
Marie Louise Veng Thomsen 

Alder: 23 år. 

Position: Venstre fløj. 

Uddannelse: Cand.jur. 

Trøjenummer: Nr. 2. 

Tidligere klubber: HC Odense og TPI. 

Kaldenavn: Thomsen. 

Ritual før kamp: Høre så meget dak som

muligt og nervøstisning. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg har haft en

gloværdig karriere som standarddanser i

mine unge år. 

Jeg er holdets: Film- og citatekspert. 

Hvem er dit idol: Kathrine Heindahl. 

Forventninger til sæsonen: At vedligeholde

det gode humør, sammenhold og gåpåmod,

som kendetegner Stjernens 1. Damer og

derved blive i 1. Division til næste sæson. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen:

Joan. 

Klogeste spiller: Helle. 

Største øjeblik som håndboldspiller:

Oprykning til 1. Division med IF Stjernen. 

IF Stjernen siden: 2015. 

Sabrina Holmegaard 

Alder: 28 år. 

Position: Venstre fløj. 

Uddannelse: Jurist. 

Trøjenummer: Nr. 10. 

Tidligere klubber: TMS Ringsted, FIF. 

Kaldenavn: Sab. 

Ritual før kamp: Spise 2 timer inden. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg skal forhåbentlig

gennemføre mit første Marathon i år. 

Jeg er holdets: Sprinter. 

Hvem er dit idol: Hele holdet. 

Forventninger til sæsonen: Overlevelse. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen: Det

kunne faktisk godt blive U.T. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller:

Oprykning i 1. division med If Stjernen. 

If Stjernen siden: Sommeren 2018. 

Helle Nørgaard Andreasen 

Alder: 40 år. 

Position: Streg. 

Uddannelse: Cand. Merc. Aud. 

Trøjenummer: Nr. 27. 

Tidligere klubber: OH77, HF og HC Odense. 

Kaldenavn: Nørgaard. 

Ritual før en kamp: Binde snørebånd lige op

til kampstart. 

Hvad ved vi ikke om dig: 

Jeg er holdets: Rutinerede. 

Hvem er dit idol: Michael Knudsen. 

Forventninger til sæsonen: Overleve i 1.

Division og spille på et hold der holder fast i

glæden ved håndbold og det sammenhold vi

havde sidste sæson. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Måske Høi. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Mia. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: Da jeg

fik debut i Ligaen for Odense. 

IF Stjernen siden: 2012 inkl overbygningen

Odense. 

Gabriela Hviid 

Alder: 29 år. 

Position: Bagspiller. 

Uddannelse: Pædagog. 

Trøjenummer: Nr. 14. 

Tidligere klubber: Vejlø IF og TMS Ringsted. 

Kaldenavn: Gabi. 

Ritual før en kamp: Binder først mine sko

under taktikken og tager først spillertrøje på

ved kampstart. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg tuder hvergang

til Løvenes Konge. 

Jeg er holdets: MOR. 

Hvem er dit idol: Gro Hammerseng. 

Forventninger til sæsonen: Overlevelse og at

vi udvikler os som hold og jeg som spiller. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Thomsen. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Mette.

Dit største øjeblik som håndboldspiller:

Oprykning til 1.div med holdet sidste år. 

IF Stjernen siden: 2014. 

Camilla Akselbo 

Alder: 22 år. 

Position: Højre fløj. 

Uddannelse: Studerer Negot på SDU. 

Trøjenummer: Nr. 5. 

Tidligere klubber: Viborg HK, Horsens HK og

Fredericia HK. 

Kaldenavn: Aksel. 

Ritual før en kamp: Min taske er altid pakket

på den samme måde også skal jeg have en

flaske rød saft. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg har altid en lille

kalender på mig, hvor jeg noterer alle planer.

Lidt gammeldags har man vel lov til at være! 

Jeg er holdets: Kejthånd. 

Hvem er dit idol: Uwe Gensheimer. 

Forventninger til sæsonen: At vi som hold

udvikler os og får en masse gode og lærerige

stunder og oplevelser sammen. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Joan. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle,

vores alle sammens mor! 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: At

spille Stjernen i første 1. Div. 

IF Stjernen siden: 2018. 

Tanja Eilsø Sørensen 

Alder: 23 år. 

Position: Keeper. 

Uddannelse: Igang med en kandidat i

pædagogisk audiologi. 

Trøjenummer: Nr. 1. 

Tidligere klubber: Brædstrup HK,

Skanderborg Håndbold, Horsens HK. 

Kaldenavn: Tanja. 

Ritual før en kamp: Jeg har ikke rigtig nogen. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg er nåede til bane

950 i spillet Candy Crush. 

Jeg er holdets: 

Hvem er dit idol: Kasper Hvidt. 

Forventninger til sæsonen: At blive i 1.

division. At vi udvikler os individuelt og som

hold. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Joan. Hun har et godt sovehjerte. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: At

rykke op i 1.div med Stjernen. Det var nu

heller ikke dårligt at blive verdensmester i

døve håndbold i Brasilien, hvor jeg også blev

kåret som tuneringens bedste målmand. 

IF Stjernen siden: 2016. 

Mia Nygaard Nielsen 

Alder: 26 år. 

Position: Højre back. 

Uddannelse: Medicinstuderende. 

Trøjenummer: Nr. 4. 

Tidligere klubber: MEU, FHK, DHG. 

Kaldenavn: Mia. 

Ritual før en kamp: Hvis jeg kan komme

afsted med det, laver jeg lidt spas – afhjælper

at jeg bliver for overspændt. Jeg er også stor

fan af at give high-five til alle. 

Hvad ved vi ikke om dig: Er lidt af en

menneskelig-bjørn som er meget glad for sin

nattesøvn. Helt sikkert B-menneske. 

Jeg er holdets: Kejthånd. 

Hvem er dit idol: Min skønne mor. 

Forventninger til sæsonen: At forblive i 1. div. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Det er muligt, det bliver mig. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Alle

inputs er vigtige! – vi er da hamrene kloge alle

sammen. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: Sidste

års oprykning i Stjernen står klareste og mest

minderigt. 

IF Stjernen siden: 2016. 

Camilla Kronborg Lauritzen 

Alder: 22 år. 

Position: Keeper. 

Uddannelse: Læser til fysioterapeut på UCL. 

Trøjenummer: Nr. 16. 

Tidligere klubber: Risøhøj, HC Odense

Talentcenter, DHG Odense. 

Kaldenavn: Cam eller Kronborg. 

Ritual før en kamp: Jeg skal have tre

langærmet trøjer på under opvarmningen til

en kamp og så skal jeg løbe på banehalvdelen

længst væk fra bænken under opvarmning. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg har altid

tyggegummi, når jeg skal koncentrere mig. 

Jeg er holdets: Stille type. 

Hvem er dit idol: Rikke Poulsen. 

Forventninger til sæsonen: Jeg har en

forventning om, at alle giver sig maks til alle

kampe. Det bliver en svær sæson, men vi kan

drille alle, hvis vi kæmper for hinanden. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Jeg har endnu ikke været på de lange

ture med holdet, så et godt bud kunne være

mig selv! 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle

må med sin erfaring være den klogeste på

mange parametre! 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: Da jeg

sidste sommer var med beach landsholdet i

Rusland for at spille VM. 

IF Stjernen siden: Sommeren 2019 (1. sæson) 

Karina Johannsen 

Alder: 23 år. 

Position: Streg . 

Uddannelse: Pba. I finans. 

Trøjenummer: Nr. 7. 

Tidligere klubber: Sydals, Dybbøl, HF

Sønderborg, TPI. 

Kaldenavn: Det er bare Karina. 

Ritual før en kamp: Tisse under opvarmning. 

Hvad ved vi ikke om dig: At jeg engang har

været Cheerleader samt at min hund har sin

egen Instagram profil. 

Jeg er holdets: Pas, de andre vil nok mene

hende der altid er klar med en kæk

bemærkning til trænerne især Wivi. 

Hvem er dit idol: Har ikke rigtig nogen.. 

Forventninger til sæsonen: Overlevelse. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen: Det

må være Thomsen. 

Hvem er den klogeste spiller: Mia er jo snart

læge, og det vil jeg sige man skal være ret

klog for at blive. 

Største øjeblik som håndbold spiller: Den

sæson vi går igang med nu. 

IF Stjernen siden: Sommeren 2019. 

Mathilde Lykke Eriksen 

Alder: 21 år. 

Position: Stregspiller. 

Uddannelse: Studerer til Diplomingeniør i

Integreret Design. 

Trøjenummer: Nr. 9. 

Tidligere klubber: Otterup HK. 

Kaldenavn: Helle kalder mig Thilde på banen,

ellers bare Mathilde. 

Ritual før en kamp: En masse high-fives til

hele holdet. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg har set filmen

“Alle for én” mere end 10 gange. 

Jeg er holdets: Tårn. 

Hvem er dit idol: Niclas Kirkeløkke. 

Forventninger til sæsonen: At det bliver

hårdt, sjovt og lærerigt. At få en masse fede

oplevelser både på og uden for banen, samt

opleve en masse udvikling både som hold og

for mig som individuel spiller. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Aksel. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Tanja

– hvis der er nogen der har styr på

skudstatistikker, andre spillere og hold så er

det hende! 

Dit største øjeblik som håndboldspiller:

Første kamp i Stjernen, da det markerede et

stort skifte for mig – fra barndomsklubben og

ungdomsrække, til senior og division, samt

fra skadet til skadesfri. 

IF Stjernen siden: 2017. 

Sabine Kold 

Alder: 32 år. 

Position: Fløj. 

Uddannelse: Cand. Merc. 

Trøjenummer: Nr. 6. 

Tidligere klubber: DHG, GOG/Oure. 

Kaldenavn: Kold. 

Ritual før en kamp: Intet decideret ritual, men

det er vigtigt at have de rette sokker,

sportstop og indershorts på (dem man vinder

i). 

Hvad ved vi ikke om dig: At jeg kan have min

knytnæve i munden. 

Jeg er holdets: Selvudnævnte hjælpetræner

– har altid en kommentar, også selvom ingen

har bedt om min mening. 

Hvem er dit idol: 

Forventninger til sæsonen: At vi fortsætter

det gode sammenhold og forbliver i 1.

division. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Mig selv (med et barn på knap 2 år skal

man gribe enhver chance der opstår for at

sove!) 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller:

Oprykning til 1. division. 

IF Stjernen siden: 2016. 

Sofie Høi 

Alder: 21 år. 

Position: Bagspiller. 

Uddannelse: Studerer bachelor i biokemi og

molekylær biologi. 

Trøjenummer: Nr. 17. 

Tidligere klubber: Skjern Håndbold, Tarm-

Foersum og TPI Odense. 

Kaldenavn: Høi. 

Ritual før en kamp: Jeg pakker altid min taske

på den samme måde, og spiller altid kamp i

det samme tøj. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg er halv normand.

Jeg er holdets: Klodsmajor. 

Hvem er dit idol: Daniel Agger. 

Forventninger til sæsonen: At vi ender i top 8.

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Thomsen. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: 

IF Stjernen siden: 2019. 

Laura Therkildsen Hansen 

Alder: 20 år. 

Position: Playmaker. 

Uddannelse: Færdiggjort HHX og har

sabbatår nu. 

Trøjennummer: Nr. 11. 

Tidligere klubber: TPI Odense. 

Kaldenavn: T. 

Ritual før en kamp: Intet. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg sover gerne ude

i det fri hele året rundt. 

Jeg er holdets: 

Hvem er dit idol: Min mor. 

Forventniger til sæsonen: At vi får en masse

succesoplevelser og overlever i 1.division. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: Aksel. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: Da jeg

i 2017 spillede 2.divisions kamp i TPI på hold

med både min søster og mor. 

IF Stjernen siden: 2019. 

Laura Grosen Larsen 

Alder: 18 år. 

Position: Bagspiller. 

Uddannelse: 3. G på Svendborg Gymnasium. 

Trøjenummer: Nr. 18. – 

Tidligere klubber: SH (Svendborg

håndboldklub), DHG, HC Odense,

SINE/Sønderjyske. 

Kaldenavn: Grosen, Groß eller Lau. 

Ritual før en kamp: Jeg taper altid mine

øreringe i en bestemt rækkefølge. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg har boet i USA i

2 år og jeg drømmer om at blive hundefører

indenfor politiet. Men der er nu meget man

ikke ved om mig. 

Jeg er holdets: 

Hvem er dit idol: Jeg har ikke et idol som

sådan men jeg har og ser meget op til mine to

søskende. 

Forventninger til sæsonen: At udvikle mig

fysisk og psykisk så jeg er klar til at spille

senior næste år. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: DM

med HC Odense sidste år. 

IF Stjernen siden: Siden August 2019. 

Kia Uttrup Petersen 

Alder: 25 år. 

Position: Keeper. 

Uddannelse: Lærer. 

Trøjenummer: Nr. 12. 

Tidligere klubber: Fredericia HK. 

Kaldenavn: Kia. 

Ritual før en kamp: Lige inden kampstart

giver jeg altid min partner på

målmandsposten et kram. 

Hvad ved vi ikke om dig: Min ene fortand er

halvt plastik. 

Jeg er holdets: Det lader jeg mine

holdkammerater svare på. 

Hvem er dit idol: Ana Razdorov Lyø. 

Forventninger til sæsonen: Blive i 1. division.

At vi kæmper med vilje og gejst, og udstråler

den holdånd som klubben står for. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: En af de unge spillere. 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: Helle

– hun har sgu styr på det hele. 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: Det

kapitel, vi starter på lige nu i 1. division. 

IF Stjernen siden: 2. sæson. 

Bára Kristin Thráinsdóttir 

Alder: 19 år. 

Position: Højre fløj. 

Uddannelse: Går i 3.g på Tornbjerg

Gymnasium. 

Trøjenummer: Nr. 28. 

Tidligere klubber: Kerteminde. 

Kaldenavn: Bára. 

Ritual før en kamp: Jeg retter altid mine

sokker før kampstart. 

Hvad ved vi ikke om dig: Jeg elsker

isterninger. 

Jeg er holdets: 

Hvem er dit idol: Guōjón Valur Sigurõsson. 

Forventninger til sæsonen: At vi giver den alt

hvad vi har til hver kamp og viser, at vi gerne

vil forblive i 1.division. 

Hvem kommer til at sove mest i bussen til

kamp: 

Hvem er den klogeste spiller på holdet: 

Dit største øjeblik som håndboldspiller: U18

DM finale i 2019. 

IF Stjernen siden: 2019. 

Camilla Voldby Michaelsen 

Fødselsdag: 19-09-1990

Højde: 170

Trøje nr: 5

Position: Venstre fløj

Tidligere klubber: Billund IF, Grindsted GF,

Viborg HC 

IF Stjernen siden: 2012

Adresse

Danmarksgade 12, 5000 Odense

Kontakt

kontakt@stjernen-haandbold.dk 
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