bolcher. Men ingen tvivl om at den nye træner i SKÅ Morten
Arvidsson er den helt rette mand i sædet, for at rette op på dette. Det bliver virkelig spændende at se hvad
han kan udrette med Karin Mortensen & Co. Endnu engang har vi at gøre med et hold, som vil kunne slå flere
af slutspilsdeltagerne engang imellem. Omvendt vil de nok også kunne gøre det modsatte, og tabe til
bundholdene.

Horsens talentet Sabina Rasmussen kan formentlig se frem til masser af spilletid i den nye sæson - foto Klaus
Thøstesen

Palle alene i verden 
Her vælger vi at placere Horsens. Horsens burde ikke være gode nok til en placering over plads 10, men de
er simpelthen bedre end Slagelse og SønderjyskE. Derfor er de placeret helt alene. Horsens skal være glade
for at ligaen ikke består af de samme mandskaber som sidste sæson, for så ville de for alvor se alvorligt ud.

Plads nummer 11 & 12
Slagelse og SønderjyskE skal helt sikkert placere de to sidste pladser i ligaen imellem sig. Der burde være
klasseforskel på de to hold og resten af mandskaberne. Men som altid vil der sikkert komme en overraskende
sejr på et tidspunkt, men det burde ikke være mange.

TEMAER I LIGAEN 2008/2009

Ungdommen 
Der er rigtig mange lovende stjerneskud i den danske liga. Lovende danske håndboldbabies som vi syntes du
skal holde øje med i den kommende sæson:

" Line Jørgensen - GOG
" Camilla Dalby - Randers HK
" Sabina Rasmussen - Horsens HH
" Mie Augustensen - Randers HK 
" Lotte Grigel - Team Esbjerg
" Susan Thorsgaard - Ikast-Brande
" Lærke Møller - Ålborg DH

Hvem skal med til EM??? 
Jan Pytlick vil helt sikkert følge meget intens med i ligaen i september og oktober. Han skal finde ud af hvem
der skal med på de forskellige pladser. Der er egentlig mange spillere i spil til de 16 pladser i truppen. Så det
bliver også et spændende tema i løbet af førstedelen af sæsonen.

Nye spillere
Der kommer som altid nye spillere til verdens bedste liga. Der er ikke kommet så mange i år udefra den store
verden som tidligere år, men hvem skal man lige holde et vågent øje med??

" Mouna Chebbah - Team Esbjerg
" Szabina Tapei - Randers HK
" Heidi Flaatness - Team Esbjerg
" Linnea Torstensson - Ålborg DH
" Tonje Nøstvold - Ikast-Brande
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Isabel Blanci, Tonje Nøstvold og Gro hammerseng - forhåbentlig får vi de tre norske landsholdsspillere at se på banen
i den kommende sæson - norsk OL guldvinder og et af de spændende nye navne i ligaen, foto Mads Skamris

STATUS
Som tidligere nævnt bliver det nok den mest spændende sæson nogensinde i dansk kvindehåndbold. Ligaen
tegner til at blive meget jævnbyrdig, nok lige bortset fra de to øverste og de to nederste hold i ligaen. Mon
ikke der landet over er rigtig mange danske håndbold fans, som glæder sig over til at komme i gang igen
med verdens bedste håndboldliga.

Vi krydser fingre for at holdene vil vise masser af godt og seværdigt håndboldspil og at tilskuerne vil strømme
til håndbold i de 12 haller, som vil kunne fremvise håndbold fra verdens bedste liga.

God fornøjelse

Rasmus Wimdfeldt
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Viborg HK

FCK Håndbold

Randers HK

SK Århus

Ikast Brande EH

GOG-Svendborg TGI

KIF-Vejen

Aalborg DH

Team Esbjerg

Horsens HK

SønderjyskE

Slagelse DT

NB: rækkefølgen på holdene er tilfældig og ikke helt i overensstemmelse med Rasmus bud i intro-teksten

Klub: Viborg HK

Hjemmebane: Viborg Stadionhal

Placering sidste år: vinder af grundspillet, DM guld, sejr i Pokalfinalen

Tilgang:
Stine Nielsen (nyoprykket ynglingespiller)
Olivera Jurisic (nyoprykket ynglingespiller)
Julie Gade (nyoprykket ynglingespiller)
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Julie Gade (nyoprykket ynglingespiller)
Chao Zhai (tilbage efter et års pause)
Monika Kovacsicz (FTC, Budapest)

Afgang:
Christina Roslyng (stopper)
Lene Thomsen (Frederikshavn FOX)
Lina Rask (Silkeborg Voel KFUM)
Stina Eriksen (Silkeborg Voel KFUM)
Aurelie Rouquette (Besancon)
Marianne Lundsby (Skive FH)
Jeanette Lang (Skive FH)

Holdet:
Målvogter: Katrine Lunde Haraldsen og Louise Bager Due
Venstrefløj: Henriette Mikkelsen og Gitte Aaen
Venstreback: Bojana Popovic og Rikke Skov 
Centerspiller: Chao Zhai og Kristine Lunde
Højreback: Grit Jurack, Ida Bjørndalen og Nora Reiche
Højrefløj: Christina Varzaru og Monika Kovacsicz
Stregpositionen: Lene Lund Nielsen og Anja Althaus

Desuden vil talenter som Julie Gade, Olivera Jurisic, tvillingerne Sidsel og Stine Bodholt Nielsen samt
ynglingespillerne Maria Fisker, Camilla Mikkelsen, Kamilla Haagensen også være med omkring
ligaholdet og Olli og tvillingerne vil pga U21 reglerne sikkert ofte være med på bænken, spørgsmålet
er så hvor meget spilletid de får.

træner: Jakob Vestergaard og Mette Klit (ass)

3 største (danske) profiler: 
Viborg HK er et hold med så mange profiler at det er svært at nævne de tre største profiler, vi har
derfor i anledning af at Danmark er kvalificeret til EM slutrunden valgt at sætte lidt fokus på tre af de
danske profiler som er med på eller i hvert fald med omkring det danske landshold.

Rikke Skov - Årets landsholdsspiller og måske
dansk danehåndbolds p.t. stærkeste internationale
kort.

Ingen andre danske bagspillere lægger et tryk så
kraftigt som Rikke Skov, som både i Viborg og på
landsholdet har udviklet sig til en absolut
lederskikkelse

foto Klaus Thøstesen

 Rikke Skov:
Rikke Skov er måske dansk kvindehåndbolds største
profil lige nu, hun har spillet i Viborg stort set hele
karrieren, og været med omkring landsholdet i snart
mange år. Jan Pytlick valgte op til World Cup 2007 at
gøre Rikke til anfører for landsholdet, da Henriette
Mikkelsen som på det tidspunkt var landsholdsanfører
var blevet gravid. Rikke har gennem sin karriere
desværre døjet en del med skader, men er hver gang
vendt endnu stærkere tilbage. Rikke er både i Viborg og
på landsholdet en meget vigtig brik i forsvaret, men også
i angrebet har Rikke gennem de sidste sæsoner vist sit
værd. 
Sammen med Grit Jurack og Bojana Popovic udgør Rikke
en meget kratfuld bagkæde, som er de fleste hold fysik
overlegne.

Lene Lund Nielsen:
Lene kom til Viborg i 2005 fra GOG, hun er i de sidste
sæsoner stille og roligt blevet bedre og bedre og i dag er
hun Danmarks bedste stregspiller. Lene er måske ikke
den slags stregspiller som scorer bunker af mål, derimod
er hun god til at skabe plads til sine medspillere, og når
hun får bolden er hun som regel meget træfsikker, og
sammen med tyske Anja Althaus som er en lidt anden
type stregspiller, er Viborg rigtigt godt besat på pladsen.

Gitte Aaen:
Gitte kom til Viborg i 2006 fra Frederikshavn FOX. Da
frederikshavnerne rykkede ud af ligaen, valgte Gitte at
søge nye udfordringer, valget faldt på Viborg HK, hvor
hun afløste Ann Grete Nørgaard der skiftede til Randers
HK. 
Mens hun i FOX var anfører og en af stjernerne på
holdet, måtte Gitte i Viborg dele pladsen med Danmarks
måske bedste på pladsen Henriette Mikkelsen. Da
Henriette i sidste sæson blev gravid var det naturligt at
Gitte overtog tjansen som førstevalg på venstre fløjen,
mens Viborg hentede Christina Roslyng tilbage på
håndboldbanen for at aflaste Gitte, sammen med det
unge stortalent Maria Fisker. 
Gitte havde en flot sæson og det gik naturligvis ikke
landstræner Jan Pytlicks næse forbi og Gitte er dermed
også kommet med på landsholdet. Nu er Henriette
Mikkelsen så ved at være klar efter sin barsels periode
og Viborg råder dermed over en af ligaens bedste duoer
på venstre kanten.

Holdet styrker:
Der er ikke skiftet så voldsomt meget ud i truppen og spillerne kender dermed hinanden godt. Viborg
råder over nogle af de bedste spillere i verden, og har en del profiler som alene kan afgøre kampene
til Viborgs fordel. De mange profiler betyder også at det er svært for modstanderen at forudsige hvem
der skal fokuseres før kampene. Specielt den stærke bagkæde med Grit Jurack, Bojana Popovic og
Rikke Skov samt kontraspillet er vigtige våben for træner duoen Jakob Vesergaard og Mette Klit.

Holdets svagheder:
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Det er svært sådan lige at komme på nogle svagheder hos det stjernebesatte hold.

Målsætning:
Viborgs målsætning må være at vinde det hele.

hjemmeside: http://www.vhk.dk/

Viborg spillerne jubler efter sejren over Ikast i den 3. DM finale - foto Rosenkilde

 
Klub: FCK Håndbold

Hjemmebane: Frederiksberg hallen

Placering sidste år: Nummer 3, tabende pokalfinalist

Tilgang:
Cecilie Leganger (Slagelse DT)
Maja Savic (Slagelse DT)
Anne Loft (Slagelse DT)
Ana Batinic (Slagelse DT)
Emiliya Turey (Slagelse DT)
Mette Meldgaard (Slagelse DT)
Marianne Bonde (Slagelse DT)
Melanie Smith (Slagelse DT)
Tanja Milanovic (Ikast/Bording EH)
Sølvi Hylleseth (Team Esbjerg)
Ida Olesen (retur fra lejemål i Team Esløv)
Sofie Bloch Sørensen (retur fra lejemål i Team Eslöv)

Afgang:
Mette Sjøberg (Ikast/Bording EH)
Sara Eriksson (Leipzig)
Mia Falk (Randers HK)
Madeleine Grundstrøm (Aalborg DH)
Tine Mikkelsen (Slagelse)
Sarah Holmgren (Leipzig)
Josehine Touray (SK Århus)
Terese Kranz (stoppet)

Holdet:
Holdet:
Målvogter: Cecilie Leganger & Christina Pedersen 
Venstrefløj: Maja Savic, Julie Transel & Michelle Skovgaard
Venstreback: Tanja Milanovic, Sølvi Hylleseth & Nadine Krause
Playmaker: Maren Baumbach & Anne Loft 
Højreback: Ana Batinic & Ida Olesen
Højrefløj: Louise Lyksborg, Emiliya Turey, 
Stregspillere: Mette Melgaard, Marianne Bonde, Johanna Wiberg & Melanie Smith

coach: Anja Andersen

 3 største profiler: 

Cecilie Leganger 
Vel nok verdens bedste målmand igennem de sidste
mange sæsoner. I år er hun så flyttet til FCK
sammen med resten af ligaholdet fra Slagelse.
Hendes utrolige evne til at læse skytterne er helt
fantastisk, samtidig med at modspillerne tit har så
meget respekt for hende, at de overplacerer deres
skud. Hendes evne til at lokke spillerne med at skyde

https://archive.li/o/YlYzr/wayback.archive.org/web/20120511220731/http://www.vhk.dk/
https://archive.li/YlYzr/052533df230e1c9e9f10bc5c269c8b73e857cade.jpg
https://archive.li/o/YlYzr/wayback.archive.org/web/20120511220731/http://www.haandbold.nu/
https://archive.li/YlYzr/d61442e1125dd9071e39675ec0d8b9fbd0b764f9.jpg


Cecilie Leganger - foto Rosenkilde

skud. Hendes evne til at lokke spillerne med at skyde
hvor hun gerne vil have det, er ligeledes helt
fantastisk.

Tanja Milanovic
Den serbiske stjerne som Morten Arvidsson fandt i
portugisisk håndbold i sin Randers tid, er
efterhånden en af de mest scorende spillere i ligaens
historie. Man kan have sin egen mening om
Milanovic, men hun er og bliver en kæmpe stjerne i
Toms Ligaen. Hun besidder et at de farligste skud i
ligaen, samtidig med hun har et utrolig godt overblik
over medspillerne. Spændende og se om hun kan
tilpasse sig i FCK, hvor hun blot bliver en ud af
mange stjerner.

Emiliya Turey
Det er svært at vælge 3 profiler ud på et
stjernebesat mandskab som FCK´s. Men Emilya
bliver den sidste af vores profiler. Hendes store
alsidighed er helt fantastisk. Hun kan spille fløj i
begge sider, samtidig med at hun spiller en
glimrende venstreback. Anja Andersen har virkelig
udviklet Turey igennem de seneste år. Hun er helt
sikkert en publikums yndling som kan så meget med
den lille bold med harpiks. Hun er lynende hurtig i
kontrafasen og er scoringssikker alene mod
målmanden.

Holdet styrker:
Bare kig på spillerne, så siger det vel sig selv. Tilgangen af spillerne fra Slagelse krydret med de
bedste af FCK spillerne fra sidste sæson siger vel alt. Målmandsteamet ser fantastisk ud, fløjene er
mange og utrolig stærke, der er masser af skudkraft på holdet, og ja man kunne blive ved. Melgaard,
Wiberg, Smith Nielsen, Bonde og Anne Loft ser også på forhånd ud til, at blive et af ligaens stærkeste
forsvar.

Holdets svagheder:
Svaghederne kan være svære at finde, men hvordan går det med de "gamle" FCK spillere når Cirkus
Anja kommer til hovedstaden? Vil de "gamle" finde sig i Anjas måde at køre et hold på? Selvom
mange af sidste sæsons FCK'ere er væk, er truppen stadig så bred, at der ind i mellem vil være
klassespillere, som end ikke får en plads på bænken og det kan måske blive et (luxus) problem.
Umiddelbart virker Anja Andersens ligefremme facon og FCKs strømlinede management som to ulige
ledelsesformer, som før eller senere vil kollidere . Eller vil de ??

Målsætning:
Målsætningen må helt klart være at bryde den Jyske dominans fra sidste sæsons DM finale. En plads i
top 2 i grundspillet er målet, alt andet vil med det materiale være en stor skuffelse i Håndbold
Danmark. Internationalt taler Anja endnu ikke højt om Champions League, men vær sikker på, at den
ambitiøse træner allerede drømmer om pokalen med de store ører

hjemmeside: http://www.fckhaandbold.dk/

Johanne Wiberg og Maren Baumbach er to af de tilbageværende FCK spillere - foto Katja Boll

 
Klub: Randers HK

Hjemmebane: Elro Arena Randers - Randers hallen

Placering sidste år: nummer 6 i Toms ligaen
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Tilgang:
Louise Simonsen (Team Esbjerg)
Christina Krogshede (Slagelse DT)
Mia Falk (FCK Håndbold)
Stine Bonde Aagaard (tilbage fra barsel)
Szabina Tapai (Cornexi Alcoa)

Afgang:
Heidi Yde Herrig (stopper)
Bettina Andersen (Team Esbjerg )
Angie Geschke (Oldenburg)
Juceli Rosa (Ribarroja)
Tatiana Silitch (graviditet)
Helle Dam (stopper)

Holdet:
Målvogter: Therese Pedersen, Stine Bonde & Chana Masson
Venstrefløj: Ann Grethe Nørgaard & Mie Augustensen
Venstreback: Kathrine Fruelund & Szabina Tapei
Centerspiller: Berit Kristensen, Christina Krogshede & Nina Wörz
Højreback: Anette Bonde & Camilla Dalby
Højrefløj: Bernadett Bodi & Gitte Andersen
Stregpositionen: Mia Falk og Louise Simonsen 

træner: Martin Albertsen

Katrine Fruelund - 30 årige Fruelund har vundet alt
pånær en medalje med Randers HK og vil med
garanti kæmpe det hvide ud af øjnene for også at nå
det mål

foto Rosenkilde

 3 største profiler:

Kathrine Fruelund: 
Ingen tvivl om at måske Danmarks bedste
håndboldspiller, endnu en sæson vil være en vigtig
spiller i Randers HK, hen i mod målet om en plads i
slutspillet. Fruelund kan stort set det hele på en
håndboldbane. Hun kan dække op, hun kan skyde
bagfra og hun kan sætte en modstander af med hendes
giftige finter. Mon ikke hele håndbold Danmark krydser
fingre for at Fruelund stadigvæk vil spille i den røde
trøje. Man kan kun håbe at de mange skader som
Danmarks stjerne har haft igennem karrieren snart er
slut.

Camilla Dalby
Frk. Dalby er uden tvivl en af ligaens bedste
højrebacks. Derfor var det naturligvis med stor glæde
for tilskuerne i Randers da Randers HK kunne
præsentere en 3 års forlængelse med stortalentet i
foråret. Camilla bomber boldene i mål lige meget om
det er med A-landsholdet, u-landsholdet eller på
klubholdet. Hun gjorde det godt i ligaen sidste år, men
mon ikke det kommer til at gå endnu bedre i den
kommende sæson, hvor Dalby formentlig har vænnet
sig til Toms Ligaen for alvor.

Ann Grethe Nørgaard
En af de største publikumsyndlinge i ligaen er AG.
Hendes formidable vinderinstinkt smitter af både på og
uden for banen hos holdkammeraterne. Hun scorer
altid mange mål igennem sæsonen og så er hun en af
de bedste i DK til at skyde straffekastene i mål. Det der
gør AG lidt bedre end de andre gode venstrefløje i
Danmark, er det at hun kan udfordre sin modstander
og sætte dem af. Det er ganske givet også dette som
Pytlick har lagt mærke til, og AG er vel netop nu nr. 1
på pladsen som Venstrefløj på det danske landshold.

Holdet styrker:
Randers HK holdet må til den kommende sæson være en af de bredeste trupper i den danske liga.
Man har faktisk to gode ligaspillere på hver plads. Især venstrefløjen er godt dækket ind med to af
Danmarks bedste fløje i skikkelse af Ann Grethe Nørgaard & Mie Augustensen. En anden styrke for
Martin Albertsen må helt sikkert være at han kan mikse og variere sin bagkæden utrolig meget.
Sådan at han kan finde den rette opstilling imod de forskellige modstandere. Samtidig er det et af de
stærkeste målmandsteam som RHK har.

Holdets svagheder:
Set udefra kunne man til den kommende sæson godt være lidt nervøs for forsvaret til den kommende
sæson. Forsvarsspecialisterne Heidi Heering og Helle Dam er væk, samtidig med at Silitch er ude pga.
graviditet. Så her venter der uden tvivl en stor opgave for trænerteamet i RHK. Det ser måske også
lidt sløjt ud mht. rigtige langskyttere på holdet foruden Dalby.

Målsætning:
I år skal det være lyder bulletinerne fra Randers HK. Der er kun et godkendt mål i år, og det er at
komme i det udvidede slutspil med seks hold. Det er en styrket trup som Albertsen kan stille med i år
i forhold til sidste år, så nu er der ingen undskyldninger. 

hjemmeside: http://www.randershk.dk/
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Randers spillerne jubler efter sejren i Ikast i november 2007 - Randers var det eneste danske hold, som Ikast ikke formåede at
besejre i sidste sæson foto Rosenkilde

 
Klub: SK Århus

Hjemmebane: SK Århus flytter i den kommende sæson hjemmebane fra Vejlby Riskov Hallen til NrGi
Arena, 8000 Århus C

Placering sidste år: Nummer 7

Tilgang:
Rikke Poulsen (GOG/Svendborg TGI)
Sanne Bak-Pedersen (Skive FH)
Anna Sophie Okkels (Brabrand IF)
Josephine Touray (FCK Håndbold)
Lena Jensen (Buxtehude)
Tatiana Medved ( Ribarroja)

Afgang:
Karina Bjørn (stopper)
Mette Lindberg (Rocasa Remudas)
Barbara Spreiter (kontraktudløb)
Maike Turnhout (Rocasa Remudas)
Louise Bundgaard (Brabrabrand IF)
Soruor Hooshyar (Bjerringbro)
Trine Larsen (har fået ophævet sin kontrakt)

Holdet:
Målvogter: Karin Mortensen og Rikke Poulsen
Venstrefløj: Gitte Brøgger Led og Sanne Bak Pedersen
Venstreback: Tatjans Medved, Iwona Cecotka, og Anna Sophie Okkels*
Centerspiller: Camilla Transel, og Trine Troelsen
Højreback: Im Jeong Choi, Lena Jensen og Maria Toth
Højrefløj: Josephine Touray og Tove Seest 
Stregpositionen: Soon Young Huh**

træner: Morten Arvidsson og Anders Thomsen 8ass.)

* Planen er at stortalentet Anna Sophie Okkels i første omgang træner med i SK Århus og spiller kampe
på 1. divisionsholdet i Brabrand IF. Et gæt kunne være at AS fra nytår kommer til at indgå i SK Århus
truppen

** Pga SK Århus kun har en decideret stregspiller har man i forberedelsesfasen forsøgt med både Maria
Toth, Lena Jensen og Medved som stregspillere. Det er lidt ironisk for SK Århus rådede i sidste sæson
over 3 stregspillere med ligaklasse, i denne sæson hvor man på alle øvrige pladser er stærkere besat
end nogensinde råder man kun over een stregspiller. 
Der var sidst i sommers rygter om at U 18 VMs måske allermest spændende spiller den serbiske
stregspiller Dragana Cvijic fra Crvena Zvezda (Røde Stjerne) var på vej til SK Århus, men rygterne er
aldrig blevet bekræftet og næppe noget som har haft noget på sig omend SK Århus/Morten Arvidsson
utvivlsomt har afsøgt spillermarkedet meget grundig

 3 største (danske) profiler: 

Karin Mortensen:
I målet hos SK Århus finder vi Danmarks
landsholdsmålvogter Karin Mortensen. Karin har flere
gange vist at hun er blandt de bedste målvogtere i verden,
b.la. ved EM i 2002 og EM i 2004 var hun med på
slutrundens all star team, og Karin var da også en meget
vigtig del i landsholdet succes ved de to EM slutrunder,
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Karin Mortensen - foto Rosenkilde

vigtig del i landsholdet succes ved de to EM slutrunder,
som hun også var i OL finalen i 2004, hvor hun kom ind og
spilelde en stor rolle for den danske sejr. 
Også så sent som da Danmark i juni spillede playoff mod
Tyrkiet satte hele Danmarks Mortensen med mange gode
redninger en tyk streg under, at hun stadig holder høj
klasse. 
Karin er efterhånden ved at være en rutineret målvogter,
og hun er en meget vigtig spiller for SK Århus.

Josephine Touray:
Josephine Touray skiftede i sommerpausen fra FCK
Håndbold til SK Århus. Josse, som hun kaldes, har været
gennem en lang skadesperiode, men meldes stærkt på vej
tilbage. Josse, er skadesfri blandt de bedste højre fløje
ikke bare i Danmark, men i verden og sammen med Gitte
Brøgger Led vil hun udgøre en rigtigt god og lynhurtig
fløjduo. Josse forventes også at komme tilbage til
landsholdet, og både på landsholdet og hos SK Århus vil
hun kunne byde ind med noget tiltrængt rutine på højre
fløjen.

Trine Troelsen:
Trine har efterhånden været halvanden sæson i SK Århus,
da hun januar 2007 skiftede til klubben fra topklubben
Viborg HK, hvor stortalentet ikke fik specielt meget
spilletid. Trine har i SK Århus fået den tillid og spilletid som
hun har haft brug for, for at udvikle sig yderligere, og har
efterhånden fået slebet nogle kanter, og er klar til at tage
et stort ansvar hos SK Århus. Trine er også med på Jan
Pytlick landshold og må være et varmt navn til den trup,
der skal forsvare de danske farver, når Danmark ved EM i
Makedonien til december endelig vender tilbage på den
internationale håndboldscene.

Holdet styrker:
Med Gitte Brøgger Led og Josephine Touray på hver sin fløj, bør SK Århus være garanti for mange
kontramål i løbet af sæsonen. Og med Karin Mortensen og talentfulde Rikke Poulsen i målet har SK
Århus også en solid målvogterduo. Morten Arvidsson har en meget spændende trup at arbejde med,
som han nok skal vide at få det bedste ud af.

Holdets svagheder:
Holdet har før haft store ambitioner uden man for alvor har fået dem udløst, det håber man i Århus
selvfølgelig der bliver lavet om på i år, spørgsmålet er så bare om holdet endelig kan løfte sig fra at
være et bundhold, med midterpotentiale til at lege med i toppen af ligaen, og komme i slutspillet,
klubben har i denne sæson både spillertruppen og trænerteamet til at gøre det, nu skal det bare bevises
på banen.

Målsætning:
Målet for SK Århus er at komme med i slutspillet, og da slutspillet fra denne sæson bliver udvidet virker
det ikke helt urealistisk. Men der er altså mange gode hold i år. 

hjemmeside: http://www.skaarhus.dk/

SK Århus - siger farvel til bl.a. Trine Larsen, Mette Lindberg og Karina Bjørn, men andre kommer til og truppen har vel aldrig
været så god , foto Klaus Thøstesen
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Klub: Ikast Brande EH

Hjemmebane: Ikast Brande Arena

Placering sidste år: Nummer 2 i grundspillet og DM sølv. EHF Cup semifinale

Tilgang:
Ingrid Ødegård (Larvik HK)
Malene Dalgaard (GOG/Svendborg TGI)
Mette Sjøberg (FCK Haandbold)
Mia Møldrup (KVIK Esbjerg - starter i U afd)
Tonje Nøstvold (Byaasen)
Susan Thorsgård (Silkeborg/Voel KFUM)
Sara Hansen (tilbage fra barsel)
Pernille Kristensen (tilgang fra egne rækker)
Alette Stang (Tertnes)

Afgang:
Louise Svalastog (KIF Vejen)
Tanja Milanovic (FCK Haandbold)
Mette Jensen (stopper)
Valerie Nicolas (Frankrig) 
Camilla Thorsen (stopper på topplan)
Hanne Halén (Nordstrand)
Katrine Thomsen - Ringkøbinng HK
Anne Sofie Brandt - Ringkøbing

Holdet:
Målvogter: Camilla Eriksen, Ingrid Ødegaard og Pernille Kristensen
Venstrefløj: Line Daugaard og Malene Dalgaard
Venstreback: Katja Nyberg, Mette Sjøberg, Maria Sørensen og Anne-Kathrine Østergaard
Centerspiller: Gro Hammerseng og Kari-Anne Henriksen 
Højreback: Tonje Nøstvold, Mia Møldrup
Højrefløj: Ragnhild Aamodt og Alette Stang
Stregpositionen: Isabel Blanco, Susan Thorsgaard og Sara Hansen

træner: Kenneth Jensen og Åsa Eriksson (ass)

Line svæver , foto Rosenkilde

 3 største profiler: 

Line Fruensgaard: 
Line spillede i sidste sæson noget af det bedste vi har
set siden de gyldne dage på landsholdet. Med sin store
rutine og sit overskud harr Line Fruensgaard udviklet
sig til en lederskikkelse på dagens Ikast Brande hold,
hvor hun udover pladsen som venstre fløj også ofte
har en central rolle i Ikast's offensive forsvar. Line er
spilleren der formår at holde hovedet koldt uanset
hvor meget det koger omkring hende, med den
respekt og autoritet, der følger med mere end 100
landskame, EM og OL guld etc. er Line også en spiller,
der skal påtage sig et stort ansvar for at bygge broer
mellem norske og danske, unge og gamle, trænere og
spillere, tykke og tynde, kort sagt at den sociale
balance fungerer på holdet.

europamester.dk er er en fanside for Line.

Gro Hammerseng: 
Gro Hammerseng blev for nylig kåret til "Verdens
Bedste Håndspiller i sæsonen 2007-08" og det norske
kraftværk er vel også Ikast Brandes allervigtigste
spiller, måske er Gro endda næsten blevet FOR vigtig
for Ikast, i al fald så vi i sidste sæson, at når spillet en
sjælden gang ikke lige kører for kaptajn Hammerseng,
så kører det heller ikke rigtigt for Ikast. Gro
Hammerseng er en gudbenådet fighter, hvad man bla.
fik at se i OL semifinalen mod Korea, hvor Gro
Hammerseng scorede sejrsmålet i kampens absolut
sidste sekund

Isabel Blanco: 
Isabel Blanco blev i sidste sæson udtaget til både
spillerforeningen og TV2's udgave af "Årets Hold" i den
danske liga, men blev senere meget overraskende
fravalgt fra den endelige norske OL trup, hvad der
bl.a. førte til dannelsen af en Support Blanco gruppe
på Facebook og mon ikke seriøse og sympatiske Isabel
Blanco er indstillet på i efterårets ligakampe at bevise,
at selvfølgelig hører hun hjemme på det norske
landshold. Det er simpelthen imponerende hvad Isabel
Blanco overkommer i løbet af en håndboldkamps 60
minutter og hendes energi og vindermentalitet gør
hende til en af truppens vigtigste spillere

Holdet styrker:
Ikast vil igen i næste sæson være ligaens måske allerstærkeste kontrahold. De hurtige angrebsstarter
fra Gro Hammerseng og Katja Nyberg vil igen i den nye sæson give Ikast mange af de såkaldt lette
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fra Gro Hammerseng og Katja Nyberg vil igen i den nye sæson give Ikast mange af de såkaldt lette
mål. 
Med tilgangen af Tonje Nøstvold spiller Ikast for første gang i flere sæsoner med en venstrehåndet
spiller på højre back, hvad der alt andet lige bør give flere muligheder i angrebsspillet. 
Kenneth Jensen viste i sidste sæson, at han forstod at anvende ressourcerne maksimalt i forsvaret og
forsvaret og Kenneths taktiske sans bliver også i den nye sæson et stort aktivt i en trup, hvor store
investeringer i sundhedssektoren, forhåbentlig også i den kommende sæson vil gøre at "gamle dages"
høje skadesfrekvens er et overstået kapitel

Holdets svagheder:
Ikast har sagt farvel til den franske verdensklassekeeper Valerie Nicolas og erstattet hende med
Larviks reservekeeper Ingrid Ødegaard.
Det er simpelthen ikke rimeligt at sammenligne unge Ingrid Ødegaard med en keeper som gennem de
sidste ti år konstant har været mellem Verdens 4-5 bedste keepere . 
Både Ingrid Ødegaard og Camilla Eriksen er dygtige keepere, som afgjort holder liganiveau og som
Ikast-fans ønsker vi selvfølgelig alt det bedste for dem begge, det er bare også en gammel sandhedi i
håndbold, at målmanden er det halve hold og vi frygter at Ikast i de tætte kampe ofte kan komme til
at mangle måske 4-5 afgørende redninger

Målsætning:
Med 4 nykårede olympiske guldvindere i truppen bør Ikast Brande være med helt fremme i den
hjemlige liga, ambitionen om at ligge i top 2 bliver nok svær at efterleve fremover, men får en eller
begge keepere en god sæson bør top 3 være et realistisk mål ellers kan sæsonen ende som Ikasts
første udenfor top 4 siden 1993, hvor Ikast i sin anden sæson i den bedste række blev nr. 5

Internationalt er Ikast Brande efter sidste sæsons flotte sølvmedaljer for første gang siden 2005-06
med i Champions League, hvor målsætningen i første omgang er kvalifikation til gruppespillet, hvad
der kan blive svært nok, da Ikast er kommet i en svær pulje med rumænske Urban Brasov, det skal
dog nævnes at skulle kvalifikationen glippe er Ikast med i EHF cup.

hjemmeside: http://www.ibeh.dk/

Sejren over Viborg i den anden DM finale var langt fra Ikasts første sejr over Viborg, men det var første gang siden Pokalfinalen
i 2001 at vi slog dem i en finale, det var et fantastisk aften som hverken spillere, trænere eller fans sikkert nogensinde vil
glemme. Efter en jævnbyrdig første halvleg trak Ikast fra i anden halvleg og endte med at MOSE DM favoritterne, desværre blev
savnet af Tanja Milanovic i det lange løb for meget og Viborg vandt den 3. og afgørende finale fordi de simpelthen havde en
bredere bænk foto Rosenkilde

 
Klub: GOG

Hjemmebane: Odense Idrætshal (2.000) & Arena Fyn (4.100) samt en enkelt kamp i Gudme (1.700).

Placering sidste år: Nummer 8.

Tilgang:
Gabriela Kain (IK SKövde) 
Sofie Thestesen (Odense HF)
Line Jørgensen (BK Ydun)
Petra Skogsberg (Frederikshavn FOX)
Susan Andersen (Elche Mustang)
Louise Pedersen (Aalborg DH)

Afgang:
Inna Suslina (Zvezda Zvenigorod) 
Rikke Poulsen (SK Århus)
Malene Dalgaard (Ikast Brande EH)
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Malene Dalgaard (Ikast Brande EH)
Lise Knudsen (Slagelse FH)
Pernille Bæk Olesen (Team Tvis Holstebro)
Maike Bouwer (Nordkøbenhavn) 

Holdet:
Målvogter: Gabriela Kain (1), Mette Iversen (12) & Sofie Thestesen (20)
Venstrefløj: Petra Skogsberg (3) & Joyce Hilster (16)
Venstreback: Anette Hovind Johansen (2) & Nikoline Nielsen (5) og Pearl van der Wissel (19)
Centerspiller: Marianne Rokne (23), & Susan Andersen (10)
Højreback: Trine Jensen (14) & Line Jørgensen (17)
Højrefløj: Maibritt Kviesgaard (15) & 22 Louise Pedersen (22), Laila Schmidt (7) 
Stregpositionen: Tina Flogmann (9) og Kamilla Kristensen (18)

Trænerbænken:
Cheftræner: Kenneth Sahlholt
Assistent træner: Flemming Tuborg Larsen
Holdledere: Laila H. Pedersen & Anette Møller

Kamilla er efterhånden en garvet rotte indenfor
kvindehåndbolden i Danmark. Kamilla og Lund har
været et meget stabilt streg par på landsholdet i de
sidste sæsoner. Da KK som hun også kaldes, kom til
GOG før sidste sæson, faldt hun til i det fynske med
det samme, både udenfor og inden på banen. Hun er
en screenings stærk spiller som også er
scoringssikker når hun får bolden. Hendes
forsvarsspil er af høj klasse, og hun vil være en vigtig
spiller for GOG´s piger hvis de endelig skal få en
sæson med helt fremme i ligaen.

foto Mads Skamris

 3 største profiler:

Kamilla Kristensen 
Kamilla Kristensen kom til GOG fra Slagelse før sidste
sæson, hun er en rutineret spiller med mange titler bag
sig, og adskillige landskampe for Danmark.
Lidt overraskende var Kamilla kun andenvalg på stregen
sidste sæson, efter holdets daværende anfører Tina
Flogmann, anførerhvervet er i år overdraget Kamilla, og
det er vel også forventeligt at mere spilletid vil tilfalde
den unge men meget rutinerede stregsspiller fra Tina
Flogmann.
Kamilla var i Slagelse del af måske et af verdens bedste
forsvar, og hun viste flere gange i sidste sæson at hun
er en fremragende spiller i midterforsvaret. Hun
manglede sidste sæson lidt at vise sine kvaliteter i
angrebet, hvor det var tydeligt at se, hun ikke var helt
spillet på plads på holdet.

Line Jørgensen
Line Jørgensen, starter sæsonen uden for, men er ellers
en spiller som er fuldstændig uimponeret af hvem der
står foran hende.
Hun fik sit helt store gennembrud på landsholdet, da
hun sin unge alder til trods viste mod og evne til at tage
et initiativ i kampene mod Tyrkiet, hvor hun nærmest
ene kvinde bombede løs, uanset hvem der stod i målet.
Line er god bagfra, men har ligeledes til trods for sin
alder allerede en fremragende fysik, som gør hende god
i gennembrudsspillet. Hendes spil vil selvfølgelig blive
endnu bedre med flere kampe på højeste niveau, men
tag ikke fejl, Line har allerede deltaget med 3
slutrudnder med 88-89 landsholdet, hvor hun hver gang
har været på det vindende hold og de to af gangene
også er endt på EM og VMs All Star hold 

Marianne Rokne 
Marianne Rokne er normalt at finde i den norske
landsholdstrup, en dygtig spiller, som både er
fremragende som venstre back og playmaker. 
Hun er en god afslutter, men har desuden et
fremragende overblik over medspillerne, som gør hende
svær at dække op.
Desværre starter hun med at sidde udenfor, og det skal
nok blive en stor gevinst for klubben når hun atter er
tilbage på fuldt niveau.

Holdet styrker:
GOG er ikke udset til et topresultat i år, dette gør at Kenneth Sahlholdt kan bygge holdet op i år, og
derved satse på at være klar til den nye sæson.
På Sydfyn er man ikke vant til de store armbevægelser, og det kan være en fordel for spillerne, at
man ikke står med det store pres. Men dog må det siges at det er på tide at pigerne atter viser sig i
toppen, og holdets målsætning bærer da også præg heraf, men ne top 6 placering.
Holdets største styrke ligger ikke i eliten, men i truppens bredde. Truppen er i år større end tidligere,
med hele 18 spillere indlemmet i truppen.

Holdets svagheder:
Holdet har midstet flere vigtige spillere, såsom venstrefløjen Malene Dalgaard, talentet på højre fløj
Pernille Olesen som vel egentlig ikke fik chancen. Dertil kommer målvogterteamet Inna Suslina og
Rikke Poulsen. Modsat har holdet fået tilført rutine i målet med 27 årige Gabriela Kain og 30 årige
Mette Iversen tilbage efter endt barsel, krydret med det store talent Sofie Thestesen.
Holdet har fået ombygget en tradition hvor man holder stor udskiftning hver år, hvilket besværliggør
arbejdet med at skabe en stabil trup, kun seks spillere har været i klubben mere end tre år.
Med mange småskader vil GOG skulle frem til midt i oktober, før holdet forventes at kunne spille for
fuld styrke, Line Jørgensen, Marianne Rokne og Anette Hovind Johansen er blandt de spillere som
plages af småskader. Modsat er spillere som Mette Iversen, Pearl van der Wissel og Trine Jensen mere
end klar til den kommende sæson efter at have været ude en større del af sidste sæson.

Målsætning:
Med en stor udskiftning er det vel forståeligt at sidste års nummer 8 ikke sætter de store mål for
sæsonen, og holdet udtrykker da også næsten samstemmende at målet er top 6. Men det er nok
værd at hæfter sig ved en enkelt spiller som tilføjer at det skal være om ikke i år så næste år.
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værd at hæfter sig ved en enkelt spiller som tilføjer at det skal være om ikke i år så næste år.
Tomsligaen er blevet meget ændret til den kommende sæson, og det er vel også forventeligt at GOG,
i den kommende sæson skal kæmpe med Aalborg DH, Randers HK, SK Århus, KIF Vejen og Team
Esbjerg skal kæmpe om hvem der skal i medaljeslutspillet og nedrykningsslutsspillet.
Truppens egen målsætning er en top 6, og derfra kan alt ske, siger truppen enstemmigt.

hjemmeside:http://www.gog.dk/

Fantastiske Nikoline Nielsen og Anette Hovind efter den overraskende udesejr over Aalborg i oktober sidste år , foto Klaus
Thøstesen

 
Klub: KIF Vejen

Hjemmebane: Vejen Idrætscenter eller KIF Centret

Placering sidste år: Nummer 5 + 1/4 finale i CWC

Tilgang:
Louise Svalastog (Ikast/Bording EH) (gravid) 
Maida Arslanagic (Ribarroja)
Rakel Dögg Bragadottir (Stjarnan, Reykjavik)

Afgang:
Kang Ji Hey (Korea) 
Marina Rokic (kontraktudløb)
Rikke Schmidt (karrierestop)

Holdet:
Målvogter: Bente Højmark, Christine Lindemann og Anne Hansen
Venstrefløj: Susanne Kastrup & Louise Føns
Venstreback: Jenny Gustaffson, Jelena Eric, Carina Jessen & Maida Aslanagic 
Center: Young Sook Huh & Mia Boesen
Højreback: Stefanie Melbeck & Rakel Dögg Bragadottir 
Højrefløj: Lise Binger & Maja B. Jensen
Streg: Charlotte Højfeldt, Stine Svangaard, Louise Svalastog & Pernille Frost

træner: Lars Frederiksen og Bilal Schumann (assistent)

 3 største profiler:

Bente Højmark:
Ingen tvivl om at en af de dygtigste målmænd i
Danmark vogter KIF Vejen målet. Nogle gange glemmer
man Bente i mængden af gode målmænd i Danmark,
men hun er en utrolig vigtig spiller for KIF holdet. Hun
er en meget atletisk målmand, som helt klart har
hendes styrker i bunden af målet. Samtidig er hun god
til at komme ud af hendes mål og fylde godt når
markspillerne kommer imod hende. En anden af
kendetegnene ved Højmark er hendes gode gejst og
vindermentalitet som tit smitter af på
holdkammeraterne.

Stefanie Melbeck: 
Der er vel ikke mange ligatrænere som egentlig ikke
kunne tænke sig at have denne stærke spiller på deres
hold. melbeck har igennem næsten 10 år været en
profil i damehåndbold. Hun fik sit gennembrud i den
danske liga for Randers Hk, og efter et ophold i
Tyskland, vendte hun før sidste sæson tilbage til
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Bente Høj,ark - foto Klaus Thøstesen

Tyskland, vendte hun før sidste sæson tilbage til
Danmark i KIF/Vejen. Ingen tvivl om at den stærke
forsvarsspiller er en af grundene til at holdet klarede sig
så overraskende godt i sidste sæson. Hendes
fighteregenskaber er helt uovertruffen, det var der
mange spillere der kunne lære meget af. Hun er en
klassespiller både på højreback og fløj.

Jelena Eric
Ingen tvivl om at Jelena fik sit helt store gennembrud i
ligaen i sidste sæson. Hun var klart en af de bedste
venstrebacks i ligaen set over hele sæsonen. Hun er en
spiller der ikke er bange for at tage chancer, og det kan
både være godt og skidt. Men i sidste sæson gik det i
hvert fald rigtig godt, nu skal Jelena så vise Håndbold
Danmark at det ikke var en enlig svale og endnu
engang bombe modstandernes forsvar og målmand ud
af banen.

Holdet styrker:
Sammenhold er kodeordet på et meget homogent KIF/Vejen hold. Her er - måske med undtagelse af
Jelena Eric - ingen store stjerner, det er kollektivet der skal bære holdet igennem. Holdet har en
virkelig stærk bagkæde, med alsidige spillere. Der er også mange fighter typer på KIF/Vejen holdet.
Tag eks. Spillere som Højfeldt og Melbeck, de fås vel næsten ikke bedre, rutinerede spillere med en
professionel tilgang til deres idræt. Holdets forsvarsspil er også et kendetegn hos holdet. Sidste år var
det et af ligaens bedste.

Holdets svagheder:
I år kunne holdets svagheder, måske være det at de andre hold i ligaen nu tager KIF/vejen meget
seriøst, og har læst deres spil. Deres spillestil er meget simpelt og meget sikkert. Man kan ikke
udelukke at nogle af modstanderne i ligaen efterhånden har læst deres måde at spille på. Måske man
kunne pege på fløjspillet som en svaghed på KIF/Vejen holdet, samtidig med man måske lige mangler
en eller to rigtig klassespillere mere.

Målsætning:
Puha den er svær. Sidste sæson skrev vi at det nærmest blev umuligt for holdet at komme i top 8,
men KIF/Vejen holdet gjorde os til skamme og endte på 5 pladsen i ligaen, og det var endda først i
sidste spillerunde at man mistede slutspilspladsen. Men herfra skal der lyde en målsætning for holdet
om at komme i top 6 og dermed slutspillet. Holdet er ikke blevet forringet i forhold til sidste sæson, så
vi tror holdet går efter en top 6 placering, hvad der bestemt ikke er et urealistisk mål. 

hjemmeside: http://www.kif.dk/

Kastrup, Føns og Binger siger tak for støtten i Holstebro foto Klaus Thøstesen

 
Klub: Ålborg DH

Hjemmebane: Gigantium

Placering sidste år: Nr. 10 i Grundspillet

Tilgang:
Madeleine Grundstrøm (FCK )
Linnea Torstensson (Skövde)
Frida Toveby (Sävehof)
Therese Wallter (Frederikshavn)
Karoline Frederiksen (Nordstrand) - Karoline kom allerede sidste år, men fik ikke så meget spilletid

Afgang:
Heidi Løke (Larvik)
Henriette Holm (Ringkøbing)
Maria Nørgaard (flytter til København)
Dorthe Christensen (kontraktudløb)
Tanja Logvin (kontraktudløb)
Ibolya Mehlman (kontraktudløb/graviditet)
Natalia Deriougeina (kontraktudløb)
Barbara Bognar (Debreschen)
Rikke Nielsen (stopper)
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Rikke Nielsen (stopper)
Anne Thorsen (TST Hjørring) - Thorsen kom hjem fra spansk håndbold omkring 1.1. men har været
ude det meste af foråret

Holdet:
Målvogter: Ana Vojcic & Madeleine Grundstrøm
Venstrefløj: Matilde Boson
Venstreback: Linnea Torsteinsson Line Thorius & Pernille Larsen 
Centerspiller: Lærke Møller & Louise Mortensen(allround) 
Højreback: Karoline Frederiksen & Anne Thorsen
Højrefløj:Kristina Bille
Stregspiller: Karen Brødsgaard, Frida Toveby & Therese Walther

Udover de nævnte er det nok ikke usandsynligt at spillere som Christina Hansen og Stine Jørgensen,
måske også Søs Søby pga U21 reglen ind i mellem vil dukke op i en ikke særlig bred ligatrup

træner: Bjørn Blomquist og Allan Heine (ass.)

Karen Brødsgaard - foto Klaus Thøstesen

 3 største profiler:

Karen Brødsgaard 
Brødsgaard spillede ikke hendes bedste sæson sidste år,
men et eller andet siger os at hun for alvor viser hvilken
klassespiller hun er i den kommende sæson. Karen er en
stor profil både på og udenfor banen for holdet. Hun går
forrest i kampene på banen og hun både giver og tager.
Set udefra virker hun også til at være en utrolig god
holdkammerat på et hold, som ikke altid har det lige
nemt. Herfra redaktionen krydser vi fingre for at
Brødsgaard kan gå igennem en hel sæson uden skader,
for så er vi sikre på der venter hende en meget stor
sæson.

Louise Mortensen
Man kan vel ikke gøre andet end at holde af den blonde
ålborgenser. Hendes alsidige talent er noget helt specielt,
hun er en af de få Toms Liga spillere som har slået
igennem på sin store allround spillestil (andre er Sara H &
Laura D) Hun spiller en glimrende venstrefløj, men i
sidste sæson slog hun for alvor igennem som bagspiller.
Det er dog også her hendes landsholdschancer er størst.
Hendes stærke og hurtige gennembrud er farlige for
ethvert forsvar, hendes eneste minus, er at hun til tider
kan falde ud af kampene i lange perioder. Men helt sikkert
en vigtig spiller i Aalborg DH i den kommende sæson,
især hvis der ikke bliver comeback til Rikke Nielsen, så vil
hun få meget spilletid på højreback

Matilda Boson
Svenskeren Boson er altid først fremme i kontrafasen.
Hendes sublime teknik gør at hun har mange fans i hele
Danmark. Hun er nok en af de damespillere med det
største skudreportoire. Hun er ganske givet en lidt
overset spiller i Ålborg DH truppen, men hun betyder
utrolig meget for holdet. Hun slider og slæber altid, og så
er der flere dommere der har mærket hendes utilfredshed
hvis de ikke lige dømmer som hun syntes, men hendes
fighter vilje kan ingen tage fra hende.

Holdet styrker:
Først og fremmest har holdet Danmarks største og måske bedste hjemmepublikum, som bliver endnu
en vigtig faktor for ADH. Målvogterne ser stærkere ud i år end sidste sæson. Hvis Linnea Torsteinsson
kan finde sig til rette i Danmark denne gang, så kan hun blive et utrolig stort aktiv for Ålborgenserne.
Det virker også set udefra som om at der er et godt sammenhold imellem spillerne på holdet, og det
bliver vigtigt i kampen mod nedrykningsspillet.

Holdets svagheder:
Endnu en sæson med stor udskiftning på centrale pladser i ADH. Der venter trænerteamet en meget
stor opgave i at få holdet spillet sammen til sæsonstart. Der skal også krydses fingre for at undgå
skader på de markante profiler, da truppens bredde ikke ser specielt god ud. Højresiden ser heller ikke
helt så stærk ud som tidligere. 

Målsætning:
Umiddelbart skal et hold som Ålborg have en målsætning om at komme i slutspillet. Men ligesom
sidste år bliver det svært. I år er der dog 6 pladser, men umiddelbart er det ikke et hold som man skal
regne med i top 6 er vurderingen herfra. 

hjemmeside: http://www.aalborgdh.dk/ (blandt ligaens 2-3 bedste hjemmesider)
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Aalborg DH har suverænt Danmarks største hjemmepublikum og en fantastisk hjemmebane i Gigantium, billedet her er dog fra
en af sæsonens træningskampe i IC Vest foto Klaus Thøstesen

 
Klub: Team Esbjerg

Hjemmebane: Stadionhallen i Esbjerg

Placering sidste år: nr. 9 i ligaen

Tilgang:
Lotte Grigel (egne rækker)
Bettina Andersen (Randers HK)
Heidi Flaatnes (Larvik)
Mouna Chebbah (Besancon)
Sarah Hargreaves (Ringsted)
Ranveig Haugen (Storhamar)
Paule Baoduin (Ivry)

Afgang:
Lotte Haandbæk (graviditet)
Louise Simonsen (Randers HK)
Sølvi Hylleseth (FCK Haandbold)
Trine Fjelde Olsen (Våg Vipers)
Mia Møldrup (afgang fra KVIK til Ikast)
Karin Lund (stopper)
Dorthe Rask (stopper)
Carin Larsen (Borrusia Dortmund)
Therese Brorsson (Borrusia Dortmund)
Stina Madsen (karrierestop)

Holdet:
Målvogtere: Sarah Hargreaves og Katarina Tomasevic 
Venstrefløj: Anna Bach Sørensen
Venstreback: Siri Seglem & Rannveig Haugen
Center: Mouna Chebbah & Lotte Grigel
Højreback: Marta Mangue & Anette Knudsen
Højrefløj: Bettina Andersen & Anne-Marie Frederiksen
Streg: Heidi Flaatnes & Rikke Zachariassen

coach: Jan Paulsen og Bo Rudgaard (assistent)

Marta Chebbah - ny profil i Toms Ligaen

foto Niels Husted

 3 største profiler:

Mouna Chebbah:
Mouna er tunesisk landsholdsspiller, og spillede i sidste
sæson for Besancon i den bedste franske liga. Hun er
en fantastisk tempospiller, et godt overblik og et rigtig
godt og hurtigt aftræk. Hun vil helt sikkert blive en stor
værdi for Team Esbjerg rent angrebsmæssigt. Hun har
kun været i Danmark i kort tid, men at hun er allerede
en stor gevinst for Esbjerg har hun bevist i
træningskampene. Hendes svaghed er hendes
manglende fysik, det bliver spændende om hun for
alvor kan slå til når modstanderne tackler igennem,
spændende bliver det i hvert fald at følge denne
tunesiske stjerne.

Marta Mangue
Den spanske landsholdsspiller er helt klart en af ligaens
mest farverige spillere. Hun spiller mest højreback på
trods af at hun er højrehåndet. Men hun formår at
lægge et rigtig godt tryk på modstanderens forsvar
både udvendig og indvendig. Marta er efterhånden en
rutineret spiller, som man i Esbjerg kan og bør forvente
sig meget af til den kommende sæson. Hun er en
aggressiv dame i begge ender af banen, og det er altid
en fornøjelse at følge hende under en kamp.

Katarina Tomasevic
Den serbiske landsholdsmålmand kom til Esbjerg i
sidste sæson efter en del polemik omkring hendes
klubskifte. Men hun viste hurtig hendes klasse, og nu
kan man forvente endnu mere af den stærke målmand.
Esbjerg stiller til den kommende sæson op uden
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Esbjerg stiller til den kommende sæson op uden
legenden Dorte Rask i målet, så der hviler et stort
ansvar på Katarinas skuldre som førstevalget mellem
stængerne.

Holdet styrker:
Esbjerg holdet har vel aldrig nogensinde haft et hold med så mange gode spillere på før. Bredden på
holdet er efterhånden ved at være rigtig god. Især bagkæden ser rigtig stærk ud på papiret i hvert
fald. Forsvarsspillet er også en af Esbjergs stærke sider til den kommende sæson. Der skal virkelig
bruges kræfter hos modstanderne for at komme igennem fiskerbyens forsvar.

Holdets svagheder:
Fløjpladserne og især Venstrefløjen er ikke så godt besat. Det er en tynd gang te. Men man har
åbenbart valgt at satse på gode bagspillere og stregspillere. Umiddelbart kunne man godt frygte lidt
om Esbjerg kan formå at få deres etablerede angrebsspil til at virke hver gang, det er i hvert fald
nødvendigt da det ikke er det stærkeste kontra hold.

Målsætning:
Herfra har vi jo givet en slutspilplacering til Team Esbjerg. Det er måske lidt af et pres at sætte på Jan
Paulsen og hans hold i hans første sæson. Men holdet er simpelthen til en top 6 placering hvis de for
alvor får tingene til at rulle. Ingen tvivl om at det vil blive meget svært for modstanderne at få point
med hjem fra Stadionhallen i Esbjerg, modsat skal Esbjerg stramme sig op på udebane hvis man vil
med helt op hvor det er sjovt. 

hjemmeside: http://www.teamesbjerg.dk/ (blandt ligaens 2-3 bedste hjemmesider)

Mangue er her til tælling, men hun rejste sig igen og Esbjerg sluttede med en sejr over Aalborg - i den kommende sæson er
ikonet Lotte Haandbæk væk sammen med topscorer Sølvi Hylleseth, Louise Simonsen, Trine Fjelde, Carin larsen, Dorthe Rask,
Stina Madsen m.fl. - alligevel tror rasmus på en slutspilsplacering til team Esbjerg

 
Klub: Horsens HK

Hjemmebane: Forum Horsens

Placering sidste år: nummer 11 i Toms ligaen

Tilgang:
Ann Charlot Hansen (Ringkøbing)
Beatrix Benyats (Debreschen, Ungarn)
Maria Christensen (egen ungdomsafdeling)

Afgang:
Jane Wangsøe (stopper)
Christina Kørup (stopper)
Rikke Skaarup (stopper)

Holdet:
Målvogter: Olga Hoffmann & Marie Staun
Venstrefløj: Ann Charlot Hansen & Monique Feijen
Venstreback: Katarina Dubajova & Maria Christensen
Centerspiller: Sabina Kristine Rasmussen & Maura Visser
Højreback: Christina Kristensen (CK) & Beatrix Benyats 
Højrefløj: Annika Wiel Fredén og Lisette Pedersen
Stregpositionen: Ane Brustuen & Kirsten Balle

3 største profiler:

 3 største profiler:

Katarina Dubajova 
Den slovakiske spiller er til tider en af ligaens bedst
skydende venstrebacks. Hendes sidste sæson, især før
jul var meget imponerende. Her bombede hun boldene
ind, og var en af de store overraskelser i ligaen. Der
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Katarina Dubajova var noget svingende i sidste
sæson, men rammer hun niveauet bliver hun en
vigtig spiller - foto Klaus Thøstesen

ind, og var en af de store overraskelser i ligaen. Der
var garanteret mange af modstandernes trænere der
efter jul bedte sit holds forsvar om at holde et ekstra
øje på Dubajova. Katarina er også en spiller der godt
kan tage fra i forsvarsspillet, hun er generelt en meget
vigtig spiller for Horsens Håndboldklub.

Beatrix Benyats 
Man fristes til at sige endelig, endelig er det lykkedes
for Horsens at få en venstrehåndet bagspiller til
truppen. Beatrix er godt kendt i Dansk håndbold efter
sæsoner i både Esbjerg og Ålborg DH.
Benyats kan både spille højrefløj og højreback. Hendes
stærke sider er det hurtige spil, hun har et ok skud på
tæt hold og så er hun god til at brække af i begge
sider af modstanderen. Der vil med indkøbet af
venstrehåndede Benyats komme et helt andet tryk på
i bagkæden.

Ane Brustuen
Brustuen er efterhånden ved at have fundet sig til
rette i Horsens. Stregspilleren er vel nok HH´s
vigtigste spiller i begge ender af banen. Hun slider og
slæber i hver eneste kamp. Igennem de sidste to
sæsoner har hun øget sine scoringsprocenter
væsentlig. Hun er en terrier i forsvaret, som på trods
af at hun ikke 185 høj, kompenserer med hurtige og
effektive bevægelser. Anes screeningspil er også en af
hendes spidskompetencer. 

Holdet styrker:
Endnu en sæson hvor Horsens må satse på fighteregenskaber og sammenhold som en af holdets
styrker. Bagkæden ser rimelig ud, det samme gør resten af holdet egentlig, men er det nok kun at
være rimelig til den kommende sæson i ligaen? ET godt forsvarsspil med hurtige kontrascoringer er
nok det der vil blive arbejdet med i Horsens i den kommende sæson.

Holdets svagheder:
Man kan tvivle om Horsens har et bredt nok spillermateriale til en hård sæson i dameligaen. Hvis
holdet bliver ramt af et par skader ser det meget alvorligt ud. Man kunne godt frygte at Horsens
holdet vil være lidt for nemt at læse for modstanderne. Så der venter Claus Mogensen og co. En stor
opgave.

Målsætning:
Puha det bliver en hård sæson for Horsens Håndboldklub. Set udefra burde målet være at undgå de to
sidste pladser i ligaen. Men internt er overliggeren måske sat lidt højere. Horsens skal nok skrabe en
del point hjem på hjemmebane, og meget vigtigt er det at de får en god sæsonstart. 

.hjemmeside: http://www.horsens-haandboldklub.dk/

Horsens efter sejren over Skive i forårets overlevelseskampe - foto Klaus Thøstesen

 
Klub: Slagelse FH

Hjemmebane: Antvorskov hallen
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Placering sidste år: Nummer 4 i grundspillet

Tilgang:
Isabella Thomsen (Team Eslöv)
Natascha Ohlendorf (Gladsaxe)
Stine Vesterskov Pedersen (Nykøbing Falster HK)
Helene Bruhn Sørensen (Lyngby)
Lise Knudsen (GOG )
Tine Mikkelsen (FCK Håndbold)
Pernille Hvid (Roskilde)
Beth Jørgensen (Roskilde)
Mette Gravholt (Roskilde)
Marie Møller (SC Angouleme,Frankrig)
Daniella Dragojevic (Ydun)
Linda Skov Andreasen (NFH)
Hanne Millek (NFH)
Camilla Larsen (Brøndby)
Sidsel Terkelsen (Lyngby)
Fie Marie Rasmussen (??)

Afgang:
Cecilie Leganger (FCK Håndbold)
Maja Savic (FCK Håndbold)
Line Hovgaard (stoppet)
Anne Loft (FCK Håndbold)
Ana Batinic (FCK Håndbold)
Emiliya Turey (FCK Håndbold)
Mette Meldgaard (FCK Håndbold)
Marianne Bonde (FCK Håndbold)
Melanie Smith (FCK Håndbold)
Christina Krogshede (Randers HK)
Louise Pedersen (GOG/Svendborg TGI)
Carina Friis (BK Ydun)
Gabriela Rotis (Györi)
Suzana Cubela
Svetlana Ognjenovic
Helle Svensson (stopper karrieren pga dårlig skulder) 
Kaja Moe (??)

Holdet:
Målvogter: Marie Møller,Isabella Thomsen, Linda Skov Andreasen
Venstrefløj: Pernille Hviid, Fie Rasmussen
Venstreback: Natascha Ohlendorff, Tine Mikkelsen, Sidsel Terkelsen 
Playmaker: Beth Jørgensen, Stine V. Pedersen, Hanne Millek
Højreback: Lise Knudsen, Tatiana Bennedsen
Højrefløj: Camilla Larsen 
Streg: Mette Gravholt, Helene Bruhn Sørensen & Daniella Dragojevic

træner: René Dehn og Lars Nedergaard

Mette Gravholt - foto Klaus Thøstesen

 3 største profiler:

Mette Gravholt
Hvor kom hun lige fra ?? Ja det viser sig faktisk at Mette
Gravholt har fået en god del af sin håndboldopdragelse i
Ikast, hvor hun bl.a. har været ungdomstræner for
europamester's chefupdater Heidi Hammeken. Mette
Gravholt var også en tur omkring KIF Vejen, men ingen
har tilsyneladende rigtig set hendes kvaliteter for
håndbolden var mere eller mindre lagt på hylden, da hun
efter at være flyttet til København forsøgte sig i Roskilde.
Her udviklede hun lynhurtigt et fantastisk samarbejde
med Beth Jørgensen og Mette endte med at blive
topscorer i 1. division med formidable 218 mål i 25
kampe - kan Mette Gravholt score bare nogenlunde
ligeså mange mål i ligaen, vil hun snart banke på til
landsholdet

Marie Møller
Man siger at keeperen er det halve hold i håndbold og
hvis det holder, ser det måske alligevel ikke så sort ud
for Slagelse. Marie Møller bibringer med en masse rutine
og ro, Marie Møller har et højt topniveau og har med
alderen og rutinen hævet bundniveauet, således at hun i
dag er en af ligaens bedste danske keepere

Lise Knudsen 
Lise Knudsen som starter sæsonen på sidelinjen efter en
skade får i Slagelse en helt anden rolle end hun har
været vant til i Ikast og GOG.
I Slagelse er Lise med sine over 50 landskampe den
rutinerede spiller, som skal slå bolden i jorden, når det er
det som er nødvendigt og så skal Knudsen vise sin
målfarlighed fra højre back. Lykkes tingene for Lise
Knudsen, kan det både betyde redning for Slagelse og
sende Lise selv tilbage på landsholdet

Holdet styrker: Slagelses styrke må være at spiller for spiller har Rene Dehn og Lars Nedergaard
fået samlet en flok ganske talentfulde og dygtige håndboldspillere - det fælles mål at ville overleve
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som sjællands eneste ligamæssige alternativ til FCK kan måske også bringe gejst i truppen

Holdets svagheder: Slagelse truppen har ikke meget mere ligaerfaring end SønderjyskE, som endda
må formodes at være mere sammenspillede, spillerne har nok potentialet, men truppen mangler
rutine som ligahold og erfaring i at spille sammen

Målsætning: Målsætningen i Slagelse må være overlevelse i den første svære sæson efter Anja. 

hjemmeside: http://www.slagelsefh.dk/

Rene Dehn har overtaget cheftrænerjobbet fra Anja Andersen, man skal ikke tage fejl af rene Dehn som er en erfaren rotte, der
bl.a. har stået i spidsen for Slagelses herrer i 1. division samtidig med at han nok har luret en fidus eller to hos Anja - foto Klaus
Thøstesen

 
Klub: SønderjyskE

Hjemmebane: Aabenraa Idrætscenter (afenrau ijdretsenter)

Placering sidste år: Nr. 1 i 1 division = direkte oprykning

Tilgang:
Rikke Skov Myrup (TTH)
Signe Uhrskov Andersen (TTH)
Nanna Willumsen (Odense)
Pia Staack (egen U afdeling) 
Kathrine Meinhardt Marling (nyoprykket ynglinge)

Afgang:
Ingen

Holdet:
Målvogter: Orsi Kurucz, Rikke Skov Myrup, Pernille Vaaben Nielsen
Venstrefløj: Krizstina Hajdu Lindhardt, 
Venstreback: Thea Keller, Maria Krøyer, Nanna Willumsen
Centerspiller: Kathrine Buus Nielsen, Louise Jacobsen, Pia Staack
Højreback: Alena Polaskova, Sabrine Klinge Schmidt (højrehåndet), Vicki Clausen
Højrefløj: Christina Aalling, Camilla Larsen
Stregspiller: Nikoline Buus Nielsen, Signe Uhrskov Andersen, Janni Gade, Kathrine Meinhardt Marling

coach: Jan Laugesen og Olivera Mogusa Kelic (assistent)

3 største profiler:

Orsi Kurucz
Orsi var ligesom de to andre udenlandske spillere
Krizstina Hajdu og Alene Poleskova også med da
SønderjyskE sidst var i ligaen (2005-06). Orsi taler og
skriver dansk bedre end mange indfødte danskere, så
både hun og de to andre undelandske spillere er for
længst fuldt integrerede både på holdet og i Danmark
som helhed.
Det må næsten forventes at SønderjyskE som
oprykkerhold løber ind i nogle gevaldige stormvejr
undervejs i sæsonen og her er det en rutineret og dygtig
keeper som Orsi skal vise sit værd. Den ungarsk fødte
keeper blev flere gange i sidste sæson betegnet som 1.
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Orsi - foto Klaus Thøstesen

keeper blev flere gange i sidste sæson betegnet som 1.
divisions klart bedste keeper og der bliver virkeligt brug
for at Orsi viser sit værd, hvis SønderjyskE skal overleve
den første svære sæson i den bedste række.

Krizstina Hajdu Lindhardt
Som holdets anden store profil har vi valgt umgarske
Kriztina Hajdu, som er blevet gift med herreholdets store
spiller Simon Lindhardt, vi kunne ligeså godt have valgt
højrebacken Alena. 
Da Jan Laugesen tiltrådte som cheftræner i SønderjyskE
var det under programerklæringen at holdet udover de tre
udlændinger Orsi, Kriztina og Alena skulle bygges op om
lokale og regionale talenter og alle tre udlændinge har
vist sig tilliden værdig. Hajdu er en klog og forudseende
spiller, som forstår at bruge sin rutine til at træffe de
rigtige beslutninger til bedste for holdet.

Christina Aalling
Den sidste profil er nok valgt ligeså meget med hjertet
som med hjernen for sandheden er jo at Chris har siddet
ude siden sidste efterår og endnu ved vi ikke om hun
kommer tilbage på sit gamle niveau.
Der er til gengæld ingen tvivl om, at hvis Christina Aalling
finder sit niveau fra før knæskaden, så vil oprykkerne
råde over et af de største talenter i dansk håndbold.
Mange venstrehåndede spillere har lidt groft sagt deres
største kvalitet i at være venstrehåndede, sådan er det
ikke med Aalling, som godt kan minde en del om denne
sides hovedperson Line Daugaard som Line spillede da
hun kom frem. Aalling er især som kontraspiller uhyre
målfarlig, hun er af en fløj at være, rigtig god til at dække
op og er en spiller, som der venter en flot
håndboldfremtid.

Holdet styrker:

Holdets svagheder:

Målsætning: Målsætningen må helt klar være overlevelse i ligaen. SønderjyskE har siden 2003 været
et sandt elevatorhold med oprykning og efterfølgende nedrykning hvert år sånær som i 2007 og
havde det ikke været for Slagelses mandskabsmæssige deroute ville holdet også have været
storfavoritter til nedrykning, nu ligner det et langt kampløb med Slagelse om at undgå den direkte
nedrykning. 

hjemmeside: http://www.soenderjyske.dk/page.asp?sideid=8&zcs=9 (håndboldsiden indgår i samme
hjemmeside som SønderjyskE fodbold og ishockey)

Oprykningen fejres efter storsejren mod Skive i sidste runde af 1. division - foto Klaus Thøstesen
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