Rekorder Cupen
•

Flest NM-*tler har Trondheims-Ørn med 8. De er også laget som har spilt ﬂest ﬁnaler med 15

•

Flest tapte Cupﬁnaler har Asker med 8

•

Eneste klubb som har spilt mer enn én Cupﬁnale - og aldri tapt, er Stabæk med 3.

•

To klubber har spilt to ﬁnaler og tapt begge; Arna-Bjørnar og Avaldsnes

•

Flest *lskuere på Cupﬁnalen var det på BisleO i 2006 på oppgjøret Røa – Asker, med 8.856

•

Største seier i en NM-ﬁnalen kom i 1991. Asker – Sandviken 8-0

•

Totalet er det spilt 40 Cupﬁnaler for kvinnene – inkludert én omkamp i 1980. Disse ﬁnalene er bliO spilt på 9 ulike ﬁnalearenaer:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ullevaal Stadion - 13
BisleO Stadion – 13
Telenor Arena – 6
Lerkendal – 2
Melløs Stadion – 2
Bellevue Stadion (Moss) -1
Klepp Stadion – 1
Åråsen Stadion – 1
Føyka (Asker) 1

•

349 kvinner er gjennom *dene bliO Norgesmester i fotball (senior). Disse har *l sammen 643 *tler. Av disse er 19 utlendinger (32 *tler)

•

Flest NM-*tler blant spillerne er Brit Sandaune, Gøril Kringen, Monica Enlid og Trine Rønning. De har alle vunnet NM 8 ganger.

Rekorder Cupen
•

21 kvinner har vunnet NM med ﬂere klubber. Totalt har disse 75 *tler.

•

Elisabeth Grindheim var den første spilleren som vant NM to år på rad med to ulike klubber på kvinnesiden. Hun vant i 1988 med
Sprint/Jeløy og i 1989 med Klepp

•

Trine Rønning er enste spiller (uanseO kjønn), som har vunnet NM med tre klubber.

•

Spillere fra elleve ulike nasjoner har vunnet NM (kvinner senior)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Norge (330)
Danmark (4)
Sverige (3)
Tyskland (2)
Island (2)
Nederland (2)
USA (2)
Australia (1)
Finland (1)
England (1)
Canada (1)

•

Første ikke-norske som ble Norgesmester var tyske Petra Bartelmann som vant med Asker i 1990 (og 1991)

•

Ser vi bort fra Norge, har danske spillere ﬂest Norgesmesterskap. Fire dansker har *l sammen seks *tler.

•

Stabæk og LSK-Kvinner (Team Strømmen) har spilt ﬂest ﬁnaler i klassen Jenter-19. Begge har vunnet én ﬁnale og tapt to.

•

Lyn har spilt ﬂest ﬁnaler i klassen Jenter-16. De har vunnet tre ﬁnaler og tapt én.

