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Jesper Davidsen                                René Zeidler 

Østre Skovvej 17                          Læsegade 20 
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Bestyrelsesmedlem          Bestyrelsesmedlem 
Henriette Kristiansen                        Pia Eriksen 

Kærvej 5                                                   Østgyden 6, Veddum 

9560 Hadsund                            9560 Hadsund 

Mobil 60 81 21 24           Mobil : 61 11 27 89 

Mail:                                                     Mail:  apmeriksen@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Rix 

Hurupvej 15, Bælum 

9574 Bælum 

 
Følg med på www.veddumif.dk 

Og bliv medlem af gruppen ”Veddum IF” på facebook Læs blandt andet: 
 

Afslutningsfesten kort fortalt 

Veddum IF bakker op om dilettant i Salen 

Sportslige resultater fra efteråret  

VIFFEN 
Februar 2014 



Året 2013 har været et aktivt år, for vores forening. Vi har 

afholdt vores faste arrangementer som majbøg/pinsefest, 

Sankt Hans og sportsuge. Derudover har vi i det forgangne år 

også haft gang i en opfriskning af klubhuset. Vi har fået isole-

ret loftet, malet dørkarme, bordpladen i køkkenet har fået en 

dobbeltvask, samt blevet hævet, således den er mere arbejds-

venlig, blandt andet for vores mange frivillige i kiosken. 

 

Fodboldsæsonen 2014 er netop blevet skudt i gang. Vi starte-

de op lørdag den 1. februar, hvor 25 spillere mødte op til en 

let omgang træning. Efterfølgende blev der serveret suppe i 

klubhuset og efter folk havde fået varmen var det tid til gene-

ralforsamling. Generalforsamlingen har resulteret i følgende 

udskiftninger: Ib Guldbæk, Martin Hald og Mikkel Arnskov 

er alle gået ud, mens René Zeidler var villig til at tage en ny 

tørn. Ind i bestyrelsen er i stedet kommet Jesper Davidsen, 

Mai B. Nielsen og Pia Eriksen. Hvordan bestyrelsen har kon-

stitueret sig, kan I se på bladets bagside. 

 

  

God fornøjelse! 

 

Mikkel Arnskov 

Redaktør 

E-mail: arnskov@veddumif.dk 

Et nyt år er i gang Støt vores sponsorer—De støtter os 

Denne plads kan blive din! 

 
Kontakt; Morten Hald (27799544), Claus Eriksen 

(51723316) eller Nicholai Bundgaard (53296811) 



Kom og se dilettant i Veddum Sal 

Lørdag den 1. marts åbner Veddum Amatør Teaterforening 

(VAT) dørene op i Kulturhuset Veddum Sal til hylende morsomt 

stykke.  

Med på scenen i år er der igen to af ”vores” egne med. Frederik 

Kondrup og Martin ”Buster” Arnskov, vil således være at finde på 

de skrå brædder. Frederik var også med sidste år og Martin har 

taget over for Bundgaard, som har travlt med projekt: ”husejer”.  

Kl. 14: Generalprøve (35,-) 

Kl. 18.30: Spisning med dilettantstykke (198,-) 

Efterfølgende bliver der spillet op til dans af Gert Degn 

Vi vil samle et bord fra fodboldklubben, og der vil være mulighed 

for at skrive sig på en liste i klubhuset. Billet købes i Brugsen se-

nest den 25. februar. 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
                         ”Holdet” bag stykket 2014 

Støt vores sponsorer - De støtter os 

 

 



Træningskampe for Veddum IF 

 

 

Lørdag den 1. marts kl. 14.30: Intern træningskamp 

 

 

Lørdag den 8. marts kl. 13.00: Arden IF—Veddum IF 

 

 

Lørdag den 15. marts kl. 14.00: Veddum IF—Astrup IF Ard. 

 

 

Lørdag den 23. marts kl. 12.00: Skelund IF—Veddum IF 

 

 

Lørdag den 29. marts kl. 14.00: Veddum IF—Hornum IF 

 

 

Lørdag den 5. april kl. 13.30: Skalborg SK (1) - Veddum IF 
 

 

 

 

 

Der tages forbehold for trykfejl, aflysnin-

ger eller flytning af kampe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VIFs venner genopstår 

VIFs venner, som senere gik under navnet aktivitetsudvalget star-

ter op igen. Gruppen er en god blanding af forskellige personer 

med forskellige interesser, for netop at favne bredt og stable nogle 

fester, arrangementer og underholdning på benene, så vi rammer 

så mange som muligt.  

Gruppens formål vil være at gøre klubben til andet end en fod-

boldklub og sættes fokus på det sociale. Til hver afslutningsfest, 

vil gruppen overrække klubben en eller flere ting som kan gøre 

gavn for klubben eller rammerne omkring klubben. Dette kunne 

være en ny opvasker, ovn eller andet. Der kunne også blive brugt 

penge til nogle arrangementer eller tiltag ved sportsugen.  

 

Lige nu er det hele på idéstadiet, og skulle gerne blive tydeligere 

jo længere vi kommer. 

 

Vi håber på stor opbakning og stort fremmøde, til de arrangemen-

ter som der vil blive afholdt. 

 

 

Foreningsel er en god forretning 

Jesper Davidsen valgte at bruge en dag i sportsugen, på at hjælpe 

folk med at blive tilmeldt foreningsel. Det blev til en del nye til-

meldinger, hvilket sammen med de eksisterende resulterede i, at 

klubben har modtaget ca. 2600,- fra Energi Nord.   

 

Der er stadig mulighed for at tilmelde sig selv, sine forældre/

bedsteforældre eller andre bekendte. Dette kan gøres på følgende 

tre måder: 

1. Sms: foreningsel til 1231 → en medarbejder vil kontakte 

dig og guide dig 

2. Gå ind på www.foreningsel.dk 

3. Ring til 70151570 og tal med en kundekonsulent fra 

energi nord 



Støt vores sponsorer—De støtter os 

 

 

”Åbent når du har fri” 

Visborg dæk & Autoservice 
V. Mikael Christensen 

98571057  -  21661545  

Frans Christensen 

Mobil: 40195017  

Brian Pedersen 

Mobil:40275404 

 

Rønholtvej 46 

Sæsonen sluttede af med en afslutningsfest i klubhuset den 19. 

oktober. Hele dagen stod i fod6boldens tegn, da der inden festen 

havde været hjemmekamp for både serie 5 og serie  6. Efter kam-

pene blev der hygget i omklædningsrummet og mange havde så-

gar taget festtøjet med. Efter middagen som blev leveret af Astrup 

Kro, var det tid til diverse taler, samt prisuddelinger. Rygterne 

siger at nogle af klubbens unge spillere fik fejret sæsonafslutnin-

gen særdeles godt, hvilket resulterede i en god portion hovedpine, 

samt et stort behov for cola og salt dagen efter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev også uddelt to mindepokaler. Ruth og Verners mindepo-

kal gik til Erik Velling. Erik har gennem en årrække været klub-

bens alt-mulig-mand og har blandt andet sørget for at banerne al-

tid har været opkridtet. Den nystiftede mindepokal efter Per Jep-

pesen tik til Lotte og Tommy Eriksen. De har begge gjort et stort 

stykke arbejde for klubben i ASV-samarbejdet og Tommy har væ-

ret koordinater for at få skaffet dommere til klubbens 7-mands 

kampe, hvilket sparer klubben en masse penge. Stort tillykke med 

priserne til alle tre. Det er fuldt fortjent!   

 

Sæsonen blev sluttet af med en fest 

Nicholai Bundgaard og Martin Hald 

blev årets spiller på henholdsvis serie 6 

og serie 5  

Kristian ”Brazil” Andersen og 

Martin Arnskov Christensen blev 

valgt til årets kammerater på hen-

holdsvis serie 5 og serie 6. 



Efterårets fodboldresultater 

Serie 5: 

Holdet sluttede på en tredjeplads, hvilket efterfølgende må siges at 

være godkendt. Bælum viste sig at være meget stabile og rykkede 

fortjent op. Astrup IF Arden tog Vive IFs plads fra foråret og var 

vores onde ånd som vi havde store 

problemer med. Højdepunkterne i ef-

teråret må være kampen  

hjemme mod Bælum, hvor vi tildelte 

dem deres eneste nederlag. Sejren i 

sidste kamp hjemme på hele 10-1 

over Als var også et godt punktum. 

 

Serie 6: 

Hvis man sammenligner efterårssæsonen med forårssæsonen, 

hvor man ikke vandt en eneste kamp og måtte melde afbud til en 

kamp, må resultaterne her betegnes som godkendt. Bælum IF vi-

ste sig at være helt suveræne og rykkede op med maksimumpoint. 

Holdet fik desværre to smalle nederlag til Visborg, hvilket sagtens 

kunne have gået anderledes og ville have pyntet lidt på slutstillin-

gen. Derudover har der været to gode kampe mod ærkerivalerne 

fra Skelund, som stadig er en fornøjel-

se at vinde over. Holdet består af en 

god blanding af unge mennesker med 

gå-på-mod og så nogle ældre spillere 

med noget ro og rutine. Der er dog sta-

dig plads til flere spillere til træning fra 

begge hold, selvom træningsindsatsen i 

år har været tilfredsstillende    

Søndag den 22. december 2014 var der gang i den i klubhuset. 20 

børn mødte op til en, hvad der skulle vise sig at blive en helt igen-

nem fantastisk dag. Kl. 15 blev døren åbnet og det de første for-

ventningsglade børn dukkede op. Den første time gik med bræt-

spil, bordfodbold, bordtennis og at tegne. Derefter var der en lille 

pause med julekager, clementiner, æbler og saftevand, inden 

wii´en og gemmeleg slog tiden ihjel indtil der blev serveret aftens-

mad. Her stod menuen på enten røde pølser eller fiskefillet med 

pommes. Da alle børn var mætte, stod der på julekalendere på 

storskærm. Efter et par timer hvor mange forældre benyttede lej-

ligheden til at købe julegaver, kunne de hente deres barn/børn som  

alle mere eller mindre var klar til at komme hjem og slappe af.  

 

Den store opbakning og fine fremmøde gør, at det absolut er et 

tiltag som muligvis skal gentages igen her i 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Børnedagen blev en succes 

Vi sluttede af med julekalender  

               på storskærm 

Alexander Hansen og Jacob T. 

Pedersen fik sig en bordtennis-

kamp 


