
Velkommen til dagens hjemmekamp! 
 
Så er der lagt op til et yderst interessant opgør på Vellev stadion denne fredag aften, hvor 

der igen spilles om 3 vigtige point. I et opgør der efterhånden kan betegnes som 

lokalopgør, Vellev og Fårvang har de seneste mange år haft flere indbyrdes opgør, hvor de 

indbyrdes point har haft en afgørende betydning for liv eller død. 

 

Jan Madsen har ordet!  

Vi møder i dag Fårvang, der modsat os, er kommet skidt i gang med turneringen rent 

pointmæssigt, med blot et enkelt point i holdets to første kampe, hvorimod vi selv har 

opnået 4 point, selvom vi selv mener, at vi nemt kunne have fået fuld pointhøst, men 

måtte i de sidste minutter i kampen mod Sejs Svejbæk se sejren smuldre væk imellem 

hænderne på os.  

 

Vi har op til denne kamp haft fokus på at holde tættere sammen i kæderne, så der undgås 

alt for stort mellemrum imellem forsvar og midtbane, for på den måde at forhindre 

Fårvang i at spille sig igennem. 

Det er samtidig vigtigt for spillere og trænere, at den gode tone og stemning på banen, 

som hidtil har været helt i top, beholdes. 

Fårvang har op til denne sæson ansat ny førsteholdstræner, hvilket garanteret har givet 

holdet et friskt pust, og det bliver derfor spændende, at se hvad han har kunnet bidrage 

med. 

 

I sidste kamp mistede vi for anden gang i sæsonen vores keeper, Mads Mortensen, ved en 

skulderskade, og det er stadig uvist om hvornår han vender tilbage til træningsbanen, 

derfor er det ekstra vigtigt, at vi er klar fra start og sørger for at hjælpe hinanden i gang 

med kampen, da sådanne tætte kampe ofte bliver afgjort efter den første scoring.   

 

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at vi er 100 procent klar til at arbejde en hvis 

legemsdel ud af bukserne for at sikre os de 3 point og derved fortsætte den gode start vi 

har fået på sæsonen.   

 

Vi byder Fårvang, tilskuere og dommeren velkommen til fodbold på Vellev stadion. 

 

Vellev IF’s trup til dagens kamp: 
 

Ole Vestergaard Jesper Rishøj  Rune Kristensen 

  
Per Kibsgaard Mads Nørgaard Jacob Hadberg 

   
Morten Holm  Marc Bendi Jensen Christian Straarup 

   
Christian Rishøj Morten Christensen  Jens Kjeldgaard 

     
Kent Christensen  Tobias Knudsen Martin Møller 

 
 

 

 

 



 

Stillingen i serie 3 

 
 

 

 

 

 

 

Ugens profil: Christian Straarup  
Trøjenummer: 13 

Årgang: 1990 

Uddannelse: Folkeskole og 

Mureruddannelse 

Beskæftigelse: Studerende – 

bygningskonstruktør 

Frivilligt Arbejde: Tidligere 

træner/leder i Vellev IF 

Træner/leder på fodboldskolen  

 

 

i Vellev 

Kåringer: Årets spiller 2011 

Årets topscorer 2011, 2013, 

2014 

Årets træningsflid 2013 

Tidligere Klubber: Rødkjersbro 

IF 1994-1997 Ulstrup IF 1997-

2007 

Hobby: Fodbold, FMLivret:  

Hadbergs "stegt flæsk med 

persillesovs!!" 

Forventninger til Sæsonen:  

Jeg forventer vi er i stand til at sikre os overlevelse i serie 3, efter vi på specielle vilkår blev 

tvunget ned i sommers. På det personlige plan vil jeg som anfører hjælpe de yngre spillere 

ind på holdet. Jeg vil tage min del af ansvaret og bidrage med mål og assists i det offensive 

spil. 

 
Sidste sæson modtog Christian Straarup prisen som årets topscorer, som bliver givet til 

den spiller, der efter sæsonens kampe har scoret flest mål for Vellev IF’s førstehold. 

Derudover er Christian anfører for holdet, og har derfor en vigtig rolle at udfylde på 

holdet.  

I den forbindelse med overrækkelsen af topscorertitlen fik Christian følgende ord med på 

vejen af træner Jan Madsen: 

Christian har udviklet sig og er vokset med opgaven som anfører, han er begyndt at tage 

mere ansvar og fighter også mere. 



Han har scoret nogle vigtige mål og har ofte en fod med i de andre mål holdet scorer. 

Kampe på Vellev Stadion i april måned 
 
Kommende hjemmekampe herre serie 3, april 2015: 
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 Jura 

Husk at tilmelde dig eller dit barn 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

