
Læs også: 
- Værternes opstart
- Turbulent start for Brøndby IF
- Forventninger til kampen

VS

KAMPPROGRAM

ONSDAG DEN 14. AUGUST KL. 18:30
MARIENLYSTCENTRET

Salg af fadøl og grillpølser 
under det spændende opgør.



VELKOMMEN
I aften tager vi hul på 3. spillerunde af Gjensidige Kvindeligaen, hvor 
Odense Q får fint besøg af de regerende mestre fra Brøndby. 

Odense Q
Værterne kom godt fra land i den nye sæson med en komfortabel 3-0 
sejr i premieren på hjemmebane mod BSF. En fornem start, som dog 
ikke blev fulgt op med point i 2. spillerunde, hvor Odense Q-tropper-
ne løb ind i et 4-2 nederlag på udebane til KoldingQ. Det var især de 
personlige fejl, der kostede dyrt i Kolding, og dem skal hjemmeholdet 
begrænse – og måske endda helt eliminere – hvis der skal point på kon-
toen i aftenens kamp.
På plussiden er Odense Q kommet godt fra start rent målscoringsmæs-
sigt. Med hhv. 2 og 3 scoringer har Cecilie Fløe og Kamilla Ø. Jensen 
delt ligamålene mellem sig, og den formstærke duo kan måske være 
nøglen til at åbne Brøndby-forsvaret op. Imod KoldingQ scorede liga-
topscorer Kamilla Ø. Jensen to gange på to forsøg, og samme skarp-
hed skal indfinde sig hos både hende og offensivkollegerne, hvis hjem-
meholdet skal have noget med herfra.
Cheftræner Steen Hansen vil stille store krav til Odense Q-holdets kol-
lektive arbejdsindsats, der skal være særdeles godt afstemt for at kunne 
stække gæsternes offensiv i dagens kamp.

Brøndby IF
De regerende mestre har fået en turbulent start på sæsonen. I før-
ste spillerunde blev Farum BK besejret med hele 6-1 i Brøndby, men 
grundet deltagelse af en karantæneramt spiller blev brøndbyernes sejr 
omstødt til et skrivebordsnederlag på 0-3. Den ærgerlige omstændig-
hed havde dog ikke den store påvirkning på de blå-gules præstation, 
da de søndag vandt 4-0 over VSK Aarhus i 2. spillerunde af Gjensidige 
Kvindeligaen.
I de forreste geledder råder cheftræner Per Nielsen over landsholds-
aktuelle profiler som Mille Gejl, Nanna Christiansen og Nicoline Sø-
rensen, der alle kom på måltavlen i weekendens hjemmekamp mod 
VSK Aarhus. Odense Q’s unge bagkæde kan derfor se frem til en af 
karrierens hidtil største udfordringer, når de i aften står over for den 
profilrige Brøndby-offensiv.
Forud for den nye sæson har Brøndby fået tilgang af Linnea Svens-
son (FC Rosengård), Olivia Drost (BSF) og Louise Ringsing (Leverku-
sen), men har samtidig måttet tage afsked med ligaprofiler som Stine 
Larsen og Rikke Sevecke (begge FC Fleaury 92) samt Sofie Svava (FC 
Rosengård).
Forvent at se et initiativrigt og teknisk stærkt Brøndby-hold, der kun i 
et begrænset omfang vil lade sig stresse af et ungt og hårdt kæmpen-
de hjemmehold.
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SPILLERTRUPPEN

ODENSE Q

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

Tina Holm Julia Hansen

Laura Petersen Sofie Søderholm

Malaika Din Hashmi Kamilla Ø. Jensen

Cecilie Fløe Julie Jensen

Sascha Nielsen Sille Struck

Tenna Kappel

Sarah Sundahl Fie Steenberg

Nicoline Bæksted Isabell Ohle

26. 27. 29.

Sandra Jakobsen Lykke Kildegaard Emilie Lajmiri Ceceilie Nielsen

Sarah Jacobsen
22. 23. 24.

18. 19. 20.17.

21.

25.

TRÆNERTEAM
Steen Hansen
Serge Bodjo
Karina Sundahl
Morten Hansen

Cheftræner:
Ass.Træner:
Holdleder:
Målmandstræner:

Fysioterapeut:
Fysioterapeut:
Massør:

Kevin Trigalo
Natascha Hansen
Andreas Bonde

FYSISK STAB

SPILLERTRUPPEN

ODENSE Q

Dommer:
Linjedommere:

Sebastian Tornhøj Nielsen

Lucas Gejbøl

Jacob Gerner-Rasmussen

Anna Frida Grødem

Sascha Munk Laura Hansen



STILLINGEN:

NÆSTE HJEMMEKAMP:

Odense Q fanklub
I Odense Q er vi stolte af vores fans og takker 
for den altid store opbakning omkring pigerne. 
Har du lyst til, at følge pigerne sammen med 
andre Odense Q fans. Så kan du melde dig ind 
i Odense Q’s egen officielle fanklub via: 

odenseqsvaner@gmail.dk

SPILLERTRUPPEN

BRØNDBY IF

1. Katrine Abel
4. Linnea Svensson
6. Josefine Hasbo
7. Freja Abildå
8. Emilie Henriksen
9. Nanna Christiansen
10. Louise Winter
12. Olivia Drost
13. Kamilla Karlsen
14. Lærke Dreyer
15. Frederikke Lindhardt
16. Nicoline Sørensen
17. Julie Tavlo
19. Cecilie Lindqvist
22. Mille Gejl
23. Louise Ringsing
24. Caroline Pleidrup
26. Mira Pastoft

BRØNDBY IF - TRÆNERTEAM
Per Nielsen
Claus Jensen
Anna Obacz
Peter Harpelund
Lone Harpelund
Thomas Jensen
Bettina Hartz 
Kenneth Olsen

Cheftræner:
Ass.Træner:
Holdleder:
Holdleder:
Assistent:
Målmandstræner:
Fysioterapeut:
Fysioterapeut:

STILLINGEN I KVINDELIGAEN

FANKLUBBEN



DAGENS KAMPSPONSOR

LEVEL 3 TECHNOLOGIES
FORVENTNINGER TIL KAMPEN

ODENSE Q

Serge Bodjo, assistenttræner: 
”Vi kender styrkeforholdet, og Brøndbys præstationer indtil videre har 
bekræftet os i, at de kan spille i meget højt tempo igennem en hel 
kamp. Det vil være en stor udfordring for os, og vi skal være smarte i 
den måde, vi angriber kampen på. Vi har jo tre kampe på en uge, så det 
drejer sig også om at være skarpe i vores overvejelser om, hvilke spillere 
vi bringer, og om der måske skal nogle nye i spil.
Vi kommer desværre fra et nederlag i Kolding, som kom i stand på en 
ærgerlig måde, og vi skal sørge for, at vi ikke begår de samme fejl mod 
Brøndby. Vi skal være kloge inde på banen, og det er vigtigt, at vi leve-
rer en præstation, som vi kan være tilfredse med, og som gør, at vi kan 
kigge os selv i spejlet efter kampen.”

Sille Struck, forsvarsspiller:
”Vores tilgang til den her kamp er som den er til alle andre kampe. Vi 
går ud for at blive dygtigere, og for at få det bedst mulige resultat. Vi 
har intet at tabe, så vi går ud og spiller frit og spiller vores chance. 
Alle ved, at Brøndby er et virkelig svært hold at spille mod. De er gode 
over hele banen, og specielt tror jeg, at deres offensiv kommer til at 
udfordre os med hurtige kombinationer og en masse dybe løb gennem 
vores bagkæde. Det skal vi forsøge at stå imod så godt som muligt. Vi 
skal være kyniske i begge felter, og tro på os selv.”

DAGENS KAMPSPONSOR:

Level 3 Technologies (L3T) 
har idag sørget for at gratis entré til det 
spændende opgør mellem OdenseQ og 

Brøndby IF

L3T er et softwarehus i Odense, der specialiserer sig i at udvikle 
automatiserings- og softwareløsninger til industrien.



KVINDESERIE VEST

ODENSE Q
GRILL PØLSER OG FADØL

ODENSE Q

På fredag starter en spændende sæson for Odense Q’s Hold 2 i 
Kvindeserie Vest. I første spillerunde skal de op imod Vejle, der så 
sent som i sæsonen 2017/18 var at finde i landets bedste række. 
Og onsdag den 21. august spiller Kvindeserie-holdet sæsonens 
første hjemmebanekamp mod nyoprykkede Fredericia KF. Kom 
ud og støt pigerne den 21. august fra kl. 19:00 i Marienlyst.

STILLINGEN:

Under et nervepirrende opgør mellem værterne 
Odense Q og gæsterne fra Brøndby IF kan man 

få slukket tørsten med en fadøl og få stillet sulten 
med en pølse fra grillen



ODENSE Q TAKKER 
KLUBBENS SPONSORER

Vil du være sponsor i ODENSE Q?
Kontakt os allerede i dag!

René Hansen tlf: 23 26 03 56, eller
mail sponsor@odenseq.dk


