
Velkommen til sæsonens første hjemmekamp! 
 
Så skal der igen spilles fodbold på Vellev stadion, efter en lang vinterpause. 

 

Den første hjemmekamp i forårssæsonen for Vellev IF’s serie 3 skal spilles 

imod Sejs Svejbæk IF. 

Vellev kommer ind til dagens kamp med selvtilliden i orden efter det blev til 3 

point i første turneringskamp. 

Sejs-Svejbæk tabte derimod deres første turneringskamp med 2-0 på 

hjemmebane til Hårby IK, så det må formodes at udeholdet er opsat efter at få 

sæsonens første point. 

Jan Madsen har ordet!  
 

Banerne på denne tid af sæsonen er ikke altid til det poleret fodbold, så det vil 

sandsynligt blive en kamp med hård fight og hårdt arbejde i højsædet, så det 

bliver vigtigt, at alle mand er klar fra start. 

Vi skal gøre tingene rigtigt og forsøge at afgøre kampen til vores fordel, ved 

hjælp af disciplin og tålmodighed i spillet. 

Vi byder Sejs Svejbæk, tilskuere samt dommeren velkommen til kamp på 
Vellev stadion.  
 

God kamp! 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Vellev IF’s trup til dagens kamp: 
 

Mads Mortensen             Jesper Rishøj            Rune Kristensen 

  

 

 

 

Per Kibsgaard            Simon Huus              Mads Nørgaard 

   

 

 

 

Morten Holm            Marc Bendi Jensen               Christian Straarup 

   

 

 

 

Jens Kjeldgaard            Kent Christensen            Tobias Knudsen 

    

 

 

 

 

Christian Rishøj           Ole Vestergaard 

  

 

 
  



Stillingen i serie 3 
:  
10 

Årgang:  

1992 

Uddannelse:  

Tømrer 

Beskæftigelse:  

Tømrer 

Frivilligt Arbejde:  

Nej 

Kåringer:  

Årets spiller 2014 

Årets fidus 2014 

Tidligere Klubber:  

Ulstrup IF 

Livret:  

Bøf og æg 

Forventninger til Sæsonen:  

At vi spiller med i toppen! 

 
 
Sidste sæson modtog Marc Bendi Jensen prisen som årets spiller, som bliver givet til den 

spiller, der efter sæsonens kampe modtog flest stemmer fra sine medspillere. Derudover 

modtog han også årets fidus, som bliver givet til den spiller, der ifølge træneren, samt 

holdlederen, har haft den største betydning for holdet.  

I den forbindelse fik Marc følgende ord med på vejen fra træner Jan Madsen: 

Marc har været meget stabil hele året, han er en stille og rolig knægt, der arbejder hårdt hver 

eneste kamp. Han startede i angrebet og var en vigtig brik i vores opspil, og fik også lavet et 

par vigtige mål. På grund af skader blev han flyttet ned i det centrale forsvar og var stærkt 

medvirkende til, at vi begyndte at holdet nullet. Marc gør ikke tingene svære end de er og han 

hører efter hvad der bliver sagt.  

 

Ugens profil: Marc Bendi Jensen  
Trøjenummer:  
10 

Årgang:  

1992 

Uddannelse:  

Tømrer 

Beskæftigelse:  

Tømrer 

Frivilligt Arbejde:  

Nej 

Kåringer:  

Årets spiller 2014 

Årets fidus 2014 

Tidligere Klubber:  

Ulstrup IF 

Livret:  

Bøf og æg 

Forventninger til Sæsonen:  

At vi spiller med i toppen! 

 
 
Sidste sæson modtog Marc Bendi Jensen prisen som årets spiller, som bliver givet til den 

spiller, der efter sæsonens kampe modtog flest stemmer fra sine medspillere. Derudover 

modtog han også årets fidus, som bliver givet til den spiller, der ifølge træneren, samt 

holdlederen, har haft den største betydning for holdet.  

I den forbindelse fik Marc følgende ord med på vejen fra træner Jan Madsen: 

Marc har været meget stabil hele året, han er en stille og rolig knægt, der arbejder hårdt hver 

eneste kamp. Han startede i angrebet og var en vigtig brik i vores opspil, og fik også lavet et 

par vigtige mål. På grund af skader blev han flyttet ned i det centrale forsvar og var stærkt 

medvirkende til, at vi begyndte at holdet nullet. Marc gør ikke tingene svære end de er og han 

hører efter hvad der bliver sagt.  

 

Det er fuld fortjent, at holdkammeraterne også har valgt ham til årets spiller! 

 



Kampe på Vellev Stadion i april måned 
 
Kommende hjemmekampe herre serie 3, april 2015: 
Fredag  d. 10-4-15 kl. 18:30  Vellev IF  - Fårvang IF 
Torsdag  d. 23-4-15  kl. 19.00 Vellev IF  - Hårby IK 81 
 
Kommende hjemmekampe herre serie 6, april 2015 
Lørdag d. 25-4-15 kl. 15:00 Vellev IF  - Farre KIF 
 
 
Kommende hjemmekampe kvinder serie 1, april 2015: 
Søndag  d. 19-4-15 kl. 13:00 Vellev IF - Rougsø FF 

Søndag  d. 26-4-15 kl. 13.00 Vellev IF - FC JuraHusk at 
tilmelde dig til årets fodboldskole i uge 32 tilmelding sker via 
DGI’s hjemmeside 

 
Tilmeldingsfristen er 26. maj – så skynd jer ind, at melde jer til! 
http://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201509406016 

 

 
 
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte skoleleder Per 
Kibsgaard via mail eller telefon: 
Mail: kibsgaard4@hotmail.com 
Telefon: 26150800 

Andre nyheder fra Vellev IF 
 

Vel overstået Generalforsamling i Klubhuset og Vellev IF 
Generalforsamling klubhuset 

Efter at Niels Fielsø Petersen var valgt til dirigent til generalforsamlingen, var 
der beretning fra formand, Palle Jensen. 

Derefter var der en kort gennemgang af regnskab og godkendelse, hvilket 
fremviste et pænt resultat 

Generalforsamling Vellev if 

Efter at Knud Erik Andersen var valgt til dirigent til generalforsamlingen i 
Vellev IF, var der beretning fra Formand Bent Kjær, Derefter var der beretning 
fra de forskellige udvalg. 

Efter Beretningerne var der en kort gennemgang og godkendelse af regnskab, 
med et mindre underskud på 5738,77 kr. 

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Lotte Holm Hansen og Jette Sandris 
modtog genvalg. Erik Holm Hansen og Paw Christiansen ønskede ikke 
genvalg.  Per Kibsgaard og Simon Stenholt blev valgt til den nye bestyrelse. 

Erik Holm Hansen og Paw Christiansen takkes for deres store indsats i 
bestyrelsen. 

Som Suppleanter blev Rasmus K. og Flemming Tobberup valgt. Revisorer er 
fortsat Jørn Jeppesen, der modtog genvalg og revisorsuppleant er Anders 
Stordahl. 

 
 
 
 

http://www.dgi.dk/fodbold/arrangementer/201509406016

