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Assistenttræner René Qvist’s 
kommentar til kampen

Dagens kamp er vores sidste hjemmekamp, og jeg ved pigerne vil gøre
alt for at forsøge at få point på kontoen ovenpå sidste weekends skuffelse mod FC 
Nordsjælland. Vi ved, det bliver en svær kamp, mod et godt Odense Q hold, som voldte os 
problemer på deres hjemmebane. Vi har trænet godt og med indsatsen sidste weekend, er 
der tro og optimisme i truppen. Når vi rammer et niveau som sidst, kan vi slå alle hold, 
men da vi også stadigt er et ungt hold, sammenlignet med de fire øverste hold i kvalligaen, 
kan vi også tabe til alle hold. Vi døjer en del med skader i vores trup i øjeblikket, og det 
betyder at andre spillere har fået chancen og grebet den. Vi ser frem til dagens kamp mod 
Odense Q, og kan vi finde samme momentum som sidste kamp, er vi sikker på vi bliver en 
svær modstander for Odense Q. Odense Q er stadigt med i spillet om de 2 pladser der 
giver oprykning, men vi vil gøre alt for at byde dem op til kamp, og være med til at være 
en del af puslespillet omkring hvilke 2 hold der rykker op. AaB byder spillere fra Odense, 
dommere, sponsorer og tilskuere velkommen. 

Om kampens spillerprofil, Monika Biskopstö, udtaler assistenttræner René Qvist:

Dagens spillerprofil er Monika Biskopstö. Monika er vores færøske landsholdsspiller og 
har et stykke tid været vores 2. målmand. Hun fik chancen sidste kamp ude mod FC 
Nordsjælland og stod en fantastisk kamp med flere gode indgreb. Monika kom til skade 
for et års tid siden i en landskamp mod Tyskland, og har derefter haft flere skader, som 
hun har kæmpet sig gennem, og er nu ved at nå sit niveau igen. Hun har stået flere gode 
kampe på 2.holdet og ser ud til her sidst på sæsonen at nå et højt niveau. Monika har en 
skøn indstilling til fodbolden, hun kommer altid til træning og knokler på uanset vejr og 
vind. Hun brokker sig aldrig og gør bare de ting der skal til for at nå sine mål. Hun er også 
utroligt selvkritisk og ved hvilke ting, hun skal træne videre med sammen med 
målmandsteamet. Hun er en glad og positiv pige, og går ikke af vejen for at hjælpe til, 
uanset hvad hold hun er udtaget til. Vi håber Monika får en rolig dag i målet mod Odense 
Q, og ellers tager hvad der måtte komme hendes vej.



Kampens spillerprofil:
Monika Biskopstö
Fulde navn: Monika Biskopstö
 Kaldenavn: Moni
Fødselsdag: 29. December, 1994
Fødeby:  Klaksvik, Færøerne
Position: Målmand
Nummer: 1

Hvad kan du godt lide ved fodbold?
Jeg har været vildt med fodbold, siden jeg var helt lille, og elsker at komme ud, 
og få gang i den eller monotone hverdag. Min storebror var også en meget dygtig 
målamnd, så det er helt sikkert en af grundene til, at jeg valgte netop den 
position. Jeg har også altid godt kunne lide regnvejr, og da jeg var lille, var jeg 
altid den første til at springe i en mudret vandpyt. Dette får man som målmand 
også lov til, selvom jeg nu er blevet voksen.

Hvad er din bedste fodboldoplevelse?
Det er svært at sige. Det er altid en fornøjelse at være omkring AaB samt det 
færøske landshold, som jeg også har været en del af de sidste par år. Den bedste 
oplevelse, selvom det ikke gik så godt, var dog i oktober 2017. Her var jeg med A-
landsholder, hvor jeg skulle starte inde i en kvalifikationskamp til VM imod 
Tyskland, som på daværende tidspunkt var det næstbedste hold i verden. Det var 
en stor ære at starte inde, og få lov at repræsentere mit land. Dog endte kampen 
med et stort nederlag, en skadet skulder og nogle flækket tænder..

Hvad kan du godt lide at lave, når du ikke spiller fodbold?
Ved siden af fodbolden studere jeg medicin, og så har jeg et studiejob som 
bioanalytiker. Udover det og fodbold har jeg ikke så meget fritd, men prøver så 
godt jeg kan at prioritere venner og familie.

Hvad kan du godt lide at spise?
Kosten er den klassiske SU-kost, og består for det meste af brød og pasta. Min 
livret får jeg kun, når jeg er hjemme på Færøerne, det er nemlig skærpekød
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Sparekassen Vendsyssel er en garantsparekasse, og dermed en selvejende 
institution. Det betyder, at der ikke er nogen aktionærkreds, og dermed 
ikke et krav om udbytte til ejerne. Til gengæld er Sparekassen Vendsyssels 
værdier 

•  Sund fornuft - vi bruger sund fornuft som vejviser for alt, hvad vi gør.
•  Handlekraft - vi viser handlekraft i vores daglige arbejde
•  Lokal forankring - vi er en aktiv del af de byer, vi har forretning i

Det er bl.a. en af årsagerne til, at der bruges penge på at bakke op om 
lokale initiativer, i de områder vi er repræsenteret – herunder AaB Kvinde 
Elitefodbold.
 
Vi anser også os selv for at være ildsjæle i forhold til vores Sparekasse – og 
det motiverer os enormt, når vi støder på ildsjæle i foreningslivet. 
Mennesker der brænder for deres forening eller klub, for at gøre en forskel 
for de unge mennesker i vores lokalområder. Disse initiativer vil vi gerne 
støtte med det vi kan – både penge og samarbejde.

AaB Kvinde Elitefodbold er et fantastisk eksempel på, hvordan lokale 
ildsjæle gøre en kæmpe forskel.

Med vores sponsorat ønsker vi at gøre en forskel for klubbens virke. Vi 
ønsker, at øge kendskabsgraden til Sparekassen Vendsyssel som lokalt 
pengeinstitut – selv i en stor by som Aalborg. Ønsket og ambitionen for os 
er, at vi, med opbakning til AaB Kvinde Elitefodbold, bliver en 
samarbejdspartner – både for foreningen, ildsjælene, medlemmerne og 
øvrige sponsorer. 
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