Bedsted KFUM A

Nr.

Navn

Født

9

Helene Rask Eriksen

2004

2

Freja Linnet

2006

6

Laura Havsgaard Krøyer

2004

Freja Nørgaard Stüker

2005

Jeres DM-favoritter
Vi kender desværre ikke de andre
hold i skrivende stund
Træner
Rasmus Bodum Bjerre
Sponsor
Leth Beton, Sparekassen
Vendsyssel, Sportigang
Hurup/Thisted og Thy-Mors Energi

Jeres forventninger til DM
Vi forventer, at vi kommer til at spille en masse gode teen-kampe på et rigtig højt niveau. Vi har
som hold ikke spillet så mange teen-kampe sammen, men vi håber på, at vi kan levere en flot
præstation. Vores grundspil er stabilt, og vi vil gerne spille rigtig flot volley. For at vores spil skal
fungere, er vi afhængige af, at vi kommer til at præstere som et hold, og at vi kan holde en god
gejst på banen.
Holdets forventede slutplacering
Vi håber at vi kan spille os i den bedste halvdel.
Holdets profiler
Helene og Laura bruger deres højde godt og fornuftigt, Freja'erne er humørbomber som giver en
god gejst til holdet. Til sammen har de alt det, der skal til for at spille se-værdig
dameungdomsvolley.

Holdpræsentation Dameungdom

Bedsted KFUM B

Nr.

Navn

Født

11

Caroline Poulsen

2005

4

Linnea Riis

2005

5

Lærke Østergaard Pedersen

2006

2

Freja Havsgaard Krøyer

2004

Jeres DM-favoritter
Da vi ikke i skrivende stund kender
de andre deltagere, har vi svært
ved at udtale os om dette.
Træner
Rasmus Boddum Bjerre
Sponsor
Leth Beton, Sparekassen
Vendsyssel, Sportigan
Hurup/Thisted og Thy-Mors Energi.

Jeres forventninger til DM
Vi forventer, at DM bliver en kæmpe oplevelse. Vi forventer, at vi kommer til at spille en masse
sjove kampe mod spillere med et højt niveau. Vi ser frem til alle de spændende dueller, og vi vil
kæmpe for hver eneste bold. Vi er et hold bestående af 4 fightere, der altid holder humøret højt og
gør hinanden gode.
Holdets forventede slutplacering
Vi håber at spille os i den bedste halvdel dvs top 6.
Holdets profiler
Vores styrke er Frejas højde og gode timing, Linnea og Lærkes hurtighed og sikkerhed samt
Carolines stabilitet og vilje.

Holdpræsentation Dameungdom

Bramming IF

Nr.

Navn

Født

7

EMILIE KRUSE

2005

12

EMILIE HANSEN

2005

Jeres DM-favoritter
Vi kender kun få af de øvrige hold
og har således ingen anelse…
Træner
Ole Toft Hansen, Leif Kruse

Jeres forventninger til DM
Vi er med for at udvikle vores volley-skills og have det sjovt. Holdet består af to veninder, der bare
elsker at spille volley sammen.
Holdets forventede slutplacering
Vi regner ikke med at vinde det hele…
Holdets profiler
De er begge blandt de to bedste på holdet…

Holdpræsentation Dameungdom

Frederiksberg Volley

Nr.

Navn

Født

11

Vera Rosthøj

2007

30

Hannah Strauss

2007

3

Ida Hvid Røjgaard

2006

Andrea Uggerly

2007

Jeres DM-favoritter
Hvidovre eller Rosenlund
Holdets forventede slutplacering
Midten eller bunden
Træner
Henrik Røjgaard og Thomas
Skogemann

Jeres forventninger til DM
Vi stiller op til Teen 2-DM på wildcard med et ungt hold, der har udviklet sig hurtigt og meget i
sæsonen 2017/18. Vores mål med at deltage er først og fremmest, at de udvikler sig som spillere
ved at stille op mod mere erfarne hold. Det vores forventning, at de kommer til at spille intense
kampe og kan give de andre hold god modstand.

Holdets profiler
Holdets styrke er, at de spiller godt sammen og kæmper.

Holdpræsentation Dameungdom

Gjellerup KFUM

Nr.

Navn

Født

Eva Deppmeyer

2004

Laura Eline Eis

2004

Liva Risbjerg

2005

Signe Mei Ling Hansen

2004

Jeres DM-favoritter
Vi har ingen decideret favorit, da vi
ikke kender til så mange andre
klubber ud over dem fra vores egen
kreds.
Træner
Dorte Damsgaard Brouer
Sponsor
Birk & Thygesen Fabrics + House
Doctor

Jeres forventninger til DM
Vi forventer at få en god volleyoplevelse såvel spillemæssigt som socialt. Nogle vil måske betragte
os som outsidere, eftersom vi "blot" er en lille, beskeden midtjysk klub, men vi håber på mange
gode, tætte og spændende kampe og vil gøre vores bedste for at give god modstand :-)
Holdets forventede slutplacering
Vi håber på at kunne placere os i top 6.
Holdets profiler
Holdet består af 4 forskellige personligheder, som alle er ligeværdige med hver deres forcer. På
holdbilledet mangler Liva desværre.

Holdpræsentation Dameungdom

Hvidovre VK

Nr.

Navn

Født

2

Frida Fisker

2004

6

Freja Nielsen

2004

7

Laura Krabbe Larsen

2005

8

Maia Andersen

2005

Jeres DM-favoritter
Rosenlund, VK Vestsjælland,
Bedsted, Hvidovre
Træner
Daniel Mortensen
Sponsor
SMK´s Place, BAGGER LÅSE &
ALARM, Hästens

Jeres forventninger til DM
Vi forventer et spændende DM, med masser af intense kampe. Det er første gang pigerne deltager
til et DM, så det bliver spændende at se hvordan vi spiller og om resultaterne matcher vores spil og
forventninger.
Holdets forventede slutplacering
Vi håber på en plads i semifinalen, hvis vi når så langt kan alt ske
Holdets profiler
Spillerne kamgejst og fight for hinanden, udgør holdets profil.

Holdpræsentation Dameungdom

Rosenlund Volley A

Nr.

Navn

Født

2

Ranja Holtze

2004

8

Signe Jensen

2005

15

Laura T Jørgensen

2004

20

Karen Sofie Lindeborgh Leth

2004

Jeres DM-favoritter
Os selv eller Hvidovre VK, men alt
kan ske
Holdets forventede slutplacering
Holdet håber på at ende i blandt de
bedste 5 i turneringen
Træner
Morten Løgager

Jeres forventninger til DM
Holdet har igennem sæsonen spillet gode såvel som mindre gode kampe, men i hen imod
slutningen har holdet generelt løftet niveau, og især deres arbejde for hinanden er blevet forbedret.
Holdet glæder sig til at mødes med alle venner og kommende modstandere til endnu en dejlig
weekend.

Holdets profiler
Holdet er meget homogent, og især ved nettet gør de forholdsvis høje spillere på holdet, Karen
Sofie og Signe, det svært for modstanderne at komme til nemme smash point.

Holdpræsentation Dameungdom

Rosenlund Volley B

Nr.

Navn

Født

1

Carolina Rudniak Christensen

2006

7

Filippa Mastilo

2004

16

Sofie Amalie Frydensberg Jørgensen

2005

25

Laura Krogh

2005

Jeres DM-favoritter
Hvidovre VK
Holdets forventede slutplacering
Blandt de 5 bedste i turneringen
Træner
Morten Løgager

Jeres forventninger til DM
Med de meget unge spillere samlet på dette hold er pigernes egne forventninger at spille skarp
volley, men også udvise tålmodighed, da tre spillere må forventes at komme igen i 2019 og en i
2020. Udvikling er fokus, og teknik er mærket.
Holdets profiler
Holdets to yngste er klart de mest eksplosive, og derfor også potentielt hard-hittere, mens
intelligens er fordelt ligeligt på holdet, kan man sige at vores ældste spiller, der også er den nyeste
volley spiller, udviser stor spilforståelse, og med flere kampe viser store fremskridt på den tekniske
side, så Filippa konkurrerer klart med de mere erfarne, men yngre tre andre, Sofie, Laura og
Carolina.

Holdpræsentation Dameungdom

Sønderborg VK

Nr.

Navn

Født

2

Cassandra Marie Okkels Nielsen

2005

3

Astrid Kastoft Rasmussen

2005

12

Cirkeline Roed Høg

2004

Jeres DM-favoritter
Vi kender ikke de andre hold så
godt, men må det bedste hold vinde
:-)
Træner
Sune Roed/Stine Gørtz
Sponsor
Mikasa, Lodam, Broager
sparekasse, Linak

Jeres forventninger til DM
Vi er rigtig glade for at have kvalificeret os, glæder os til at spille og håber på mange gode kampe.
Holdets forventede slutplacering
I top 11

Holdets profiler
Holdindsatsen og det gode humør.

Holdpræsentation Dameungdom

VK Vestsjælland

Nr.

Navn

Født

Mille Bassøe

2008

Thea Ruwald

2006

Regtize Piper

2005

Sara Mrsa

2004

Liloz Haji

2004

Jeres DM-favoritter
Da vi kun kender holdene fra
Sjælland, må det være Hvidovre.
Træner
Rolf Hartig Meegdes
Sponsor
MB Food, Rask, Englunds busser,
Harboe

Jeres forventninger til DM
En sjov og hyggelig weekend! Det er spillernes første DM, så vi ved ikke helt hvad vi skal forvente,
da vi ikke engang havde forventet at skulle afsted. Men efter overraskende flot spil til kval stævnet
er vi nu med. Det skal nok blive sjovt : )
Holdets forventede slutplacering
Vi kender dårligt vores eget niveau, så vi kan vel blive alle placeringer : )

Holdets profiler
Til kvalstævnet var der ingen profil, men der imod bare fantastisk god gejst og sammenhold. Så
det må blive den "kedelige" med at holdet er profilen ; )

Holdpræsentation Dameungdom

Vojens GI Volleyball

Nr.

Navn

Født

22

Freja Ravnskjær Nielsen

2004

29

Johanne Skødt

2004

27

Sara Friis Felber

2004

21

Mette Lindberg

2004

25

Mathilde Schrøder

2004

Jeres DM-favoritter
Det er første gang vi er afsted med
et hold til DM og har ikke nogen
favoritter som sådan. Håber at vi
selv kommer til at spille nogle
rigtige gode kampe
Træner
Cicilia Bonde

Jeres forventninger til DM
Vores forventninger er at pigerne for en god oplevelser og møder andre, end dem de spiller mod til
dagligt i turnering i det sydjyske og LM.
Holdets forventede slutplacering
Håber at vi kommer til at ligge i top tre.
Holdets profiler
Vi har et fasttømret pigehold, som kender hinanden igennem en lang årrække, først som kidsspiller
og nu som teenspiller. De har hver især deres speciale, som de er gode til og det er med til at de et
godt hold samlet.

Holdpræsentation Dameungdom

