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Spillere
Navn:
Pernille Vaaben Nielsen
Fødselsdato:
13. marts 1989
Beskæftigelse:
Studerende v. film og medievidenskab
Højde:
182 cm
Plads på banen:
Målmand
Trøje nummer:
Karriere i AJAX:
Tidligere klubber:
SønderjyskE og Roskilde
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
Vinder af 1. division sæsonen 2007/2008 samt 2009/2010
Håndboldstart:
2000
Navn:
Mia Ullum
Fødselsdato:
13 Juni, 1989
Beskæftigelse:
Studerende og studentermedhjælper på magasinet I Form
Højde:
180 cm
Plads på banen
Målmand
Trøje nummer:
1
Karriere i AJAX:
Startede midt i sæsonen 2009-2010 på 2.div holdet, og var
sæsonen efter med til at rykke op i 1. Div.
Tidligere klubber:
Vallensbæk og Ishøj
Titler som håndboldspiller:
Oprykning til 1.div med Ishøj og oprykning til 1.div med
Ajax
Håndboldstart:
Ca. 1997
Mia Ullum også kendt som Mialum, er at finde i Ajax’ mål,
hvor hun står bag sine medspillere og spreder glæde og
gejst både på træningsbanen og i kampsituationer. Mialum
er kendt for at være loyal overfor sine holdkammerater, og
man altid kan regne med hende. Hun misser sjældent en
træning, og smider gerne alt hun har i hænderne for at
træde til i situationer uden for banen også, hvis det er
nødvendigt.
Når håndboldpauserne indtræder er Mia en frisk satan,
som altid er med på sjov og ballade. Hun har ry for at
blande den bedste hjemmeblanding (hjemmelavede shots)
til festlige lejligheder, og de er altid et hit.
Kort sagt betyder Mia en stor del for holdet på banen, men
så sandelig også en stor del for det sociale uden for
banen. Ajax ville ikke være det samme uden hende.
Navn:
Rikke Laugesen
Fødselsdato:
29. oktober
Beskæftigelse:
Studerende på KU
Højde:
172 cm
Plads på banen:
Playmaker
Trøje nummer:
14
Karriere i AJAX:
3. Sæson nu
Tidligere klubber:
Freja, GOG, FIF, Ishøj
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
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Titler som håndboldspiller:
Håndboldstart:
12 år
Holdets madmutter nr. 1 som er til glæde og gavn for hele
truppen.
Rikke har også andre gode kvaliteter: Hun er en rigtig
kloge åge og har et godt overblik over ugens diverse
tilbud, som bliver nærstuderet i lørdagens reklamer.
 Overblikket bruger hun dog også på banen, hvor hun
styrer diregent stokken og samtidigt er hun altid god for en
lille ekstra kommentar til taktikmøderne.
Rikke er et rigtig klub menneske, du vil altid kunne finde
den glade negger brune pige til diverse aggementer hvor
hun gerne giver en hjælpene hånd.
Rikke er en fighter uden lige og en fantastisk hold
kammerart som vi alle er glad for at havde på holdet.
Navn:
Nikoline Brøns
Fødselsdato:
20-12-92
Beskæftigelse:
Studerende HHX
Højde:
170
Plads på banen:
Playmaker
Trøje nummer:
17
Karriere i AJAX:
Tidligere klubber:
Rødovre, Viborg
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
U18 dm bronze 2x, oprykningsspil 1 div.
Håndboldstart:
Nikoline "Piko" Brøns er den yngste spiller på Ajax´ dame
hold. Når man er den yngste er der ikke mange der undre
sig når man glemmer sine sko til hver anden træning, har
en pik-vandpistol med på træningslejr, har sin helt egen
dans i badet og har en masse energi. Det er jo heldigt for
Niko, for hun glemmer ikke bare sine sko hver anden
gang, men hver gang, hun har ikke bare en pik-vandpistol
med på træningslejr, niks, hun har da også en pik-fløjte,
hun ikke bare danser sin egen dans i badet, hun er også
meget villig til at undervise os andre, og hun har ikke bare
meget energi, hun løber faktisk aldrig tør. Men det er lige
præcis det der giver fællesskabet på holdet et pust, hun får
alle med og har en fantastisk personlighed!! Selvom hun
har krudt i røven, kan hun godt slukke lunden en gang i
mellem, også er hun en god støtte og hjælp for os andre.
Hun er en fantastisk holdkammerat og veninde!
På banen er Niko en fighter! Når hun først har fået fut
under fødderne er der ikke mange der kan følge med på
hendes hurtige finter og retningsskift. Hvis ikke selv hun
slider sig igennem forsvaret, spiller hun os andre fri gang
på gang.
Navn:
Katrine Bimme Lundbye
Fødselsdato:
29.06.89
Beskæftigelse:
Studerer Engelsk og Organisationskommunikation
Højde:
172
Plads på banen:
Playmaker
Trøje nummer:
74
Karriere i AJAX:
2010 -
Tidligere klubber:
Vallensbæk, Ishøj og Roskilde
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
Det er for pinligt at berette om
Håndboldstart:
Her må jeg melde pas…
Navn:
Sofie Thaarup
Fødselsdato:
12. september 1990
Beskæftigelse:
Studere samfundsvidenskabeligt basisstudium (SAMBAS)
på Roskilde Universitet
Højde:
165 cm
Plads på banen:
Playmaker og venstre fløj
Trøje nummer:
-
Karriere i AJAX:
Første sæson
Tidligere klubber:
Strandby Elling IF, Frederikshavn FI (FOX)
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
Håndboldstart:
Startede med at spille som 6 årig
Sofie Thaarup er en glad pige fra det nordlige Jylland
nærmere betegnet Frederikshavn. Hun er en jordnær



nordjyde, der elsker en kold øl efter træning. Til daglig
studerer hun på RUC og bor på Vesterbro med sin
kæreste. Sofie begyndte sin karriere i AJAX i sæsonen
10/11, hvor hun udkæmpede sine kampe på venstre fløjen.
Nu er Sofie rykket ind på midten, hvor hun trofast svinger
diagentstokken og uddelegere diverse aftaler og kryds.
Sofie er ikke bleg for at lave et hopskud på trods af sin
højde springer hun med iver over et midterforsvar med en
gennemsnitshøjde på 1,80 meter. Sofie er samtidig en
fighter og har vindermentalitet. Hun er ikke bleg for at sige
sin mening, hvilket kun kan ses, som en positiv egenskab.
Kristine er holdets eneste jyske colombianer, der bedst er
kendt under navnet Kris. Hun er en meget åben og
imødekommende person, man med det samme kommer til
at holde af. 
Det er ikke kun blandt pigerne Kristine er en populær
dame, drengene står nærmest i kø for at lade sig
charmere af den mørkhårede playmaker. 
Uden for banen er Kris en rigtig party-pige, der godt kan
lide at komme ud og svinge træbenet. Hun er en
humørbombe, der altid får alle andre i godt humør, især
når hun skruer op for sit meget specielle grin (hø hø hø
hø).
På banen er Kris en vinder, der altid går forrest og kæmper
r**en ud af bukserne for sine holdkammerater. På trods af
hendes kleine størrelse hopper hun rundt, slider og slæber
og lykkes med finurlige afleveringer og flotte scoringer.
En lille pige, en kæmpe personlighed og en fantastisk
holdkammerat!
Navn:
Mette Maler Sunwell Nielsen
Fødselsdato:
28 – 04 - 1988
Beskæftigelse:
Selvstændig maler
Højde:
1.87
Plads på banen:
Venstre back
Trøje nummer:
64
Karriere i AJAX:
Har spillede mine U16 og U18 år i Ajax, og er i gang med
min anden senior sæson
Tidligere klubber:
Glostrup og Ishøj
Titler som håndboldspiller:
Håndboldstart:
1994
Mette er Ajaxs 1 Damers forsvar konge og styrer forsvaret
med hård hånd.
Hun minder en smule om en 8 armet blæksprutte, som har
arme i alle retninger, med støtte parader, underhånds
skuds parader og selvfølgelig de høje parader.
Maleren (Mette) er udover det en fantastisk pige med det
mest smittende grin. Du kan slet ikke lade være med enten
at smile eller grine med, når Maleren først går i gang.
Mette har malerhjerne og har derfor startet sit eget
malerfirma, som er mega sejt gjort i en alder af 23.
Hun er altid klar med en hjælpende hånd eller en skulder
hvis det er det man har brug for.
Vi vil ALTID stå bag hende, for hende er der ingen der
skider på ;)
Navn:
Louise ”Bornholm” Nielsen
Fødselsdato:
03/09-1991
Beskæftigelse:
Arbejder på nuværende tidspunkt som
pædagogmedhjælper i en børnehave. Men når jeg bliver
voksen skal jeg på medicin’studiet.
Højde:
175 cm
Plads på banen:
Venstre- og Højreback
Trøje nummer:
24
Karriere i AJAX:
Dette er min 5 sæson i AJAX. Jeg kom til klubben som 2.
års junior, da jeg rejste fra solskinsøen og skulle starte på
KIES.
Tidligere klubber:
NH, Nord-Bornholms Håndbold.
Titler som håndboldspiller:
Årets sportstalent på Bornholm 2006/2007 og Pokal fighter
2009
Håndboldstart:
Denne ære må tilfalde min søde mor, der tog mig med ned
i Nordlandshallen (Bornholm) fra jeg var en uge gammel.
Og når man nu kommer fra Bornholm, så er der ikke så
meget andet at lave om vinteren end, at komme i den
lokale hal.
Louise Marie Nielsen også kendt som ”Bornholmeren”, er
holdet skudegale spiller. Hun er ikke bleg for at sende
kanonen af sted, hvilket stammer fra Bornholm hvor
Louise fik af vide at hun bare skulle blive ved med at skyde
indtil det lykkes. Vi sender en tak til Bornholm, da dette har
resulteret i et fremragende skud. Bornholmeren er en pige
med ben i næsen, krudt i røven og hjertet på det rette sted.
Hun er altid klar med en frisk bemærkning og på at gøgle
både til træning og udenfor banen. Vi har vidst alle fået et
godt grin ud af Louises sjove bevægelser og danse moves
både på og udenfor banen. Louise kan dog også være



seriøs, hvilket afspejler sig i hendes fremragende
gennemsnit fra gymnasiet, som har banet vejen til at hun
til sommer skal læse medicin. Derudover er Louise en
veninde man altid kan regne med og komme til hvis man
har problemer. Hun er helt igennem en fantastisk
holdkammerat og veninde, som vi ikke vil være foruden.
Navn:
Kristine Rank Rom
Fødselsdato:
07.03.1988
Beskæftigelse:
Pædagog Medhjælper
Højde:
1.60
Plads på banen:
Højre Fløj
Trøje nummer:
13
Karriere i AJAX:
1. Sæson
Tidligere klubber:
Viben, Gladsaxe, Vallensbæk, Ishøj og Roskilde
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
Håndboldstart:
Startede med at spille håndbold som 7 årig
Navn:
Maiken Jennie Dufour
Fødselsdato: 2 juli 1992
Beskæftigelse:
Studerende, Cph West Ishøj Gymnasium
Højde:
170 cm
Plads på banen
Højre Fløj
Trøje nummer:
10
Karriere i AJAX:
Startede i Ajax i maj 2007
Tidligere klubber: Hvidovre If
Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
Håndboldstart:
I Hvidovre da jeg var 4.
F to the LOWERPOWER! Siger man Maiken, siger man
farverigt tøj, crepet blondt hår og ”nej tak” til facebook.
Maiken er på mange måder en omvandrende pose solskin
der stråler på alt omkring hende. Man skal dog ikke lade
sig forblinde af dette. Så snart man slipper Maiken løs på
en håndboldbane, forvandles den lalleglade ’hippie’ til en
temperamentsfuld terrier. Med sin stærke vilje er der for
Maiken kun én vej når hun spiller og denne vej skal man
ikke ønske sig at krydse, medmindre man vil mærke
terrierens bid. Maiken er desuden villig til at lære nye ting
og til at udvikle sig, hvilket hun for nyligt viste, da hun
oprettede en længeventet facebookprofil (klapsalver!).
Denne udviklingsevne vil sammen med hendes talent,
bringe hende rigtig langt på håndboldbanen (ikke kun fordi
hun er lynhurtig), og i skal derfor alle glæde jer til at se og
følge Maiken i aktion.
PS. Maiken, hvis du læser det her, så pas for S*T*N på
den næse!
Navn:
Louise "Schulle" Schultz
Fødselsdag:
13. september 1990
Beskæftigelse:
Studerende
Højde:
1.67
Plads på banen:
Venstre fløj
Trøje nummer:
90
Karrierer i AJAX:
2010 - nu
Tidligere klubber:
Fløng-Hedehusene, Ringsted, Roskilde
Titler:
Oprykning til liga 2010, oprykning til 1. division 2011
Håndboldstart:
6 år
Louise Schultz, bedre kendt som Schulle, spiller venstre
fløj. På banen er hun en fighter, der gerne tager
udfordringen op overfor modstanderen og forsøger at slide
sig fri til en chance. Hun er dog også en pige med
temperament, der altid har høje krav til sig selv og
forsøger at yde det maksimale. Uden for banen er Schulle
også en pige der har nogle dejlige kvaliteter, som holdet
nyder godt af. Hun er holdets ukronede party-pige og
formand for damernes singleklub. Louises holdkammerater
nyder godt af hendes åbne sind og ved man altid er
velkommen i hendes lejlighed, der ofte danner rammen om
sociale arrangementer.
Navn:
Sascha Juul
Fødselsdato:
27.02.1990
Beskæftigelse:
Studerer medie design
Højde:



1.65
Plads på banen:
Venstre fløj
Trøje nummer:
6
Karriere i AJAX:
U14 og U16 år damesenior
Tidligere klubber:
Værløse HK, FCM og Ishøj
Titler som håndboldspiller:
HEI cup og pokalturneringen
Håndboldstart:
11 år
Sascha Juul, også kaldt Sas, er holdets humørbombe fra
Værløse, hvilket hun er meget stolt over. Hun bor sammen
med sin kæreste, Jesper Munk som spiller på herreholdet.
Disse to turtelduer har været sammen siden folkeskolen
og er kendt i klubben som Hr. og Fru. Gossip. På holder
nyder vi godt af deres forhold, da de altid ved hvad der
sker i klubben.
Sascha er ikke altid gode venner med sine biler, og ender
derfor tit i uheldige situationer. Et godt eksempel var under
skybruddet hvor hun druknede sin kærestes bil og måtte
tømme den for vand med en ½ liters flaske og derefter
tørre den med en føntørre. Heldigvis er hun nu flyttet til
Vanløse og er begyndt at cykle. Vi krydser fingre for det
kun kan vende til en positiv start transportmæssigt!
Sascha er holdets bødekassemester på 2. år og er kendt
for at arrangere de fedeste fester i Ajax. Sidste års
bødekassefest bliver svær at overgå i år, da vi sidste år
var ”studenter” for en dag med vognkørsel og gallafest,
men vi ser frem til hvad hun finder på i år.
På håndboldbanen er Sascha kendt som den der går
forrest, hun kæmper og slider for alt hvad der kan gøres
for holdet og er klart den hurtigste ude på fløjen! Hendes
håndboldopvækst var i Værløse, hvor hun efterfølgende
var i år på KIES efterfulgt af 3 år i det jydske, hvor hun
spillede i FCM. Men heldigvis har hun vendt snuden
hjemad, og spiller nu sin 2. sæson i Ajax. Vi glæder os til
at se hende endnu en sæson i Ajax-trøjen, og se om der
er nogle i 1. division der kan følge med vores lille
turbotalent på venstre fløj.

Navn:
Anika Klein
Fødselsdato:
22.01.92
Beskæftigelse:
Studerende + hårdtarbejdende
Højde:
175 cm
Plads på banen:
Venstre fløj
Trøje nummer:
69
Karriere i AJAX:
Siden U12
Tidligere klubber:
Tårnby HK
Titler som håndboldspiller:
DM bronze 09/10 + 10/11, KHF pokalen 04/05, 08/09 +
09/10
Håndboldstart:
1997
1. års senior spiller og lærling på venstre fløjen. Anika er
holdets nye griner bider med et bredt udvalg af forskellige
grin. Deriblandt er hendes hånelige grin et af mere kendte
på holdet og vi takker for dette, så er vi aldrig i tvivl om,
hvornår vi er til grin eller ser dumme ud.
Den 22 januar 1992 blev Anikas mor og far forældre til et
videnskabligt vidunder. Anika startede i folkeskole, som
alle andre børn, men pga. hendes veludviklet hjerne
rykkede hun en klasse op. Efter folkeskolen tog hun
direkte på Tårnby gymnasium, og gik selvfølgelig igennem
med ”kryds og slange”. Så på trods sine unge alderer har
hun netop taget hul på sit 2. sabbat år, hvor hun skal læse
kemi og finde uddannelsen, der kalder på hende.
Anika har også en ualmindelig god evne til, at fyrer nogle
vilde kommentarer afsted, der ikke blot sidder lige i skabet,
men hammere det fast med syvtommerssøm og med lås
og slå.

Navn:
Camilla Ryrsø
Fødselsdato:
25.09.91
Beskæftigelse:
Studerer idræt på Københavns Universitet
Højde:
1,71 m
Plads på banen:
Streg
Trøje nummer:
5
Karriere i AJAX:
siden 1996
Tidligere klubber:



Landskampe/mål:
A: , U: , Y:
Titler som håndboldspiller:
DM bronze i 2009/2010
Håndboldstart:
1996

Navn:
Cecilie C. Johansen (Sille)
Fødselsdato: 
01/12-89
Beskæftigelse:
Mediegrafiker
Højde:
175
Plads på banen :
Streg
Trøje nummer:
22
Karriere i AJAX: 
Senior spiller
Tidligere klubber:
FIF, Freja, GOG, Ikast, Ishøj, Ajax
Landskampe/mål:
A:  , U:  , Y: 
Titler som håndboldspiller:
-
Håndboldstart:
6
Cecilie eller Sille, som hun til dagligt kaldes, er en spiller
der altid møder op til træning med et smittende humør og
smil på læben. Hvis det vel og mærke lykkes hende at
finde frem til hallen. Silles stedsans er nemlig ikke
eksisterende udenfor hendes ”hood” på Østerbro, hvilket
gør det til lidt af en udfordring hver gang hun skal til
træning, men det er lige meget for Sille tager enhver
udfordring med et smil på læben.
Hun er en person som du altid kan regne med både på og
udenfor banen, for Sille er en fighter der trods sin til tider
lidt forvirrede men dejlige personlighed altid kæmper det
bedste hun har lært.
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