UEFA Women’s Champions League
Mesterligaen i fotball for kvinner startet i 2001/2002-sesongen og da deltok 33 lag. I 2017/2018sesongen deltok 61 klubber i turneringen som blir arrangert av UEFA.
Fra starten i 2002 til 2009 var turneringen kjent som UEFA Women’s Cup. Alle UEFA-medlemmene
kunne melde på sin nasjonale mester i turneringen, og forbundet med den regjerende
europamesteren kunne i tillegg melde på ett lag til. Fra og med 2009/2010-sesongen ble
turneringens navn endret til UEFA Women’s Champions League. Turneringen ble da også utvidet til å
inkludere sølvvinnerne i serien til de åtte beste forbundene på UEFAs rangering for klubblag. Senere
er det koten blitt endret slik at de 12 beste nasjonene på klubbrankingen får med to lag hver.
I 2002 ble turneringens finale avviklet på Waldstadion i Frankfurt am Main. Fra 2003 til 2009 ble
finalen spilt over to kamper (hjemme/borte). Formatet den gangen var at åtte lag kvalifiserte seg fra
gruppespill på ett lagene i gruppens hjemmebane (enkel serie). Så spilte de åtte gruppevinneren
kvartfinaler og semifinaler som dobbeltkamp.
Fra og med 2010 ble finalen igjen spilles på nøytral bane. Konseptet nå er at kvinnens finale går av
stabelen i samme by som herrenes finale, 2-3 dager før herrefinalen. Utslagsdelen av turneringen
begynner nå med 32 lag.
Svenske, franske og tyske klubber har dominert turneringen siden den startet og vunnet de fleste
turneringene. Mestvinnende lag er Frankfurt og Lyon som har tre titler hver. Lyon vant finalen senest
i våren (2016). Deretter kommer Umeå IK, Wolfsburg og Turbine Potsdam med to titler. Disse fire
lagene er de eneste som har vunnet Mesterligaen mer enn én gang.
Til å ha såpass høy plasseringen på FIFAs rangering som Norge har, er resultatene til norske lag i
relativt skrall i Champions League. Ingen norske lag har nådd finalen, men to ganger har norske lag
nådd semifinalen. Det var i 2004/2005-sesongen - Trondheims- Ørn, og i 2006/2007-sesongen da
Kolbotn klarte det. Fire ganger han norske lag kommet til kvartfinalen.

Tidligere vinnere:
2016/17 - Lyon
2015/16 - Lyon
2014/15 - Frankfurt
2013/14 - Wolfsburg
2012/13 - Wolfsburg
2011/12 - Lyon

2010/11 - Lyon
2009/10 - Turbine Potsdam
2008/09 - Duisburg
2007/08 - Frankfurt
2006/07 - Arsenal
2005/06 - Frankfurt

2004/05 - Turbine Potsdam
2003/04 - Umeå
2002/03 - Umeå
2001/02 - Frankfurt

Tre norske spillere har vunnet UEFA Women’s Champions League – alle for Lyon. Ingvild Stensland i
2010, Ada Hegerberg i 2016 og 2017 og Andrea Nordheim i 2017

De norske lagene har gjennomgående vært særs uheldige med trekninge. Dette henger noe sammen
med uflaks og noe sammen med at Norge har at flere ulike lag som har representert nasjonen i
turneringen. Det har medført at de norske lagene kun unntaksvis har vært seedet I trekningene. Det
har også vært eksempler på at norske lag har prioritert seriespill fremfor Champions League.

Slik har de norske lagene prestert:
2017/2018 – Avaldsnes spilte kvalifisering. Der slo de først FK Breznica Pljevlja 2-1. De fulgte opp
med 6-2 over Qiryat Gat og avsluttet det hele med 2-0 over ZFK Spartak Subotica. I første runde
møtte de Barcelona. Det endte dessverre med tap 0-6 sammenlagt. (0-4 hjemme og 0-2 i Barcelona.
LSK-Kvinner trakk Brøndby i 1. runde. De hadde en svake åpningskamp og klarte bare 0-0 hjemme på
Åråsen. I bortekampen reiste de seg og vant 3-1. Der med var LSK videre til 1/8-finalen. Motstander
der var Manchester City. Igjen presterte LSK dårlig på hjemmebane hvor de gikk på en stygg smell (05). De var bedre i returmatcen. Likevel endte den også med tap (1-2), men de hadde gleden av å lede
1-0 til pause etter scoring av Marte Berget i det 17. minutt.
2016/2017 – Avaldsnes måtte gjennom kvalifisering for å gå til hovedrunden. Det gikk veldig greit. De
start med å slå Nord-irske Newry 11-0 og fulgte opp med 6-1 over Benfica og 2-0 mot
forhåndsfavoritten PK-35. Dermed var de med da hovedrunden skulle trekkes. Der fikk det verst
mulig trening – de regjerende mesterne Lyon. Avaldsnes imponerte med å trekke 4.619 tilskuere til
hjemmekampen på Haugesund Stadion. Det var en seier i seg selv. På banen ble det tok tap 2-5. I
returmatch i Lyon gikk det enda dårligere. Det ble det 0-5 og altså 10-2 til Lyon sammenlagt. Det er
stygge tall. LSK var marginalt heldigere med sin trekning. De fikk Paris Saint-Germaine. LSK imponerte
hjemme på Åråsen og vant 3-1. I Returmatch i Paris ble det tøffere. PSG vant 4-1 og dermed 5-4
sammenlagt.
2015/2016 – LSK slo ut Zürich i 1/16-finalen med 2-1 sammenlagt, (1-0 hjemme og 1-1 borte). I 1/8finalen møtte de Frankfurt og gikk særs defensivt ut i hjemmekampen – og tapte 0-2. I Bortekampen
var de tilsvarende offensive og sjokkerte Frankfurt med å vinne 2-0 – Det sto altså 2-2 til sammen og
kampen måtte avgjøres på straffer. Der vant Frankfurt etter at Sherida Spitse misset på sin straffe.
2014/2015 – Stabæk tapt 1-3 sammenlagt (0-1 hjemme og 1-2 borte), mot VfL Wolfsburg i 1/16finalen. Caroline Graham Hansen, som kun noen uker tidligere hadde gått fra Stabæk til Wolfsburg,
scoret begge målene i oppgjøret i Wolfsburg. Stabæks mål ble scoret av tidligere Wolfsburg-spiller
Melissa Wiik.
2013/2014 - LSK tapte med 1-8 sammenlagt mot LdB Malmö i 1/16-finalen. De startet med å tap 1-3
hjemme. Målscorer for LSK var Emilie Haavi. I returkampen ble de regelrett utspilt og tapte 0-5.
2012/2013 – Norge hadde to lag med – Røa og Stabæk, som begge startet i hovedrunden. Røa slo ut
BIIK Kazygurt fra Kazakhstan i 1/16-finalen med 8-0 sammenlagt (2 x 4-0). I 1/8-finalen møtte de VfL
Wolfsburg og tapte 2-5 sammenlagt. Røa sjokkerte Wolfsburg med å ta ledelsen i første kamp på
bortebane ved Emilie Haavi, men tyskerne slo nådeløst tilbake. Hjemmekampen ble spilt i Mjøndalen
og endte 1-1. Stabæk slo ut Brøndby i 1/16-finalen med 5-3, (2-0 hjemme og 3-3 borte). I 1/8-finalen
spilte de 0-0 hjemme mot franske Juvisy, men tapte 1-2 i Paris. Stabæk tok ledelsen ved Kristy Moore
og var videre helt til fransøsene avgjorde 20 minutter før slutt.
2011/2012 – Stabæk som startet i hovedrunden, slo Frankfurt 1-0 på hjemmebane i 1/16-finalen
etter scoring av Cathrine Dekkerhus. Returoppgjøret tapte de 1-4 i en dramatisk kamp hvor det sto 31 til Frankfurt og Stabæk kastet alle i angrep på slutten, men bare endte opp med å score et selvmål
fire minutter på overtid. Stabæk brant også en straffe etter 11. minutter på stillingen 0-0.
2010/2011 – Røa var dirkete kvalifisert for hovedrunden. De slo FC Zvezda-BGU fra Minsk i 1/16finalen med 2-1 sammenlagt (2-1 og 0-0). I 1/8-finalen røk du ut for Zvezda 2005 Perm etter 1-1
hjemme og 0-4 borte.

2009/2010 – Et relativt godt år. Team Strømme røk riktignok ut i kvalspillet i Kroatia etter å ha slått
LavDI Tallin 5-0 og vertene Osijek 9-0. I den avgjørende kampen tapte de 0-1 for Everton. Røa var
dirkete kvalifisert og slo først ut Everton i 1/16-finalen med 3-2 sammenlagt (3-0 hjemme og 0-2
borte). i 1/8-finalen slo de ut Zvezda 2005 Perm på bortemålsregelen etter 1-1 sammenlagt. I
hjemmekampen stilte de med B-laget og klarte bare 0-0, noe som betydde tapte ranking poeng for
både Røa og Norge. I kvartfinalen møtte de Turbine Potsdam og gikk på en real smell med 0-10
sammenlagt (2 x 0-5)
2008/2009 – Røa måtte gjennom kvalifiseringsspill. To runder med kvalspill var det som måtte til for
å få delta i hovedrunden. Første kvalifiseringsrunde ble arrangert på Marienlyst stadion i Drammen.
Røa vant etter seriespill mot finske Honka (2-0), NSA Sofia (7-0). Det siste laget i gruppen - Iveria
Khashuri fra Georgia møtte ikke opp, så her ble det walk over. I neste kvalrunde møtte Røa Frankfurt,
Zvezda 2005 Perm og Glasgow. Også dette kvalspillet ble arrangert i Norge. Røa ble nummer tre i
gruppen etter tap mot både Frankfurt (1-3) og Zvezda 2005 Perm (1-3), og var dermed ute, tross
storseier 6-1 over Glasgow.
2007/2008 – Kolbotn gikk inn i andre kvalifiseringsrunde. Her spilte de mot Brøndby, Lyon og Sparta
Praha. Kampene ble avviklet i Frankrike. Kolbotn ble nummer tre i gruppen etter å ha tapt 0-1 mot
både Brøndby og Lyon. Det holdt ikke til videre deltagelse selv om de slo Sparta Praha 3-1.
2006/2007 – Kolbotn møtte Umeå, Espanyol og Lehenda-Cheksil (Ukraina) i kvalspillet – som ble spilt
i Norge. De ble nummer to i sin gruppe etter 4-2 mot Espanyol og 2-1 mot Lehenda-Cheksil. Da spilte
det ingen rolle at de tapte 0-2 for Umeå, siden de to beste i hver gruppe gikk videre. Kolbotn var
klare for kvartfinale. Der leverte de strålende og slo ut Frankfurt på bortemål etter 4-4 sammenlagt
(2-1 hjemme og 2-3 tap borte). I semifinalen møtte de igjen Umeå og tapte 1-11 sammenlagt (1-5,
0-6). Trine Rønning scoret Kolbotns mål. Lise Klaveness tegnet seg også for en scoring – for Umeå.
2005/2006 – Røa spilte i kvalifiseringsgruppe med islandske Valur (1-4), finske United Jakobstad (3-2)
og estiske Pärnu (9-1). Seierene over Pärnu og Jackobstad var dessverre ikke nok for Røa, siden de
tapte mot Valur. De ble nummer to i gruppen. Kun gruppevinneren gikk videre.
2004/2005 – Trondheims-Ørn gikk inn i andre kvalifiseringsrunde og spilte i gruppe med Brøndby,
Alma (Kazakhstan), og russiske Energy Voronezh. Ørn vant gruppen med to seire og en uavgjort. I
kvartfinalen møtte de Babruyshanka fra Hviterussland, som de knuste 6-1 sammenlagt (4-0 og 2-1). I
semifinalen ventet Turbine Potsdam. Det ende med 1-7 for Ørn over to kamper (0-4 og 1-3). Heidi
Pedersen scoret Ørn sitt trøstemål.
2003/2004 – Kolbotn vant alle de tre kampen i gruppespillet (kvalifiseringen), mot henholdsvis Juvisy
(3-0), polske AZS Wroclaw (15-2), og irske University College Dublin (8-0). I kvartfinalen tapte de
knepent 2-1 sammenlagt (0-2 borte og 1-0 hjemme) mot Malmö FF.
2002/2003 – Trondheims-Ørn startet i gruppespillet. Her spilte de mot nederlandske Saestum, Regal
Bukarest og PAOK fra Hellas. Ørn vant alle sine kamper (2-0 mot Saestum, 12-0 mot PAOK og 4-0 mot
Regal Bukarest). Gruppespillet ble avviklet i Thessaloniki. I Kvartfinalen møtte de Brøndby. De spilte
2-2 hjemme i Trondheim og tapte 0-1 i København.
2001/2002 – Trondheims-Ørn spilte gruppespill mot Hviterussiske Bobruishanka (seier 6-1),
Eendracht Aalst fra Belgia (8-0) og islandske KR (9-0). Alle kampene ble spilt i Trondheim. En pur ung
Trine Rønning scoret 3 mål for Ørn, men Ragnhild Gulbrandsen noterte seg for 5 mål. I kvartfinalen
røk Ørn ut med 2-3 sammenlagt mot HJK Helsinki, etter 2-1 seier hjemme og 0-2 tap borte.

