
Første atletikstævne . 
./9-1-'}~ 

SÆBY: DGI holder i morgen ef- pes i disciplinerne 2· gange 30 
termiddag amtsmesterskaber for ·. -meter løb, 600 meter, trespring 
hold i ungdomsrækkerne i _in-- ·og kuglestød. · -- -

_. dendørs atletik. -. De~t~g~tn~ fordeler _ sig med 
-Stævnet -foregår i -Sæbyhallen;· - §ek"s :tra Aaiborg, lem fra Hads

og det bliver årets før~te atletiks- und : · 29 fra Dybvad · og. hele ·so· 
- tævne i Nordjylland. Der /kæm~ . fra Sæby. . · ~ - - -~ _ . , -~ · 

. < ~ .... ... ... _,._ l .... .; - -~ - J_ • 
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SJ~\ I~~~!~~' ~V t,, ... 
. J·lf:REDAG 

-c. ~ - for alle unge fra 1. til 
og med 6. klasse 
Fredag d. 26. januar 
kl. 19.00-22.30 /99l, 
i Sæby Fritidscenter 
Masser af aktiviteter: 

FODBOLD - BADMINTON - DI
SCOTEK - LEGE og meget mere; 
Husk indesko! 
Der er mulighed for køb .af soda
vand, chips, slik m.m. 
Entre kr. 20.-
Kom og vær med til en spæn
dende og skæg aften .. ! 
Yderligere oplysninger hos Len
nart Pedersen, tlf. 98 46 73 16. 

Annoncesponsor: 

Nybolig, Sæby . 

S.I.K. 80 S.I.K. 80 

• ~ 24~ SJOV Fredag blev -'tb . 

en mægtig succes -
400 skoleelever i fritidscenteret 
SÆBY: Sæby-atletikklubben Dansen giv livligt til Jonnie E. 
SIK 80 kunne · notere den helt Larsens og Stefan Christensens 
store succes med nyskabelsen diskotek,-Master Of Magic. 
Sjov Fredag. Det var ventet , at Tove Pedersens styrede aero
mellem 100 og 150 børn fra 1. bic'en, så sveden haglede af bør
til 6. klasse ville møde op, men nene. Der var ogsåJejlighed til at 
ved starten stod børnene i kø · spille fodbold og badminton, li
for at komme ind, og det ende- gesom aftenen bød på lege. 
lige deltagerantal nåede helt Mange af klubbens unge styre-
op på 400. · de lege og idræt ;ligesom de stod 

- Det er ikke for meget sagt, at 
det var tale om en super-succes, 
så arrangementet vil helt sikkert 
blive gentaget, fortæller forman
den, for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen . Vi vil søge om midler 
fra kommuens aktivitetspulje til 
køb af legeudstyr, k~tchere med 
mere. 

Sjov Fredag bød på mange ak
tiviteter. Aftenen i gennem skete 
der noget i både hal, sal, møde
rum, cafeteria og på fritidscen
trets gange. 

for salg af sodavand med mere 
eller sad ved indgangene 

En af de yngste blev efterhånd
en så træt, at han faldt i søvn i 
en stol! 

- Sjov Fredag var en god ople
velse også for de voksne og unge , 
som var engagerede i aftenens 
mylder, siger Gunnar Nielsen . 

Sæbygårdskolen havde udlånt 
udstyret til aftenens aktiviteter, 
ligesom Nybolig , Sæby Storkø~ 
og Peiter Sport støttede arrange
ment et. 

-ok 



Onsdag den 31 .. januar 1996 

400 ~m muntrecle:$ig jtf
1 den SJove fredag ·· · · · -. · -· ~·~ · 

Det blev en succes, da 
SIK 80 for ,første gang ar
rangerede Sjov Fredag 
den 26. januar. 400 bøni 
tog imod tilbuddet med 
de mange aktiviteter i 
.Bæby Fritidscenter, · og 
bøniene kan godt regne 
med, at der kommer flere 
~ove fredage. 

Arrangementet med de 
mange sportslige aktivite
ter var for børn fra 1. til 
6. klasse, og ideen til Sjov 
Fredag er blevet skabt af 

en gruppe forældre fra 
SIKS .O. 

Forventningen va½ at 
der ville komme mellem 
100 og: 150 børn. Men · da 

· dørene blev åbnet fredag 
aften stod børnene i kø for 
at muntre sig i hallen, og 

_ 400 deltagere myldrede 
ind for at · spille, lege og 
danse. 

Mange af klubbens un
ge atletikudøvere var med 
til at styre de mange akti
viteter, og aftenen slutt~-

de som en god fælles · ople- · 
velse for alle parter. ;-

- Vi vil givetvis gentage 
· arrangementet, og vi vil 
søge ·om midler .. fra kom
munen ,s · aktivitetspulje, 
så vi kan ltøbe legeudstyr 
og ketchere, siger Gunn~ 
Møller Nielsen, der er for-
mand for SIK 80. · 

Til den første sjove fre
dag var det Sæbygaard
skolen, der havde lånt ud
styret ud ·til atletikklub
ben. 



., 

Generalforsamling_ ---af fiol- · 
des onsdag; de~ __ 28 . . fe
bruar 1996 - kt.· ·-19,30 i 

-- k:lubhuset. · ~ - .. 
Bestyr~lsen·Yi· · 



24 SIK' ete til Inesterskab .,., . '~ Q/ 
.;;,,4.-.1 .• :- Ib 

. . 
· SÆBY: Altikklubben SIK 80 fra Sæby, 
bliver med 24 aktive ·udøvere den 
kh1b,, der stiller med flest deltagere 
ved weekendens junior- og ungdoms
seniormesterskaber for_ Jylland og 
Fyn. Mesterskaberne afvikles i Marse
lisborg _Hallen ·i Århus. Desværre ·må 

SIK stille op uden danmarksmesteren 
Jeppe Kristensen, der er på skiskole i 
Frankrig og den skadede Karsten 
· Sørensen. Klubbens formand Gunnar 
Møller Nielsen venter dog, at hans 
unge atleter alligevel hiver nogle me
daljer med hjem til -Sæby. 



~- --~·- " -~~-- - -- - - - ..--.,.- --===_;:_ -=::....::===:====--------- - -
6 -~ -'7~ 17 jysk~ ~ ske 

medaljer til Sæby 
Sæby-atleter førte sig frem ved jyske-fynske mesterskaber 
AARHUS: Det blev til ik
ke mindre end seks jysk
fynske mesterskaber 
samt fem sølv- og seks 
bronze-medaljer, da SIK 
80 i weekenden deltog i 
årets indendørs mester
skaber i , Marselisborg
Hallen. 

- Vi var nu også den klub, 
der havde flest starter ved 
mesterskaberne, erkendte 
Gunnar M. Nielsen med 
et lille smil. 

Atletikformanden hav
de 23 unge atleter med til 
Aarhus, så de fem SIK 80-
ledere på turen havde an
det end medaljer at holde 
øje med på to travle dage 
i det østjyske. 

- Det blev ikke bare til 
de 17 medaljer, men også 
til en lang stribe goåe re
sultater derudover. Der 
blev sat mange personlige 
rekorder undervejs . ved 
mesterskaberne, fortæller 

Gunnar M. Nielsen. 
Men selvfølgelig var me

daljerne det altoverskyg
gende, og sæbynitterne 
blev tilsyneladende ikke 
hæmmet af det lands- · 
kendte århusianske skrald. 

Rikke -Nielsen blev dob
belt jysk-fynsk "mester hos 
de 12-13 årige piger, da · 

" hun vandt 800 meteren i 
2.48,2 minutter med en 
flot spurt og siden slog til 
igen i 60 meter hæk med 
11,82 sekunder. 

Også Anne Arvidson 
blev dobbelt mester i al
dersgruppen, da hun 
vandt både kuglestød og 
højdespring med hen
holdsvis 9,8~ meter - ny 
personlig rekord - og 1,35 
meter. 

Martin Ø. Jensen sørge
de for lidt maskulint guld 
til klubben hos de 12-13 
drenge, da han i en spæn
dende konkurrence med 
omspring om før.;teplad-

sen havde nerverne på 
plads og vandt stang
spring med 2,20 meter. 

Maria Mogensbæk sør
gede for det sjette og sid
ste mesterskab til Sæby, 
da hun .vandt stangspring 
for de 16-17 årige med 
2,20 meter. · 

Sæby-atleternes fem 
sølvmedaljer blev hentet 
hjem af de tre 12-13 årige 
piger Christina L. Han
sen, Camilla · Nielsen og 
Ditte Møller Nielsen, 
samt 16-17 årige Christi
ne Hermansen . 

Camilla Nielsen blev 
klubbens mest vindende, 
da hun alene tog fire me
daljer. Det blev til sølv i 
60 meter med 9,06 sekun
der, mens hun hentede 
bronze i 60 meter hæk 
med 12~94 sekunder, i 

· højdespring med 1,25 
meter og i kuglestød med 
8,61 meter. · 

Ditte Møller Nielsen 

blev dobbelt sølvvinder 
med andenpladser i 60 

-meter hæk med 12,39 se
kunder og højdespring 
med 1,30 meter. 

Den opmærksomme 
læser har måske bemær~ 
ket, at SIK 80 fyldte hele 
medaljeskamlen hos de 
12-13 årige piger i både 
højdespring og 60 meter 
hæk! 

Christine L. Hansen 
blev toer i længdespring 
med 4,31 meter, mens 
Christine Hermansen tog 
sølvet med 1,50 meter i 
højdespring . 

De seidste tre medaljer 
blev hentet af · Rune Pe
d_erse-n hos de. 12-13 åJige 
drenge, hvor han ' fik tre 
gange bronze i 60 meter 
med 8,92 sekunder, 800 
meter med 2.37,0 minut
ter og "længdespring med 
4,19 meter. 

toto 



~Ul mErlaJjer.:til SIi\ ~~~~ 
. • •,. ' < , • .• • . '. • • C 

_;Det bi~ en sport.slig suc- · 13 årige piget vandt Rilt-· årige guldmedalje · · . i 
ces for SIK 80, da æunge ke Nielsen om lørdagen stangspring på 2,20 me

. atletikudøvere deliøi'-ved 800' meter i · tiden 2.48,2 ter. 
De Jydsk Fynske- -Yng- min. - Søndag løb hun sig l drengerækken for 12-
domsmesterskaber i til guldet på 60 meter _ 13 år sejrede Martin Ø. 

- Århus, der løb af stablen i hækkeløb i tiden 11,~2 -Jensen med- et stangs-
weekeoden. -,,; sek . _ · · pring på ~-;'20 meter efter 

Klubben hentede ikke · Anne Arvidson fik guld en spændende omkamp: 
færre end 19 medaljer i kuglestød med et stød på Samtidig satte -han me
hjem til Sæby. Seks· af 9,88 meter, og hun vandt sterskabsr ekord for 12-
deltagerne vandt guld , · også guld med et 4øjdes- årige . 
fem fik sølvmedaljer og 'pring på 1,35 meter. - ~I gruppen. for 12-13 åri-
otte af de.unge fik bronze. Maria Mogensbæk .fik i ge piger: . 

I konkurrencen for 12- aldersgruppen for 16-17 Christina L. Hansen -

, længdespring 4,31 meter. 
Camilla Nielsen - 60 me
ter ·-løb . i--tiden ~9;00 sek . · 
Ditte Møller Nielsen - 60 
meter hækkeløb i tiden 
12,39 sek . og højdespring 
på 1,30 meter . 

I gruppen -16-i 7 år fik 
Christine · - Hermansen 
sølv med et: højd~spring 
1,50 meter ... ·, ._, -

I gruppen for- piger på 
12-13 år : Camilla Nielsen 
- 60 met~~ hækkeløb i ti
den 12,64' sek, højdes-

. pring på 1,25 meter og i 
' kuglestød på 8,61 meter. 

Blandt 12-13 - årige 
drenge fik Rune Pedersen 
tre bronzemedaljer, hen 
holdsvis · i .60 meter løb 
med tiden 8,92 sek., i 800 

t meter løb med en tid på 
2,37 min og i længdesprig 
på _4,19 meter . 

JQSÆJ.W.¼J.J.UZMkXW&&WÆXl M 
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Atletiklub 
.udfordrer 

• sneen·1 
venskabsby 
SIK 80 på skiferie i Sverige 

. SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 drog i mor
ges afsted på vinterferie 
for at udfordre sneen i 
Sæbys svensk,e venskab
sby, Tranås. 

-De 43 · medlemmer, der 
deltager i turen, så ved af
gangen frem til nogle 
·spændende dage sam
men. 

Fællestræning 
Vinter.ferien i den sven

ske venskabsby ~l kom
me til at byde på bl.a.-ski
løb, både.langrend og sla-

. lom, kælkning på en spe
cialbakke, bandy, skøjte
løb og svømmehalsbesøg . 
foruden fællestræning 
med venskabsklubben 
Tranås Il. · . _ _ · 

Men, der bliver også tid 
til afslapning og hygge. 

Formanden for atletik-

klubben i Tranås, $iw Da
hlgreen, har hjulpet 
Sæby-klubben til en hytte 
i det smukke Ille:rn-reser
vat uden for Tranås. 

Tur til Kisa 
Under opholdet i Tra

nås arrangeres der bustur 
tif Kisa, soui ligger ca. 70 
km fra Tranå's; til et virke
ligt godt slalomområde . 

·_ Vi venter nogle deJlige 
dage og glæder os over 
meldingen om, at der fint 
med sne i Tranås-områ-

. det, sagde formanderi · for 
SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen, inden afrejsen 
fra Sæby._· 

~ok 



·· ::·. · SÆBY: · 43 -medlemnier ,-:sIK" erne . var glade. · ·, .)"'" 
·:>· af . J\tletikklubben SIK' ,-_.: Langre:.ndskiene b~v - : 
-·_ . 80 er I;Ietop· ve_ndt . · flittigt brugt f . 'Sil~n ;-:;. : 

hjem · fra vinterferie i .·· men der blev også tid ~~ -
Sæbys svenske · vens- til to dage på slalomski . · 

. ~kabsby Tranås - alle i · i Ki_sa og·,Asbyen, hen~ · 
god .behold. -. · . holgsvis . 70 og 20 kilo ~ ·~ 

Ve<;l .. ankomsten lør- . meter b.orte. ·. 
dag tog Tranås imod Også · . monoskien 

.. , sæbynitterne, iklædt blev afprøve! .: _ Øet var · -
. den . _·flotteste vinter- · ikke let; rapporterer de ._ . 

dragt, man kunne hj'emvendte : ~ · s,K, ere, · · 
.tænke sig. Det :var ·otte ·. men med styrt og _kol-

. til -'ti .::år . siden, der var bøtter lykkedes . det da 
fa.Idet så· meget spe 'i at komme _ n~d fra bak- · 
den . svenske · by, 1 så ken. · · ·· · · 



Spydkast var ikke på'. programmet ved lørdagens 
danske mesterskaber i indendørs mangekamp, 
men det betød nu heller ikke så meget for Jeppe 
Kristensen. iR, b .... ~ ·.;,.C,{;, {~rkivfoto~ , 

D -go Q til . 
ungsæbynit 

AARHUS: Kun sølle 36 point skilteJ~ppe Kris,te11: 
sen. fra den danske rekordJ atletikkens inden'dørs 
5-kamp, da derj weekenden var danske mester
skaber.i mangekamp i Marselisborg-Hallen i Aar-
hus. .... .,.,,., · .... . "'"' 

Den ul6-årige Sæby-at!eimåtte tlpg nøjes >pied 
at glæde sig over et dansk mesterskab hos df 16-
17 årige dreng~ i ·, en lmivskarp ... konkurre9ce, 
hvor ,!lan først for alvor Sc!tte skaf?.etpå plaq~;tj .5-
kampeps sidste •øvelse.- Jqp().•meteren, ;;;; 

Med ~tiden 3.05,1 minutter forbedrede 'han 
samtidig sin samlede scote i 5-karp.pen med 44 
point iforholdtilsidste ~ ;.bM. . •.•... ·.. ,····· 

Dengang havde vendelijoen den.;ffanske rykord 
i 8,5 sekund, inden Tho(Thorp forbedrede .den 
til de nuværende 31.13 point. · 

Heltså tæt lJlev .kaplølJet om q~en ikke ;i år. 
. J epp.e KJ:isten$ep' endte tn~d en fof ij~\ct~:vis ~tker .... 
· margin ned til sølvvinde.ren, John ~teffen fra FIF, 

på 98 ,eoint. ,, ' .. . .··•··•··· ········• ... . Bro11~e-medalj~n gik titJon Jac · s.en. fra ! .ari-
;Yders R~al, der oppåede, 2gj33 poiQ: <4{poiJ;i~j~f- . 

ter Jeppe Kristensen ....... ..: ... .;;;. . ····· " ......... ·•·· 
Sæby-atletens' forholdsvis sikre"'sejr vat t1Jidt 

overa~!,<ende. Den unge,;;vendelb<>! .har n~tnlig 
lang( itra trænet ,optimi~ >i de sii~~ måri'~<JJ)t, 
som han har tilbragt på>Pure Id!~tshøjskåle ... 
med skiløb og surfing som specialer! " 

Alligeyel ble\' det til . ep g~nskerJmpone!~pde 
IJM-s~r!e, hvor 'han lagq.~/}id med. ~;8ff sekl:i,n,tler 
på 60 meter, hæk, hvjlketgav ham 7 91 point og 
føringen fra starti mange\ampen. J 

'Derefter blev <det til ep d$:!lt førs!~plads;)'.Illed 
3,40 meter i stangspring, ~:r 4.-pl~~~'med e~j(p~r
sonlig rekord på 11,68 m,eter i kuglestød og en 
delt • førsteplads med 1,80 .meteri højde, inden 
han knuste konkurrenterne i den afsluttende 

· 1000 meter. ',;·r:;;, . ".J;;, ..... }?i 
Jeppe Kristensen var dog ikke denenesteS~by

atlet, der havde. en god dag i Marselisborg,:,Hal-
len. ,:, 

Klubkammera.ten Jon ~)1ersenvår medJ s~.Pl
me aldersgruppe, .hvor det blev til en flot. 5.
plads, 

Jon .t\ndersen er først lige ryk~ft op i a\g.ers
grupp~p., så hans242 7 p9tøt lov e~ g{)dt fqr ttøm
tiden. Det sammJ; gør to personligrerekorqerun
dervejs med 3,25 meter f stangspring og ' 10,04 
meter f,kuglestøq. 



-. Jeppe kåret som 
d 1'~ .te ,j.9 v2.. ans~ mes -r . . q~ 

Efter at have kæmpet sig 
igennem mangekampens 
fem øvelser, kunne Sæby
atleten Jeppe Kristensen 
stå med guldet i hånden, · 
da Danmarksmesterska
bel"lle for unge atletik
udøvere blev afviklet i 
lørdags i Århus. 

- Vi er vældig · godt til
fredse med resultatet, da 
Jeppe ikke har _ kunnet 
træne optimalt det sidste 
halve år, fordi han er på i
drætshøjskole i Oure på 

Fyn me<:l speciale i skiløb 
og surfing , siger Gunnar 
Møller Nielsen, formand 
for SIKSO. 

Den nykårede Dan
marksmester deltog i 
gruppen for de 16-17 åri
ge, og i mesterskab et op-

. nåede Jeppe Kristensen 
et samlet pointtal på 
3.077· i · de fem øvelser :· 
Hækkeløb, stangspring , 
kuglestød, højdespring og 
1000 meter løb. 
· Den danske rekord i 

mangekampen med de 
fem øvelser er på 3.113 
point . 



. - . 

· $å'sfarter vl igen ... 

5.1.K. 80 inviterer til .. -. ·-

,-._.,. 

'(. '/SJ '' . . . ' ' ~< '. 

. i. Sæby. · · :. • . · .. 
-fritids-c-en·t e·r · 

.. T .. ~ fredag d. !· marts . ··. 

. ,,, ~ kl. 19.00 22.30 .. . 
. - ' ' _·_ - - . l 'l'f, 

for un'ge fra_ 1 .. 'fil og med _ 6. klasse ~ · 

_ - . Kom og vær med til fodbold, · . - · · 
håndbold, mini~tennis, badminton, d-iscotek ~ 

og meget _·mere . 
' - , 

· Der kan købes sodavand, c.hips, sHk m .m.· 
''• 

Husk indes·ko! Entre kr. 20.- · - -



'Atleti en .. 

i Sæby viste 
skosåler 
Men de lokale baner er i dårlig stand 
SÆBY: 18 unge fra SIK 
80, der har bragt både 
danske og jyske mester
skaber hjem til Sæby, er 
tv;unget til kun at vise 
deres evner på udebane. 

- Jeg husker for ti år siden 
ved indvielsen af vores 
klubhus. Dengang sagde 
daværende borgmester, 
Fredborg Nielsen, at nu 
var det vores baner, der 
stod for tur til en renove
ring. Men her i 1996 er 
de stadig ikke blevet re
noveret, sagde en lidt 
utilfreds formand for SIK 
80, Gunnar Møller Niel
sen i sin beretning, da 
foreningen afholdt sin 
generalforsamling. 

Konsekvensen er, at SIK 
80 ikke kan ,arrangere 
stævner, der tiltrækker 
unge idrætsudøvere fra 

resten af landet. Det bety
der samtidig store kørsels
udgifter for klubben, når 
turen går til stævnerne i 
Sønder- og Midtjylland. 
- - Lad os nu få hævet 
standarden på det stadion 
her i 1996 , så vore unge 
sportsfolk får de omgivel
ser , de virkelig fortjener, 
sagde Gunnar Møller Ni
elsen. 

-Flotte mesterskaber 
Selv om idrætstalenter

ne viser · deres dygtighed 
mange kilometer væk fra 
Sæby, blev det alligevel til 
en lang række danske- og 
jyske mesterskaber. 

Den store tilgang af nye 
medlemmer som klubben 
har haft i den senere tid, 
er en af grundene til de 
flotte resultater. Gunnar 

De unge bliver udviklet socialt og menneskeligt i SIK 80 

. Møller Nielsen lægger 
vægt på, at de unge føler 
sig hjemme i klubben, så 
det er en homogen og 
sammentømret flok, der 
deltager i holdkurrencer
ne. 

- Det er vigtigt, at vore 
medlemmer udvikler sig 
socialt og menneskeligt i 
klubben, blandt andet 
ved at tildele dem opga
ver ved sommerfester og 
andre arrangementer. De 
unge bliver på den måde 
en del af helheden i klub
ben og dermed ansvarlige 
overfor hinanden, sagde 
formanden på generalfor
samlingen. 

Minus 
Kassereren havde dår

ligt nyt. Regnskabet viste 
nemlig et underskud på 
7.000 kroner. Det var dog 
første gang i 17 år, at der 
var minus på bundlinien. 
Ingen af deltagerne be
gyndte dog at ryste i buk
serne af den grund. 

Så længe klubben står 
for gode sportsresultater, 
og samtidig udfører et 
godt socialt arbejde, · vil 
sponsorerne blive ved 
med at støtte SIK 80 øko
nomisk, var den optimi
stiske holdning på gene
ralforsamlingen. 

hof 



Unge er indstillet til priser 
SÆBY: SIK 80 har indstil
let følgende medlemmer 
til Sæby kommunes erin
dringspris. Alle har dan
ske eller jyske mesterska
ber bag sig. De 18 talern
ter er: · 

Maria Mogensbæk, Sine 
Christiansen, Jeppe Kri
stensen, Karsten Søren
sen, Toai Pedersen, Chri
stine Hermansen, Morten 
Hyttel, Rikke Nielsen, 
Ditte Møller Nielsen, 

Camilla Nielsen, Christi
ne L. Hansen, Helle Møl
have, Charlotte Nørholt, 
Julie Dyg, Pernille D. 
Jensen, Rikke F. Jensen, 
Karsten Idskov, Rasmus 
Thirup, 



-

... .. . . ·:·., ... _. .. , ............. :d: •':':::::::=-:•:•.-.•:: .• :,.:s~A .. · . ... /::- · .. ,.,,:c·. ·c:,, ... ::/rn:,i.;::':},:)f '(,\::}::~1,::.,.,X'.•:<• ... •:•:•.•:•::f. Unge i SI K , 
80 må vinde 
deres me
sterskaber på 

.-udebane de 
hjemlige er 
ror dårlige til 
at arrangere 
stævner på. 
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Sjov Fredag sJ)rqdler igen 2 -1 - ~ b . 
" I ) • ) \ 'I. , 

SÆBY: Så slår SIK 80 ige.n _dørene op for "Sjov Fredag", . som hol-
des i Sæby Fra'id~ce~t~(~en 8.~.marts.. . ·. , · ·. · . · . -

"Sjov. Fredag:'·:k,.~,ri'·cl'~p.ne_\gang-byØe på både fodbold, hån~-
- '~· •• : • , ·'. ,. ~ • ' ~ , • " . • I 

bold, floorhockey, badminton, minitennis og hip-hop. Der er 
også mulighed for bruge kræfterne i diskoteket. 

Igen i år er der mange af forældrene samt klubbens atletiku
døvere, der står klar til at hjælpe deltagerne til rette - så man kan 
trygt sende børnene · afsted. . . . . _ . ~- . . : · (· , 
. Der er årgangene fra l. tiJ og rp.ed 6~ .klas·s~, ·øer li:ar-m)1Hghe~Jor .. 

:.' ._at deltage i "Sjov Fredag". · · ·' - · 
' , • ' I ' 

--



t/ - 3- 9b • . 3 

Masser'af 
DM,me,tal· 
til atleter 
MALMO: Der blev høstet masser 
af !?M-medalje¼ da Vendsyssel.Ci 
we~Jf~:nden sendte sin.e ~~præ§ed+ 
tanter til DM i indendørs atletik · 
for · 11nge, der blev åfholdt i 
Malmo - af mangel på ordentlige 
f~øiliteter i Y?:!t eget ~9pgerig$. !L, 

· qtte .•• talent~r fra Sæby og to .fr? .. 
Hjørring sørgede for " ikke færre 
end. .. otte megaJjer tjl yendsyssel; 

~!tl:,•f ~Jf ~if:Id,_ •. ~~·•'..flt ..... søly_·;~.~·-

. 17"årige J~ppe Kristensen fr~ 
Sæqy; som l §idste week,end bley ·· 

........ : .... f;~t~re!i{t!~~gåt;f{hfv1la~if ~: ..• ·~ 
konkurrencer ?" ··· · ·:.: 

... Med et sprij}g På J ,§,65 Illetel" 

s1a.· ... _·.n .•. ·.·.•·~.•_P ...•. _ ...... ~ ..... hti~n .·~ .. • .. ·.,_·· .. ··.••.·._ •. ld.. q _tt~_.~.Rrihn_ g; _···~.g··_._·.-.·.· •. ·.· , 
u. q~4en me ssenere 1'.0;:iU anat~= -· 
ter . øverst p~ podiet, da han 
vanpt konkurrencen i højde-
spgigmed .ty§~ m.eter. '\ 8Jrt. 

J~ppe Kristensen sikrede stg · 
endnu en medalje, da. han meq 
et .~pring på 9,24 meter i længes-

. . pJlll,g tog sig ~f l>ronz.~11. . t 
Hans 16-åiige I<lubkammetå.t 

fra SIK 80, Maria Mogensbæk, fik 
o~~ . en D~.:guldlJ\edalje roeµ 
hj~Øl f,;a · M~Jpio, da 0;11n ·med j 
S~f!gspring forcerede 2;20 metet. ' 

Trods plagef'af en lyskenskade; 
så · lykkedes j:l~ 17 -årige Karsten: 
Søf!e:s~n fl;~-i:: Sæby i ~t snup~~ r 
bronze i stangspring ?ffied 3, 19 . 
meter. 

, Den 17-årige I>orthe V'. Nielsen >.J 

fra !Ijørring .• ~t.Ietik J.(11:11:). blev t;. 
søndag dansl( ungdomsniester i ;;i: 
1500 meter løb, da der blev af~ 
viklet . indendørs mester -skaber i 
Malmo. . ••. ·· 
. Den 11ng~ ve~~elbo løfi.''.guldet .. ,.. 
1 hus med tiden -'.l.58,9 minut i et , 
meget taktisk lø}?. , 

Dort:ge V. Ni,eJsen fik .også en 
sølvmedalje rµeg . hjem '" fra 
Malmo. Den faldt i 800 meter ·· 
lø?, l}.yor hun løb i tiden 2,20 
m1nu!'." . IL .•• .. 

Ogs~ 14-årigetAnne Sofie Niel~ 
sen fra Hjørring fik en medalje ., 
~m halsen, da h.yn satte person~ 
hg r~kord i st,ngsspring med 
2,ZO meter. ..-. . 

Selv om kortkurrencen blev f · 

~det 1;1ed et. spring på samme ' 
"høJde" sa .rakte J.'.\nne Softe Niel
sens tid 0 kun'' tiJ sølv på grund 
af flerenedrivninger undervejs. 

Fqtuden alle medaljetagerne, 
så vist~i d,e ~vrige deltage1i :fra de > 
to kluqper 1 Vendsyssel, at de.r et 

' et rigeligt med talent at bygge vi-
dere på. _ 

w. 1<!1d~~~kov~~ti. lf~~ ;~;; 
200 I!}eter i pefsonlig rekordtid 

. 25,25,!ekunder og hans 16-årige 
1 klubl{:~yimerat JQn. Andersen stil-' 
]( ]ede '·op i .stangspring, t:f~~pring 

60 met~r hæk ~aip.t høj d~spring; . 
hvor det blev ti}placeringer som · 

~.~:\~:. ~~:Uer J~t.#.W1t} 
t 16-årige Ida Jetisen fra Sæby. 
•··· blev nr. seks i ·. kuglestød med · · 

fh'i~&Er1,1~~,~~-:;t~,:;· 
/ ter med tiden 3o;oo sekunder. 

·-········ 15-åtige Mette \ .. Møller Nielsen 

lj :!J f;J~0!~fe~f&å~~ ;J1f:ft1t:ti( . 
/ ottend.eplads. ; ·····•· · · · 
.·. ~:· ;.;. ,. . 



Sjov Fredag" indbyder bør~ene 
SÆBY: ;Nu har også _de mindelig tennis, og der 
alleryngste sæbynitter skal slåes lige så _ hårdt . 
mulighed for at prøve som til en ·'almindeUg ten
kræfter med tennisspil- -nlsbold før .at ,få skumbol- . 
let. · - de~ til at bevæge-sig: 

Mange tennisklubber i . 
1 Det hvide spil -bliver · do·g landet har minitennisba- · 

tillempet de smås større!-- ner. Sæby Tennisldub har 
.ser, og allerede på -fredag . !ndtil :nu ikke haft nogle, 
kcin de stifte bekendtskab men fra den kommende 
med ketchere og bolde, sæson er-det hensigten at 

1 når S}ov F~edag-arrange- etablere, to minitennisba
mentet løber af stablen -i_.. ner. 

~ sæby . Fritids~enter på fre- - Børn. helt op til 14-ars 
dag den 8. marts. alderen har stor fomøjel-

Lige såvel som at en al- , se af åt ·spille minitennis, 
mindelig fodboldbane er ligesom forældre og børn 
for stor til de små spillere~ · .kan spille mod hinanden 
er en almindelig tennis- på mere lige vilkår end på . 
bane også for stor til de en stor bane, siger John 
yngste. De spiller i stedet Henrik Andersen fra Sæby 

"'på en halv tennisb~ne eJ:- Tennis- og· Badminton -
ler en badmintonbane. -_ klub. -

. ~ . . 
Reglerne er -de samme Selv om deri udendørs 

som v~d stortennis. Det tennisssæson først . starter 
spilles med ~n almindeli~ . om et par måneder, har 
tennislet~her .. Derimod ·er tennisklubben nu :aftalt 
bold~n anderledes, idet _ med SJ.K~, der arrangerer 

· man _spiller m~d en blød Sjov Fredag"afteneme,- at 
. skumgumniibold, der er det allerede nu vil -være 
tre . gange s( ~ stor.' som ~ . muligt '. at prøve kræfter 

. almindelig .: .. tennis~ld. . . ·med •minitennis ·~ 
Slage~e er som ' ved, ål-· · anfa 

, . • 

· ' 
0 



Onsdag den 6. marts 1996 

To mesterskaber 
til Sæby · atletik 
Hvad Sæby ikke kunne 
gøre i bydyst.en _ mod 
Fåborg klarede SÆ 80 i 
Malmø. I alt blev det til 2 
Danmarksmesterskaber, 
begge i bronre, til de un- _ 
geatlet.er. · 

Den kun 17 årige Jeppe 
Kristensen slog igen sit 
talent fast i Malmø. Han 
vandt den spændende 
højdespringskonkurrence · 
med 1,89 ~ over den 
stærke John Steffensen 
fra Frederiksberg. 

Jeppe vandt ligeledes 
guld i trespring en time 
forinden, hvor han sprang 
12,65 meter. I længde- _ 
spring blev . det til 6,24 
meter og bronzen var 
hjemme. 

Den 17 årige Karsten 
Sørensen sprang 3,10 me
ter og fik ligeledes bronze. 
Karsten har i vinter døjet 
med en lyskeskade, så · 
han var tilfreds med re
sultatet. 
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400 unge havde skægge og aktive tim er i Sæby Fritidscenter 
Af Ole K. Petersen 
Foto: K/111 Da/,/ Ha11se11 

SÆBY: Sjov Freda g levede i 
san dhed op til sit navn ved 
atl etikklubb en SIK 80's ar
rangeme nt i Sæby Fritid scen 
ter. Så der bliver også Sjov 
Fredag fremover. Ocr er alle 
rede planl ag t to ti l efte rår et 
og yder ligere to til næste fo. 
rår. 

Tilslutningen til det første ar
rangement i janauar blev en 
lang ~tørre succc~ end forven
tet. 

Men, succc~'cn i fredags blev 
endnu større. l ler mødte om
kring 400 sko lelever fra 1.-6. 
kla~sc op • og de havd e nogle 
herlige timer sammen. Med 
masser af skægge oplevelser og 
et væld af vidt forskellige akti
viteter. Der var noget for en
hve r sang - og også tid til at 
hygge sig. 

F.t sjovt alternativ for al
dersklassen. 

Det primære 
Alle kunne være med - og 

var det. Uanset evner og talent 
kunne de deltage i forskellige 
spil og idrætsgrene. Når der 
skulle vælges hold, skete det 
ikke efter kvalifikationer, men 
efter 1,2,3, 4-princippct. 

- Konkurre nce er helt okay, 
men det primære er morska
ben, var det und erstreget i ind
bydelsen med tilbud om at 
være med til fodbold, hånd
bold, inde-hockey.mini-tennis, 
bad mint on, diskotek og ikke så 

Børnede morede sig sammen og stillede gerne op til fællesfotografering uden at glemme slik og chips. 

lidt andet, bl.a. bobsp il, skak 
og brædtspil i hygegafdelin
gen . 

- Der er ingen tv ivl om, at 
der er behov for sådann e ar
rang emen ter, fastslog form an
den for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen, ved afslut ningen. 

· Det er min helt klare opfat
telse, at Sjov fredag har slået 
sig fast i de ung e sæbynitte rs 
bevidsthed . Der blev danset, 

leget, spillet og hygget til den 
store gu ldmedal je. 

Summede af aktivitet 
25 h jælpere fra klubb en sør

gede for, at de forskellige akti
vitet er forløb planmæssi gt 

• Det er dejligt at se 400 unge 
summ e rundt fra akt ivitet til 
aktivite t med et smil på læben, 
tilføjer Gunnar Møller Nielsen. 

Vi var spændte på, om 
succes'en fra det første arra n
gement kunne gentages. Det 
kunne den. Da dørenen ble v 
åbnet, væltede det ind med 
børn , og det forlsat te i en t i
mes tid, så i alt 400 fra det 
med af komm un en mødte op . 
Hele tiden summede det af ak
tivitet. 

• Mange af de unge havde 
været med ved det første a r
rangement , og andre havde 
hørt om det vellykkede forløb . 

VM-stemning 
• Vi bestræbte os på også at 

byde på lidt nyt , som samtidig 
kunn e bidrag e til fællesskab og 
intensitet. Desuden ville vi og
så gerne vise, at SIK 80 er en 
atleitkkiub. 

• Vi samlede derfor alle de 
unge i hallen til lodtrækning 
på indgan gsbi llelierne . og til 
stan gsprin g-opvisning. 

Springene bleven fin op leve l
se både for deltagerne og til
skuerne, som heppede og klap
pede i bedste st il, som var det 
el VM. 

• Samtidig var det skønt for 
klubb ens stangspri ngere at 
kunne vise deres kunne n over 
for en stor flok unge , tilføjer 
Gunnar Møller Nie lsen. 

Springerne var 16-årige Ma
ria Moge nsbæk, 16-årige Jon 
Andersen, 12-årige Martin 
Jensen og Il -årige Kim Clu i· 
stensen. 

Når sulten meldt e sig, var det bare om at stille op i køen ved slik· og chipsboden. 

Ved lod trækn ingen trak en 
elev fra hver af de skoler, hvor -

fra der kom deltagere, lod om 
sponsorgaver fra Peiter Sport, 
Radiomontøren og Sparekas 
sen Nordjylland. 

Nye ind slag 
Et nyt Indslag i Sjov Fredag 

var ltip-hop-afdellngem , som 
Katrine Vorum og Melie Møl
ler Nioelsne stod for. Det var li
gesom et andet nyt Indslag, 
mini-tennis ledet af John Hen
rik Andersen, meget populært. 

For diskotekafviklingen stod 
Stefan Christensen og Johnnie 
E. Larsen • og der blev danset, 
så sveden haglede! 

SiK 80's Sjov Fredag udvalg 
bc;tår i øvrigt af Ulla Kammer, 
Lennart og Tove Pedersen samt 
Gunnar Møller Nielsen. 

Deres indsats har været slid
det værd! Det er 400 børn klar 
lil at skrive under på. 

De ikke særl ig dansedygtige 
forsøgte at lære nogle af trinene 
ved at spille indendørs fodbold 
ind imellem. 

Også nutidens ungdom forstår 
sig på at spille bob. 

' L - .,.. - - .. - - - - - • - - - - - - - - - - - -- ... --- -- ..- -· · -- --------··-·~ 
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Alle kunne være med - og 
var det. Uanset evner og ta lent 
kunne de deltage i forskellige 
spil og idræts grene. Når der 
skulle vælges hold, skete det 
ikke efter kvalifikati oner, men 
efter 1,2,3, 4-princippet. 

- Konkurrence er helt okay, 
men det primære er morska
ben, var det understreget i ind
bydelsen med tilbud om at 
være med til fodbold, hånd
bold, inde-hockey,mini-tennis, 
badminton, diskotek og ikke så 

f~ ' ''" "" , ' ';' ~w '""""""'~ 'Wh 4fil®k,~,BJJ8m:f&•-·----
Børnede morede sig sammen og stillede gerne op til fællesfotografering uden at glemme slik og chips. 

lidt andet, bl.a. bobspil, skak 
og brædtspil i hygegafdelin
gen. 

- Der er ingen tvivl om, at 
der er behov for sådanne ar
rangementer, fastslog forman
den for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen, ved afslutningen. 

- Det er min helt klare opfat
telse, at Sjov Fredag har slået 
sig fast i de unge sæbynitters 
bevidsthed. Der blev danset, 

leget, spillet og hygget til den 
store guldmedalje. 

Summede af aktivitet 
25 hjælpere fra klubben sør

gede for, at de forskellige akti 
viteter forløb planmæssigt 

- Det er dejligt at se 400 unge 
summe rundt fra aktivitet til 
aktivitet med et smil på læben , 
tilføj er Gunnar Møller Nielsen. 

Vi var spændte på, om 
succes'en fra det første arran
gement kunne gentages. Det 
kunne den. Da dørenen blev 
åbnet, væltede det ind med 
børn , og det fortsatte i en ti
mes tid, så i alt 400 fra det 

. med af komm unen mødte op. 
Hele tiden summede det af ak
tivit et. 

- Mange af de unge havde 
været med ved det første ar
rangement, og andre h avde 
hørt om det vellykkede forløb . 

VM-stemning 
- Vi bestræbte os på også at 

byde på lidt nyt, som samtidig 
kunne bidrage til fællesskab og 
intensitet . Desuden ville vi og
så gerne vise, at SIK 80 er en 
atleitkklub . 

- Vi sam lede derfor alle de 
un ge i hallen til lodtrækning 
på indg angsbilletterne , - og til 
stangspring -opvisning . 

Springene bleven fin oplevel
se både for deltagerne og til
skuerne, som heppede og klap
pede i bedste stil, som var det 
et VM. 

- Samtidig var det skønt for 
klubbens stangspringere at 
kunne vise deres kunnen over 
for en stor flok unge, tilføjer 
Gunnar Møller Nielsen. 

Springerne var 16-årige Ma
ria Mogensbæk , 16-årige Jon 
Ande rsen, 12-årige Martin 
Jensen og 11-årige Kim Chri
stensen. 

Når sulten meldte sig, var det bare om at stille op i køen ved slik- og chipsboden. 

Ved lodtr ækning en trak en 
elev fra hver af de skoler, hvor-

De ikke særlig dansedygtige 
forsøgte at lære nogle af trinene 
ved at spille indendørs fodbold 
ind imellem. 

Også nutidens ungdom forstår 
sig på at spille bob. 

' L - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - ----- ·- ·-- - -- -- ·- - - -- ---- --- ----··- · · 



Øvelser gør mester - også når det gælder bordtennis. 

Dæmpet belysning, farver og fest prægede f,:itidscentrets diskotek, hvor der blev 
set på, inden man vovede sig ud i dansen. . · 
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400 unge havde skægge og aktive timer i Sæby Fritidscenter 
Af Ole K. Petersen 
Foto: Kim Dahl Hansen 

SÆBY: Sjov Fredag levede i 
sandhed op til sit navn ved 
atletikklubben SIK 80's ar
range ment i Sæby Fritidscen
ter. Så der bliver også Sjov 
Fredag fremover. Der er alle
rede planlagt to til efteråret 
og yderligere to til næste fo-
rår. , 

Tilslutningen til det første ar
rangement i janauar blev en 
lang større succes end forven
tet. 

Men, succes'en i fredags blev 
en dnu større. Her mødte om
kring 400 skolelever fra 1.-6. 
klasse op - og de havde nogle 
herlige timer sammen. Med 
masser af skægge oplevelser og 
et væld af vidt forskellige akti
viteter. Der var noget for en
hver sang - og også tid til at 
hygge sig. 

Et sjovt alternativ for al
dersklassen. 

Det primære 
Alle kunne være med - og Børnede morede sig sammen og stillede gerne op til fællesfotografering uden at glemme slik og chips. 

u::ir rlPt TT::in~Pt PvnPr O!J talent 

fra der kom deltagere, lod om 
sponsorgaver fra Peiter Sport, 
Radiomontøren og SpareJ<as
sen Nordjylland. 

Nye indslag 
Et nyt indslag i Sjov Fredag 

var Hip-hop-afdelingem , som 
Katrine Vorum og Mette Møl
ler Nioe lsne stod for. Det var li
gesom et an det nyt indslag, 
mini-tennis ledet af John Hen
rik Andersen, meget populært . 

For diskotekafviklingen stod 
Stefan Christensen og Johnnie 
E. Larsen - og der blev danset, 
så sveden haglede! 

SIK 80's Sjov Fredag udvalg 
best år i øvrigt af Ulla Kammer, 
Lennart og Tove Pedersen samt 
Gunnar Møller Nielsen. 

Deres indsats har været slid
det værd! Det er 400 børn klar 
til at skrive under på. 



Onsdag den 13. marts 1996 

Boldspil var blot en af de mange aktiviteter, som 400 unge 
kunne deltage i, da der i fredags . Hip-hop, minitenn is, 
diskotek og stille spil var nogle af de andre ting, de kunne 
hygge sig med. Foto: Kim Dahl Hansen .· 

Sjov Fredag 
er slået an 
Der blev danset., leget., 
spillet og hygget til den 
store guldmedalje, da At
letikklubben SIK 80 slog 
dørene op til · endnu en 
Sjov Fredag for unge fra 
1.-6. klassetrin. 

25 unge medlemmer fra 
klubben stod klar for at 
hjælpe de 400 gæster til
rette i Sæby Hall en ; der 
var omdannet til en stor 
legeplads. 

- Vi var spændte på , om 
successen fra forrige ar
rangement kunne holde . 
Men det kunne den . Da 
dørene åbnede klokken 
halv syv fredag aften , 

r væltede det ind med børn. 
Og det blev det ved med i 
omkring en time, fortæl 
ler Gunnar Møller Niel
sen, formand for SIK 80. 

De 400 unge kom fra 
det meste af Sæby Kom
mune, og mange af delta
gerne var gengangere fra 

den første sjove fredag . 
- Som noget nyt samle

de vi alle unge i hallen 
omkring en lodtrækning 
på indgangsnummeret , 
hvor de samtidig kunne 
se stangspring , forklarer 
SIK's formand . 

- Stangspringene blev 
en fin oplevelse for"de un
ge tilskuere : Inden sprin
gerne skulle igang, hep
pede og klappede -tilsku
erne i bedste stil. Som var 
det VM. 

- En · anden nyhed, der 
stod på programmet, var 
hip-hop og minitennis, si
ger Gunnar Møller Niel
sen. 

Allerede nu er der sat 
datoer for de næste Sjov 
Fredag-arrangementer. 
Det bliver 4. oktober, 22. 
november, 24. januar og 
7. marts. De to sidst
nævnte er datoer i 1997 . 
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- SÆ~Y: I mor.gen går · det ·Ind~n den sids.te~og af-
:løs i ' Sæby Fritidscenter. . gør~nd~ runde ~ før-er SIK 
med -anden · og sidste åf"' 80 -de .fleste aldersgrupp~r, 
deling i DGI~s nor-djyske · 4 ud af syv,. m·en der bli~ 
_mesterskab for hold. ver'' _ spænding ·om · :nogle 

Alle nordjyske klubber af · holdene -. intet · e.r af-
er indbudt {~a. 90), ~så. der gjort endnu. . · . 
· skulle_ være lc!:gt-qp _~til ~n _ .·Stævnet .starter klokken 
·: god og~ spæ-ridenp~ kon-~ 13:00. 
k\lrrence . i ~ dicipline~ne: · ·. Næste lør-dag _får SIK 80 

. Hækkeløb, ~. højdespFing / b·esøg ~-af · :veri.skabsklU:b~ 
længdespring og 300 m. ben, KOLi il, fra Osl~~ · 
løb. 

' < 

' 

, 
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Imponerende resultater .af Sæby og Dybvad 
rr . . SÆBY: De unge ·atleter 

. fra SIK 80 og Dybvad lK 
er i en klasse ·for sig. Det 
blev -påny understreget, 
da. anden runde ,af 
amtsmeterskaberne blev · 
afviklet i Sæby Fritids-
center. · 

Af de 48 førstepladser, det 
blev uddelt, tegnede Sæby 
sig for de .20, 16 gik til 
Dybvad. Da.de lokale nær
mest havde taget, hvad de 

, w ville have, blev der ni 
guldmedaljer tilbage til 
Aalborg, to :til Hj~rring og 
en til Hadsund. ' , 

Fra Sæby gik førsteplad
serne til følgende: 

Drenge: 
6-7 år: 
Morten Lang, ·1ændes

pring og 300 meter løb. · 
8-9 år: 
Niels Christian :Nielsen, 

længdespring, højdes
pring _og 300 m~ter løb. . 

12-13 år: . . 
Rune Pede!sen, hække" 

løb. 
14-15 år: 
Brian Ra,smussen/ 300 

meter · 1øb. Rudi · Olesen, 
længdespring. 
· 16-17 år: . 

Jon Andersen, højdes'.'" 
pring, hækkeløb, og læng
despring. Peter Jakobsen, 
300 meter løb. 

lo 

Piger: 
12-13 år: 
Rikke Nielsen, hække

løb. Christina L. Hansen, · 
længdespring. Anne Ar'.'" 
vidson, højdespring . 

14-15 år: 
Sine Christiansen, hæk

keløb. KatrineVorum, 300 
meter løb. 

16-17 år: 
Maria Mogens.bæk, 

hækkeløb, længØespring 
· og højdespring. · Første

pladsen i højdespring del
te Maria Mogensbæk med 
klubkammeraten · Ida 
Jensen, idet de oegge nåe-
de 1;20 meter. · 

S~by vandt desuden 

J'l,-3 ·-9" 

holdmesterskabet , i føl
gende grupper: 8-9 år,(· 10- _ 
11 år, 12-13 år og 14-15 år. 
· Fra Dybvad IK var der 
først~pladser til følgend~: 

Drenge: 
14-15 år: 

· Anders Ja,obsen , hæk
keløb og højdespring : 

118-19 år: 
Mads Olsson~ hækkeløb, 

300 meter løb, længdes
pring og højdespring. 

Piger:- , 
6-7 år: . 
Simone Dige Larsen, 

300 .~~ter løb. Anne Met
te Madsen, længdespring 
og h~jdespring. 

10-11 år: 

Mette Abilgaard,· hække-. 
løb og 300 mete.- løb. · 

12-13 år: 
I.,otiise "Kristensen, 300 

meterlæøb . . ' 
14-15 år: 
Sisse Olsson, længdes- . 

pring og højdespring. 
lij-19 år: · 
Lise B. Nielsen, højdes

pring. Mette Brassøe, hæk - . 
keløb. I 

Oybvad blev · tillige · 
· holdmestre i klasserne 6-7 
år, 16-17 årog -18-19 år. 
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Norske atleter pa besøg 
SÆBY: På lørdag for atletikklubben SIK 80 besøg 

• I 

af vennerne fra Koll IL i Oslo. Det er lagt op til 
en hyggelig dag med konkurren _cer om · eftermid
dagen og socialt samvær om aftenen. De to klub
ber skiftes ti1·· at besøge hinanden hvert år i 
marts. -





N1ANDAG2S~ MARTS 1996 SÆBY 

Atletik fra oven. Aktivitet og afslapning men fremfor alt en god stemning ved stævnet. OFoto:KimDahlHansen 





Pokalen hjem til Sæby 
Unge atleter kæmpede flot - slog venskabsby 
SÆBY: Stemningen nåede landsholdshøjder ved · 
venskabsstævnet i indendørs atletik mellem SIK 80 
fra Sæby og venskabsklubben Koll IL fra Oslo. 

SIK 80 kæmpede flot gennem hele stævnet og opnåede 
27 førstepladser. Koll IL fik kun 18 af slagsen. 

Især de 12-13 årige piger viste utrolig styrke for 
sæbynitternes hold. Pigerne kommer vi uden tvivl til 
at høre mere om i fremtiden. 

Da de 16-17 årige unge mænd sprang højdespring 
. kogte hallen af begejstring og stemningen var lands
holdskamp værdig. Højdespringskonkurrencen: blev 
vundet af Jeppe Kristensen fra SIK 80 og Jon Andersen 
fra samme klub opnåede en tredjeplads . 

Det er fjerde gang sæbynitterne har besøg af ven
skabsklubben fra Oslo. Nordmændene ankom fredag 
til Dansk Folkeferie, hvor de overnattede, og lørdag 

Den lille pige koncentrerer sig om slikkepinden mens de 
\_/ voksne kigger resultater. Foto: Kim Dahl Hansen 

morgen blev de budt velkommen af Helle Jensen ved 
et stort og lækkert morgenbord på Sæbygaardskolen. 

Lørdag klokken 13:00 startede stævn .et på bedste 
landsholdsmaner. Der var fælles indmarch med faner, 
og nationalmelodierne blev spillet af de lokale Salami 
Swinger~. 

Efter et vellykket stævne var det spisning på Sæbyga
ardskolen for forældre og børn fra begge klubber. Her 
blev venskabsstævnets pak.al overrakt til vinderne fra 
Sæby. 

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær, og SIK 80 
kan se frem til næste år, hvor klubben skal en tur til 
Norge og forhåbentlig bringe pokalen med hjem igen. 

hof 

Både længdespring og kuglestød kan lade·sig gøre in
dendørs. Foto: Kim Dahl Hansen 
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Flere penge er måske på vej 
til frivilligt arbejde 
Borgmester vil gerne bruge mere til foreningslivet 

Sæby -Understeds pigemesterrækkehold, der sids te år vandt Jysk Cup I håndbold, .var mødt op t il overrækkelsen 
iført klubdragter. Foto: Bent Ja kobsen 

Til hunden Eiko var der godbidder, da han sammen med 
sin herre, Jørgen · Berthelsen, Sæby, stillede op til over
rækkelsen i byrådssalen. De blev mestre i Patruljeklas
sen ved DCH-landsstævnet. Foto: Bent Jakobsen 

Af Ole K. Petersen 

SÆBY:Der er måske flere 
kommunale kro ner på 
vej til det frivillige arbej
de i Sæby Kommu JlCS 
foreninger . Borgmester 
Leif Bak (S) ha .r i h vert 
fal d viljen til at være me
re rundhåndet. 
Han turde dog Ikke her og 
nu love flere penge til for
eningslivet , da han for ny
Ug talte ved den årlige 
overrækkelse af kommu
nale erindringsgave r og 
mesterskabsmærker for id
rætspræstationer . 

Leif Bak nøjedes med at 
sige, at kommunen måske 
fremover vil bruge lidt fle
re penge på foreningsliv et: 

-Jeg tror, der er bred for
ståelse i byrådet for at ofre 
lidt mere på det felt. 

Samtidig med rosen til 
de mange idrætsudøv ere, 
glemte han ikke de frivilli
ge trænere, ledere og be
styrelsesmedl em mer, der 
ofrer mange timer i dræts
klubberne - uden at få no
get for, men tværtimod 
ind imellem har udgifter 
på arbejdet med de unge. 

Gode ambassadører 
Leif Bak betegnede ld

rætsudove rne, de r i det 
forløb ne år havde vundet 
mesterskabe r, som gode 
ambassadører, der giver 
Sæby Kommune god pr. 

- Også lederne fortjener 
en tak for at bruge deres 

kostbare fritid. De udøver 
et kæmpearbejde, som vi 
fra kommunens side er 
meget glade for. De lærer 
børn og unge betydnin
gen af at have ansvar på 
h old og i klub, selvdisct
p l In og plan lægnin g af fri
tid en. 

Også til idrætsud oveme 
var der ros fra borgme
steren: -1 er med til at ska
be godt kammeratskab . 

- Den store træningsind
sats, I yder, kan ko mmer 
jer til gavn rent sundh eds
mæssigt senere i livet. 

Borgmesteren under -
stregede, at foreningerne 
er med til at opdrage de 
unge til demokrati. 

- Vi er stolte over jeres 
præstation er, sagde Leif 
Bak til de 67, der blev 
hædret.I foregår jeres 
kammerat er med et godt 
eksempel. 

Ved sammenkomst i by
rådssalen blev der budt 
velkom men af formanden 
for Sæby Kommunes Fol
keoplysningsudvalg, An
ne-Grethe Broh us, der ud
trykte stolthed over, at der 
findes så mange dygtige 
sportsfolk i kommunen. 

- Oet er dej ligt, at l også 
kan klare jer smukt uden 
for Nodjyllands Amts 
grænser, sagde hun. Der er 
samtdig grund til at takke 
de frivillige trænere og le
dere, der har deres store 
ande l i, at 1 har nået så me
get. 

De blev hædret 
SÆBY: I alt blev 67 blev i aftes på Sæby Rådhus 
hædr et for deres idrætspræs tationer sidste år i 
form af enten nord iske, danske eller lyske samt 
jysk-fynske mesterskaber. 

De fik alle overrakt en træninsgdragt med logo 
og Sæby Kommunes mesterskabsmærke. Følgende 
blev hædret under langvarige klapsalver: 

Fra Sæby Sejlklub: Kasper Nielsen for sølvmedal
je både individuelt og for hold ved de nordiske 
mesterskaber. 

Fra Håndboldsamarbejdet Sæby-Understed: Pi
ge-mesterrækkeholdet for finalesejren i Jysk Cup 
1994-95: Randi Poulsen, Anne Kaptain, Anette 
Kristensen, Mette Jensen, Susanne Andersen, An
nette Sørensen, Mai-Britt Johansen, Christina Go
tliebsen, Chris Christensen, Tues Christensen, Lo
ne Larsen, Lene Nielsen, Christina Larsen, Bittin
na Jensen, holdleder Eva Clausen og træner Birthe 
Jensen. Håndboldsamarbejdets damejuniorhld 
for vinder af Jysk Håndbol d Forbunds vinterturne
ring 1994-95: Anne H. Jensen , Linette Trekær, 
Anette Eckhardt , Maiken Christensen, Mia K. 
Holm, Mia Ovesen, Marianne Nielsen, Anne Met
te Plomgaard , Jannie Falkenberg, Randi B. Niel
sen, Anette Johansen, Judi Simonsen , træner Mo
gens Thoms en og træner ReneJ. Nielsen. 

Lyngså Boldklub: Helle Simonsen for sin sølv
medalje som deltager på det danske håndbold
ungdom slandshold ved Verdensml'stPr<bhPt i 
tsrasmen. Hun har netop haft sin debut på det 
dansk e A-landshold. 

Dansk Politi Hund eforening Sæby: Møller Chri
stensen som mester i Vinderklasssen ved landss
tævnet og Jørgen Berthelsen som mester i Patrulje
klassen . 

Sæby-atletikklubben SIK 80 for individuelle me
sterskaber og holdme sterskaber: Mafia Mogens
bæk, Sine Christia nsen, Jeppe Kristensen, Karsten 
Sørensen, Toal Pedersen, Christine I lermans en, 
Morten Hytte!, Rikke Nielsen, Ditte Møller Niel
sen, Camilla Nielsen, Christine L. Hansen, Helle 
Mølhave, Charlotte Nørholt,Julie Dyg, Pernille D. 
Jensen, Rikke F. Jensen, Karsten ldskov og Rasmus 
Thirup. 

Dybvad Idrætsklub for indviduelle mesterskaber 
og h oldmesterskaber i at letik: Thomas Abildgaard, 
Christina Kristensen, Hanne Holdorf, Kirsten 
Holdorf , Anders Jacobsen , franlqerisen , Louise 
Kristensen, RJkke Mortensen , Lise B. Nielsen, Sisse 
Olsson, BethJna Dam Pedersen, Preben SamaUo, 
Charlotte Sørensen og Olau Thomassen. 

-ok 

Håndb oldspilleren Randi Poulsen, Sæby, var den første, 
der blev hædret I den tætpakkede byrådssal af borgme
ster Leif Bak og Folkeoplysningsudvalgets formand , An 
ne-Grethe Brohus . Foto : Bent Jakobsen 
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Sæby-Understeds pigemesterrækkehold, der sidste år vandt Jysk Cup i håndbold, .var mødt op til overrækkelsen . 
iført klubdragter. Foto: Bent Jakobsen 

Til hunden Eiko var der godbidder, da han sammen med 
sin herre, Jørgen· Berthelsen, Sæby, stillede · op til over
rækkelsen i byrådssalen. De blev mestre i Patruljeklas
sen ved DCH-landsstævnet. Foto: Bent Jakobsen 

Af Ole K. Petersen 

SÆBY:Der er måske flere 
kommuna le kroner på 
vej til det frivillige arbej
de i Sæby Kommunes 
foreninger. Borgmester . 
Leif Bak . (S) har i hvert 
fald viljen til at væ re me
re rundhåndet. 
Han turde dog ikke her og 
nu love flere penge til for
eningslivet, da han for ny
lig talte ved den årlige 
overrækkelse af kommu
nale erindringsgaver og 
mesterskabsmærker for id
rætspræstationer . 

Leif Bak nø jedes med at 
sige, at kommunen måske 
fremover vil bruge lidt fle
re penge på foreningslivet: 

-Jeg tror, der er bred for -
ståelse i byrådet for at ofre 
lidt mere på det felt . 

Samtidig med rosen til 
de mange idrætsudøvere, 
glemte han ikke de frivilli
ge trænere, ledere og be
styrelsesmedlemmer, der 
ofrer mange timer i dræts 
klubberne - uden at få no
get for, men tværtimod 
ind imellem har udgifter 
på arbejdet med de unge . 

Gode ambassadører 
Leif Bak betegnede id

rætsudøverne, der i det 
forløbne år havde vundet 
mesterskaber, som gode 
ambassadører, der giver 
Sæby Kommune god pr. 

- Også lederne fortjener 
en tak for at bruge deres 

kostbare fritid. De ud øver 
et kæmpearbejde, som vi 
fra kommunens side er 
meget glade for. De lærer 
børn og ung e betydnin 
gen af at have ansvar på 
hold og i klub, selvdisci
plin og planlægning af fri
tiden. 

Også til idrætsudøverne 
var der ros fra borgme
steren: - I er med til at ska
be godt kammeratskab. 

-Den store træningsind
sats, I yder, kan kommer 
jer til gavn rent sundheds
mæss igt senere i livet. 

Borgmesteren under-
stregede, at foreningerne 
er med til at opdrage de 
unge til demokrati. 

- Vi er stolte over jeres 
præstationer, sagde Leif 
Bak til de 67, der blev 
hædret.I foregår jeres 
kammerater med et godt 
eksempel. 

Ved sammenkomst i by
rådssalen blev der budt 
velkommen af formanden 
for Sæby Kommunes Fol
keoplysningsudvalg, An: 

· ne -.Grethe Brohus, der ud
trykte stolthed over, at der 
findes så mange dygtige 
sportsfolk i kommunen. 

- Det er dejligt , at I også 
kan klare jer smukt uden 
for Nodjyllands Amts 
grænser, sagde hun. Der er 
samtdig grund til at takke 
de frivillige trænere og le
dere, der har deres stor e 
andel i, at I har nået så me
get. 

.tSrasilien. Hun har netop haft sin debut på det 
danske A-landshold. 

Dan sk Politi Hundeforening Sæby: Møller Chri
stensen som mester i Vinderklasssen ved landss
tævnet og Jørgen Berthelsen som mester i Patrul je
klassen. 

Sæby-atletikklubben SIK 80 for individuelle me
sterskaber og . holdmesterskaber: Maria Mogens
bæk, Sine Christiansen, Jeppe Kristensen, Karsten 
Sørensen, Toai Pedersen, Christine Hermansen, 
Morten Hyttel, Rikke Nielsen, Ditte Møller Niel
sen, Camilla Nielsen, Christine L. Hansen, Helle 
Mølhave , Charlotte Nørholt,Julie Dyg, Pernille D. 
Jensen, Rikke F. Jensen, Karsten ldskov og Rasmus 
Thirup. · 

Dybvad Idrætsklub for indviduelle mesterskaber 
og holdmesterskaber i atletik: Thomas Abildgaard , 
Christina ·, Kristensen, Hanne Holµorf, Kirsten 
Holdorf, Anders Jacobsen , FrankJensen , Louise 
Kristensen, Rikke Mortensen , Lise B. Nielsen, Sisse 
Olsson, Bethina Dam Pedersen, Preben Samallo , 
Charlotte Sørensen og Olau Thomassen . 

-ok 

Håndboldspilleren Randi Poulsen, Sæby, .v~r den første, 
der blev hædret i den tætpakkede byrådssal af borgme
ster Leif Bak og Folkeoplysningsudvalgets formand, An
ne-Grethe Brohus. Foto: Bent Jakobsen 
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Flere penge er Illåske på vej 
til frivilligt arbejde 
Horgmester vil gerne bruge mere til foreningslivet 

De Dlev hædret 
SÆBY: I alt blev 67 blev i aftes på Sæby Rådhus 
hædret for deres idrætspræs tationer sidste år i 
form af enten nordiske, danske eller jyske samt 
jysk-fynske mesterskaber . 

De fik alle avetrakt en træninsgdragt med logo 
og Sæby Kommunes mesterskabsmærke. Følgende 
blev hædret under langvarige klapsalver: 

Fra Sæby Sejlklub: Ka~per Nielsenfor sølvmedal
je både individuelt og for hold ved de nordiske 
mesterskaber. 

Fra Håndboldsamarbejdet Sæby-Understed: Pi
ge-mesterrækkeholdet for finalesejren i Jysk Cup 
1994 -95: Randi Poulsen, Anne Kaptain, Anette 
Kristensen, Mette Jensen, Susanne Andersen, Ari
nette Sørensen, Mai-Britt Johansen, Christina Go
tliebsen, Chris Christensen, Thes Christensen, Lo
ne Larsen, Lene Nielsen, Christina Larsen, Bittin
naJensen , holdled er Eva Clausen og træner Birthe 
Jensen . Håndboldsam arbejdets damejuniorhld 
for vinder af]ysk Håndbold Forbunds vinterturne
ring 1994 -95: Anne H. Jensen, Linette Trekær, 
Anette . Eckhardt, Maiken Christensen, Mia . K. 
Holm, Mia Ovesen, Marianne Nielsen, Anne Met
te Plomgaard, Jannie Falkenberg, Randi B . • Niel-

, 5en, A11eiteJol;lansen, Judi Simonsen, træner Mo
gensTllomsen og træner Rene J : Nielsen . . 

Lyngså Boldklub: Helle Simonsen for sin sølv
medalje som deltager på det danske håndbold'
ungdomslandshold ved VerdensmesterskahPt . i 

n 
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Landsholdsste~_ · .... 
vedSIK80's 

. , 

venskabsstævne 
D~r -var på det nærmeste 
landsholdsstemning . da 
atletikklubben SIK 80 i 
lørdags havde besøg af 
venskabsklubben KOLL 
IL fra Oslo. 
, Da de 16· til 17 årige 

drenge s}{ulle springe høj
despring, kogte hallen, og 
stemningen nåede lanqs
holdsmæssige højder~ 

Højdespringet blev vun
det af Jeppe Kristensen 
SIK 80 med :Jon -Andersen 
SIK 80 på en flot 3'_ plads~ 

SIK 80 -klarede sig i,.,det 
hele taget flot igennem 
hele stævnet med hele 27 
førstepladse{ mod "'KOLL 
IL's 18. Især de 12 - 13 
årige piger er utrolig 
stærke. 

Det er piger · som vi 
· uden tvivl vil komme til -
at høre mere til i fremti
den. · 
- SIK 80 kan nu se frem 

. til næste år, hvor konkur
rencerne skal afvikles hos 
KOLL IL i Oslo. _ 



Sæby-atletikklubben SIK 
80 for individuelle mester -' 
skabet og -1ioldmesterska
ber: Maria Mogensbæk, Si.: 

. ne Christiansen, Jep~ Kri- · 
stensen, Karsten Sørensen, 
Toai Pedersen, · Christine 

· Hennansen, Morten Hyt
te!, Rikke Nielsen, Ditte 
Møller_Nielsen, Camilla Ni-. 
elsen, Christine L. Hansen, 
lf.elle Mølhave, -charlotte 

. Nørholt, Julie Dyg, Pernille 
j). Jensen, Rikke F. ~n; 

: ~ten Idskov . og Rasmus . 
~Tliifup. . : 



Tlracla9 ~ 18. apilt,kL -1$..æ - 20.00 _er der 
.standemejsping på Atletikstadion, -Klost~ge ~ -

.S.I.K.-81 



Atletikfolk· ry~er ~d 
SÆBY: Atletik.udøverne i Sæby rykker 
nu udendørs. 

I aften, tirsdag, har atletikklubben _ 
SIK 80 standerhejsning på Sæby Atle-

tik.stadion. 
Samtidig oliver der lejlighed til ·at 

gå i gang med den først~~"· 
udendørstræning. 



. . . 
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SIK karede .klubmestre ,ei°'~ 
-SÆBY:SIK ·so har holdtsi- ten Simonsen. 
ne klubmesterskaber i at- · Piger 12-13 .år:~ . 
letik i ·Sæby Fritidscenter. -_ . Camilla Nielsen, Rikke~ 
· Klubmesterskaberne · - Nielsen , og Christina L.~ 
blev afholdt som en fem- ·· Hansen .· . 
kamp . Øvelserne var :. 2_.x _ Drenge 12 - 13 år: _ 
33 :m løb -- 300 ni 'løb.· Rune Pedersen, · Martin 

: Højil:e-spri~g , længdes ·- : Ø. Jensen og Kini ·chri- . 
· ·. pring og kuglestød. Place- . stensen. . 
_. ··ringern .e i :de enkelte __ -_. Piger ·14 - 15 :år: 
. øvelser blev . så lagt -san:i:._ Mette _ Møller Nielsen, 
·men og den :sam_lede.-kltf _· Sine Christ iansen, ,_Louise 

· bmester .blev fundet. . Christensen . 
. . . Det _·tre bedste . i · hver Dr~nge _ 14 - 1 ~ år: 
.rækker . blev . som .' 'følger · .. _ . Brian Rasmussen, . Mi-: : 
med vinderen næv:r,t. · cp~el Hollensberg og s·te-
først. · - . _ phan Nielsen ~ _ 

fliger indtil 9 år: . · · Piger 16 - 17 år: ._ · 
Katrine Pedersen, · Per- Christine Herµiansen, . 

nHle Holtegaard ·og· Rikke -. M~ria M·ogensb 'æk _ og ' Ida · 
Pedersen . · , · Jensen. 
. D~enge indtil 9 år: . · Drenge 16 .- 17 år: · 

' . Niel·s Chr. Nielsen, Hen- Jeppe Kriste_nsen, Jon 
l ___ rik ._Pedersen og Anders Andersen og Lac Peder- . 
:,.-Brasted . · sen. · 

· --~:. Drenge i O - 11 · år: Dre~ge --18 - 19 ·år: · -- · 
Michael . Lindgren, Karst~n - Sørensen og 

Rasmus Arvidson og Mor- Rasmu·s Thirup. 



FREDAG 10. MAJ 1996 

Jeppe Kristensen (billedet), Jon Andersen og Karsten 
Sørensen fra SIK 80 har alle medaljechanc~ ved week-l .endens jysk-fynske ·mesterskaber .i Odense. 'Arkivfoto 

Til Odense 
efter .medaljer 
Sæby-atleter vil have metal 
SÆBY: SIK 80 sender i 

· weekenden tre atlet er til 
de jysk-fynske ungdom

' smesterskaber i mange
kamp i Odense. Deres 
træner, Gunnar Møller 

_ Nielsen, regner med, at 
turen fører til tre medal
jer til Sæby. 

De største forventninger 
stilles til klubbens forsva
rende danske mester hos de 
16-17-årige, Jeppe Kristen-

. sen. 
- Jeppe trækkes ganske 

vist med en lille lyskens
kade, han pådrog sig ved 
hækkeløbstræningen, 
men det er ikke noget 
særligt, så vi tror på at 
han har en god chance 
for at tage guldet, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

Jon Andersen er ny i al
dersgruppen. 

- Men han har trænet 
utrolig meget og vist flot 
fremgang. Jeg tror, Jon får 
bronze, lyder trænerens 
vurdering. 

I aldersgruppen oven
over, hos 18-19-årige, stil
ler SIK 80 med Karsten 
Sørensen, der· i løbet af 
vinteren har døjet med 
en fodboldskade. 
· - Den er Karsten endelig 

kommet over, så han nu 
træner maksimalt. Hans 
nuværende form, bør 
kunne give en bronzeme
dalje, siger Gunnar Møl-. 
ler Nielsen. 

cille 



TIRSDAG 14. 'MAJ 1996-

Guld trods kikset stang 
Tre nye medaljer til SIK 80 
SÆBY: Det lykkedes den 
17-årige Sæby-atlet Jep
pe Kristensen at forsvare 
sin jysk-fynske mester
skab i mangekamp i 
Åbenrå i weekenden. 

Det var · ellers spænding 
på fra starten af mange
kampen. Jeppe klarede ik
ke begyndelseshøjden, 
der var sat til tre meter. 

- En lille skade i lysken 
gjorde, at vi besluttede, at 
han skulle starte lidt højt 
for ikke at spirnge for 
mange gange. Vores dis
position var måske ikke 
den bedste, erkender 
træner og formand for 
SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen . 

Jeppe Kristensen går i 
øjeblikket på Oure Idræts-

. efterskole, så han får hel
ler ikke sprunget så me
get, som han plejer, hvil
ket gjorde udslaget i 

· stangspring. Det er første 
gang, at Jeppe har fået 0 
point i en øvelse. 

Jeppe slog dog hurtigt 
til igen. I næste øvelse, 

spydkast satte han per
sonlig rekord med et kast 
på 50,19 m, ·og i resten af 
mangekampen var han 
den gamle Jeppe, og åd 
sig ind på konkurrenter 
nes forspring, til han 
kunne hænge guldet om 
halsen. 

Den virkelige prøve står 
om 14 dage; hvor der er 
DM i Greve med deltagel
se af de stærke mange
kæmpere fra FIF. 

16-årige Jon Andersen 
klarede sig godt i betragt
ning af, at han er 
førsteårs i aldersgruppen. 
Han fik en bronzemedal
je, blandt andet i kraft af 
et stangspring på 3,40 
meter. 

18-årige Karsten Søren
sen var ude i sin første 
10-kamp, men trak det 
korteste strå i dysten mod 
Ken Jensen, AGF, men det 
blev til en sølvmedalje, 
som Karsten er godt til
freds med. 

cille 
Jeppe Kristensen hentede ind på spydkast, hvad han 
havde tabt på stangspring - og som ventet var der me
dalje til alle tre sæby-atleter. 



Onsdag ·den 15. maj 1996 

~SIH80har holdt:· 
. ~ 

klub Bl esterskab 
..:.. .~. 

A.tletiksæsonei) ~~r-~ for ·a1._ · Arvidson · og · Morten Si- · 
_vor ved at komnie i sving, ~ --;monsen. -
og SIK80 har holdt klub- · _ _ Piger 12-13 år: Camilla 
mesterska~r f Sæhy -·Ftj,_ Nielsen, Rikke Nielsen o_g 
tidscenfur. , - Ghristina L ~ Hansen. ·· 

·neltag~rne dy~tecie -j Dr~nge 12~13 ~r: Rune .; 
. femkamp med :Øvelserne: -. Pe,dersen, . Martin . · Ø. 
To ~gange · 33 meter ~-løb,- _ Jensen og. Kim Christen-
300 meter løb, højde~- sen. . · . · · 
spring, længdespring ·· og . - .. Pige:r 14-15 . år: Mette 
kuglestød. - .. · _ . _ -~ · - , . ~Møl1er .· Ni~lsen, ,. Sine · 

Placeringerne i ø~ .en-._ Christiarisen og Louise 
kelte øvelser < blev · .. lagt Christ .ensen. .· 
sammen, og deltagerne i . .· :-Drenge 14--15 år: Brian 
de forske_llige · kategorier - .·Rasmussen, . Michael Hol- · 
placer~de sig henholdsvis lensberg og Stephan Niel-
som nummer et, · to og tre .-_ sen. · . ·-
som følger: · Piger 16-17 år: Chri~ti-

Piger indtil ni år: Katri- · ne . Herinansen ; Maria .· 
. ne Pedersen, Pernille Hol- Mogensbæk og Ida 

tegaard _ og Rik~e Peder- Jensen .. . · _ 
sen. · · Drenge 16-17 år: Jeppe 
. Drenge indtil ni år: . Kristensen ; Jon Andersen 

Niels Chr. -- Nielsen, ·. · og Lac Pedersen . . -
Henrik : Peg.ersen og Ån- · ·_ Drenge · · 18-19 . år: 

· ders Brasted ·. . - . · . . Karsten . _Sørensen og: 
·nren-ge 10-11 år: Mr-· Rasmus Thirup. 

chael · Lil)dgren, Rasmus 



Onsdag den 22. maj 1996 

Guld, sølv og bronze til SIK 80 
På flot vis forsvarede SIK 

, 80 de vendsysselske far. 
ver, da klubben i forrige 
weekend deltog i Jydsk 
Fynsk Mesterskab i man
gekamp i Åbenrå. De un
ge atleter fra SIK 80 hen
tede en guld-, en sølv- og 
en ·. bronzemedalje hjem 
til klubben. 

Det lykkedes 17 ,årige 
Jeppe Kristensen at vinde 
guld, selv om han var pla
get af en mindre skade i 
lysken, og han klarede da 
heller ikke begyndelses
højden på tre meter i 
stangspring. 

- Vi havde besluttet, at 
Jeppe skulle starte lidt 
højt for ikke at springe 
for mange gange. Vores 

, disposition var måske ik
ke den bedste, forklarer 
Gunnar Møller Nielsen, 
formand og træner i SIK 
80. 

Jeppe Kristensen er for 
tiden på Oure Ungdoms
skole , hvilket betyder at 
han ikke får sprunget så 
meget, som han plejer. 
Det er første gang, at Jep
pe har fået O point i 
stangspring. 

Men den unge atlet slog 
hurtigt til igen i mester
skabets næste øvelse, 
spydkast, hvor han kaste
de 50,19 meter . 

Resten af mangekam
pen klarede han altså så 
flot, at guldmedaljen var i 
hus . 

I den kommende week
end deltager Jeppe Kri
stensen i DM i Greve, 
hvor han skal møde de 
stærke mangekæmpere 
fra FIF. 

Ved det jydsk-fynske 
mesterskab deltog .18-åri 
ge Karsten Sørensen fra 
SIK 80 for første gang i 

· _ $elv om · Jeppe Kristensen -
klarede sig dårligt i disci
plinen stangspring ved det · 
jysk-fynske mesterskab i 
mangekamp, vandt han al
ligevel guld. 

tikamp. 
Han stillede op i grup

pen 18-19 år , og selv om 
Karsten Sørensen var lidt 
usikker på sin nye stang, 
klarede han tre meter. 
Karstens slutresultat i 
tikamp blev en sølvme-
dalje. , 

I aldersgruppen 16-17 
år klarede Jon Andersen 
sig virkelig godt i stang~ 
spring,' hvor han nåede op 
på 3,40 meter - det hidtil 
højeste han har sprunget 
udendørs. 

Jon's samlede resultat i 
mangekampen rakte til 
en bronzemedalje, og han 
er også klar til weeken
dens DM i Greve. 

. -rit 



Onsdag den 12. jun i 1996 

Sidste frist for at melde 
sig til Sæbygårdløbet 

gør ern e - SIK 80 og Sæ by 
Folkebl ad - h åber, at end
nu flere vi l de ltage i å r, så 
der kan sæ tt es ny løbsre
kord . 

Deltage rn e sendes af
ste d i fem ald erso pd elte 
grupp er: Børn und er 12 
år, ung e mell em 13 og 16 
år, voksne i a ld eren 1 7 -35 
år, personer mellem 36 og 
45 år og deltag ere fra 46 
å r og opefter. 

pevindere, ligesom der er 
en · vandrepo kal til det 
hold, som tæller flest til 
meld te. 

Sid ste år va r det Jy dsk 
Telefon Sport fra Hjør
rin g, der .tr ak van dr epo
kalen i hu s ved at deltag e 
med det største fir mah old 
på 10 løbere. 

Så er det tid til at fatte 
pennen og aflevere ku
ponen, hvis man skal nå 
at melde sig til Sæby
gårdløbet, der foregår 

· lørdag 22. juni. 

Sid ste fris t for tilmel
ding er på freda g 14. juni. 

Løbern e sta rt er ved 
tenni sbanerne i Sæby
gaard Sk ov, og da delta
gern e kan væ lge mellem 

Tilmeldingsblanket til 
Sæbygårdløbet 

LØRDAG den 22. juni kl. 14.00 
tennisbanerne ved Sko vlyst 

Mand O Kvinde O Alder på løbsd agen: _ _ _ 

Hold O Holdets navn : __ _ ____ _ 
(Holdti lmeldinger senest sam let 

· med deltagernes navn og adresse). 

Navn : 

Adresse : 

Postnr. By: 

Kort rute 0 
Lang rute ::i 

Startge byr: 20 kr. for børn indtil. 17 år, 35 kr. for 
voksne . Ekstragebyr ved efterti lmelding 10 kr. Ved
lægges i check 0 . Blanke tte n sendes til: Helle · 
Jensen , Solvænget 11, 9300 Sæby eller Sæby Folke
blad, Søndergade 4, 9300 Sæby. (Sidste_frist for til
melding fredag den 14. juni 1996). 

en kor t rute på 3,8 kilo
met er og en lang .rut e på 
9,9 k ilometer , er der lagt 
op til, at hel e fa mil ien 
kan være med i Sæby-

gårdløb et . 
I fjor t rak 146 pers oner 

i løbetøj et, og .det va r de t 
hidtil stør ste ant al løbere 
i Sæbygå rdløb et. Arran-

Alle der genn emfører 
løbet får et dipl om , og der 
er pr æmi er til alle grup-

Skol ebørn kan også 
konku rre r e. Den skol e
kla sse - der pr ocent vis 
har flest løbere med - vin
der T-shi rts og en pokal. .- I 

-rit 

I fjor blev de r sat løbsrekord med 146 deltagere i Sæby gårdløbet . Ar rangø rern e håbe,; at der i år kommer endn u flere 
løbere, så der kan sættes ny deltagerrekord . Arkivfoto. 



S~by j·agter. guld /~-;t 
-Unge a~leter fra ·sIK-80 dyster i weekenden 

21 µnge atleter · fra SIK 
· 80 dyster i denne week

end i Herning ved _ de 
jysk-fynske mesterska
ber i atletik. 

· - Uden at være overmo
l dig, ·så regner jeg da med . 

at mange af de unge 
sæbyni~er vif komme på 
sejrskammelen, · udtaler 
en optimisk formand .for 
den -succesrige atletik
klub, Gunnar Møller Ni
elsen. 

Især Jon Andersen · og 
Jeppe Kristensen, der dy
ster i stangspring i grup
pen for de 16 -til 17-årige 
stilles der store forvent
ninger til. Jeppe Kristen
sen vandt for 14 dage si
den en sølvmedalje på ~ 

Greve Stadion i DM · i 
mangekamp, og han vil 
uden tvivl gøre sig gæl
dende i toppen _ i både . 
højdespring, længdes
pring, stangspring og 100 
m hækkeløb. 

Maria Mogensbæk, · 16· 
år, har ved træningen vist 
gode takter i _stangspring, -

, så også her skulle der 
være mulighed for at 
høste en medalje . 

Øvrige deltagere fra SIK 
80: 

12-13-årige: 
Rune Pedersen, Martin 

Ø. Jensen, Kim J. Chri
stensen, Rikke Nielsen, 
Ditte M. Nielsen, Camilla 
Nielsen, Julie Dyg, Anne 

Mogensbæk, Christina L. 
Hansen. 

14-15 årige 
Brian Rasmussen, · Sine 

Ghristiansen, Trine Ol
sen,-. Mette· Møller Niel
sen, Katrine Vorum. 

16-17 årige 
Jeppe Kristensen, Jon 

Andersen, Maria Mogens
bæk, Ida Jensen, Christi
na HerJllansen. · 

18-19 årige 
Henrik V. Poulsen, 

Rasmus Thirup. 

hof 



MANDAG 17. JUNI 1996 

:SIK~SO 'høstede syv guldtnedW.jet 
I alt blev det til 20 medaljer ved Jydsk Fynske .Mesterskaber 

SÆBY: Herning Stadion 
var i weekenden ram
men om De Jydsk Fyn
ske Mesterskaber i atle
tik for . ungdom. Sæby 
havde 21 repræsentan-

- ter fra 12 til 19 år: I alt 
blev det til 7 guld, 3 
sølv og -IO. broncemedal
jer ·til SIK 80. 

Følgende opnåede . guld
medalj~r. Ditte Møller Ni

. elsen (12 år) i højdes
pring, 1,33 m. Martin Ø. 
Jensen (13 år) i stangs
pring, 2,55 m. Maria Mo
gensbæk (16 år) i stangs
pring, 2,30 m. Christina 
Hermansen i højdespring, 

1,51 m. 
Det 17- årige stortalent 

Jeppe Kristensen havde 
en fantastisk dag og 
høstede ialt 3 guldmeda
jer. I stangspring vandt 
han i højden 3,80 m. I 
trespringet nåede han ud 
på 13,08 m og i længdes
pring blev det sejrrige re-

• , -v .·w •w, ·.·.·, .....,.;;«;.c,.;.;:.,:A«::>,¾if .<'<"~~:§"dnM:·>..:«{:•&~,:4.;{:.;illi:,::-::i:.,..:;:.:;_«k,.;:_.JJ .-;,{-\ .. ,.:.«:-.. ¾_-:;:,;;~%.: .>:'<$:.,.,.,....»&XZ ~c .. »"'"'"'_..,.,...._, 

sultat 6,14 m. 

Sølvmedaljer 
De tre der opnåede 

sølvm edaljer var: Jeppe 
Kristensen (17 år) i hæk
keløb, 14,89 . J on Ander
sen (16 år) i stangspring 
3,40 m . Kim J. Christen-

sen (12 år) i diskoskast 
26,82 m. 

Bronzemedaljer 
Følgende fik bron zeme

da ljer med hje m fra Her
n ing: Rune Pederse n , 
Martin Ø. Jensen 2 stk), 
Ann e Mogens bæk, Jeppe 

Kristen sen , Henr ik V. Po
ulsen . 4 x stafet bronze: 
Rikke Nielsen , Ditte Møl
ler Nielsen , Chri stina 
Han sen , Camilla Niel sen . 

hof 



Grønhe ledere 'skal vis,e ·hvad d{tcf irr til 
SIK 80 og Handelstandsforening i sjov sommer 
SÆBY: Flere af SIK 80 un
ge atleter har været på le
derkursus, og i løbet af 
sommeren bliver de rig 
lejlighed til at vise, hvad 
de dur til. 

Atletikklubben SIK 80 og 
Sæby Handelstandsfore-

' } 

ning arrangerer nemlig 
sjov sommer over tre dage 
i sommerferien. Sjov som
mer er en form for atletiks
kole - et alternativ til fod
boldskolen . Men det dre
jer sig ikke kun o'm atletik. 
Der arrangeres for eksem
pel også sækkevæddeløb, 

(. 
,J u 

yandstafet, bea'.chvolly, 
minitennis og stangspring 
over en bæk. 

Om formiddagen er der 
alle dage aktiviteter tre 
steder: På Torvet, på stan
den -og på atletikstadion. 
Arrangementet henven
der sig til børn fra 2. til 6. 

i 
"-< 

klasse og efter anstrengel
serne mødes alle hver dag 
på atletikstadion til en 
omgang fælles madpak
kespisning. 

Den sidste dag . er der 
stævne på Sæby Atletik 
Stadion .. Senere grilles der 
pølser, og der er discotek 

4. 

til klokken 18.00. 
Sjov sommer foregår i 

dagene fra den 30/7 til 
den 1/8 og både grønne, 
urutinerede ledere og me
re efarne trænere vil sørge 
for nogle oplevelser ud 
over det sædvanlige. 

hof 
i\ 
d . 
~j 



!20 medaljer til
1
~lij 

1Det blev en særdeles suc- gens))æk med et stangs- Andersen · i 3,40 meter 
cesfuld weekend for SIK pring på 2,30 meter, og stangspring og Kim J. 

180, der hentede syv guld-, Christina Hermansen, 16 · Christensen med . et gisko-
1 tre sølv- og 10 brol17.eDle- år, viste sin gode teknik til skast på 26,82 meter. 
idaljer hjem 1D1der de fulde og blev en sikker De 10 · bronze-medaljer 
!Jydsk Fynske Mest.erska- guldv'inder med sit højdes- blev vundet af: 
:herforungdom. - pring på 1,51 meter. Rune Pedersen~ 200 me-
l Herning Stadion var De tre andre guld:qiedal- ter løb - 29,84 sekunder. 
lrammen om mesterska- jer gik til Jeppe · Kristen- Martin ø: Je~sen ; kugles
lberne, hvor der ·deltog 21 sen . Det 17-årige superta- - tød 9,63 meter. Martin Ø. 
jung e atleter fra Sæby. lent satte personlig rekord Jensen, diskoskast ·26,70 
I Med en personlig rekord med et stangspring på meter. Anne Mtigensbæk, 
:i højdespring på 1,33 me- 3,80 m.eter. Derudover spydkast 1s ·,20 meter. -Jep
iter kun~e 12-årige D~tte v~ndt han trespringet pe Kristensen : højdes
,Møller Nielsen drage hJem ·med resultatet 13,08 me- pring 1,86 meter og Hen-
med guld om halsen. Det .' ter, og også i længdespring rik V. Poulsen, 1500 -meter 
·samme kunne Martin Ø. klarede han sig bedst med løb i tiden 4.22 ,78 minut-
Jensen, 13 år, der øgede 6,14 meter. ter. I fire gange 80 meter · 
,sin hidtil personlige re- stafet blev bronzemedal- . 
·kord i stangspring med 35 Øvrige resultater jen ·vup.det af pigerne Rik-
.centimeter, da ,h~n vandt . Sølvmedalje-vinderne ke Nielsen , Ditte Møller , 
med resultatet 2;55 meter . blev: Jeppe · Kristensen, Nielsen, Christina Hansen 

i Endnu en guldmedalje 100 meter hækkeløb i ti- og Camilla Nielsen. 
gik til 16-årige Maria Mo- den 14,89 sekunder. Jon -rit 

I 



Ae .... ~ 
· 2. division - kvinder ~b 

-· 
Resultatet af søndagens hold- ~ 
match på Sæby Atletikstadion: 
1. Hjørring.· ................................... 194 
2. Ålestrup ............. .-.................... .'155 
3. Skive .......... · ............ · .................. 147 
4~ Åbenrå ........ : ............................ 145 
5. Sæby ................... .................... 126 

. Holdene mødes igen om en måned,· 
hvorefter de tre bedste i det samlede 
regnskab går videre til efterårets 

· .kvalifikationsmatch til n~ste års 1. 
division, mens de to nederste i efte
råret skal kæmpe om at undgå ned
rykning til 3. division . . 



,., ..... 

Succes og skuffelse &o-t 
En b!andet weekend for Sæbys atleter 

f SÆBY /HERNING: - Vi 
var flove over at byde 
veikommen til de uden
bys deltagere under dis
se forhold. Det var jo 
det rene mudder. 

Gunnar Møller Nielsen 
græmmede sig forståeligt 
over Sæby Atletikstadion 
søndag eft,ermiddag, da 
Sæby-atleterne havde - in
viteret Hjørring, Skive, 
Åbenrå og Ålestrup til 2. 

, divisionsmatch for kvin
. der. 

Weekendens heftige 
regnskyl fik atletikfor
manden til . seriøst at 
overveje en aflysning af 
holdmatchen, · men det 
blev ved overvejelserne. 
Måske desværre for Sæby
pigerne. · 

Værterne var nemlig 
gæstfrie og lod gæsterne 
løbe med ~l æren. Dog ik
ke helt godvilligt, men 
Sæby-pigerne havde · det 
svært på den opblødte ba
ne. 

Sæby selv s{uttede på 

5.- og sidstepladsen med 
126 point, mens Hjørring 
vandt med 194 point. 

Der bliver en del at ret
te -op om en .måned i 
Åbenrå, hvis Sæby-piger
ne vil undgå at skulle 
kæmpe for eksistensen i 
divisionen til efteråret. 

Der er godt 20 point op 
til de hold, som får lov til 
at kæmpe om oprykning i 
efteråret. 20 ' point, som 
ikke bliver ·indhentet, 
hvis Sæby-pigerne ikke vil 
have mere end to anden
pladser og en enkelt tre
di~plads i Åbenrå. . 

Det_ bley nemlig kun til 
tre placeringer i sønda
gens Top-3 for sæbynit~ 
terne. 

Maria Mogensbæk blev 
toer i 100 meter med 14,5 
sekunder, mens Christine 
Hermansen fik en anden
plads . f højdespring med 
1,45 meter. . 

Trediepladsen kom i 4 x 
100 meter, hvor Maria 
Mogens bæk, Christine 
Hermansen, Louise Chri-

Gunnar Møller Nlelsen 
håber snart, _ at · Sæby 
Kommune indfrier sit løfte 
til byens atle~r: De træn
ger til et nyt atletikstadion, 
mener atletikformanden. 

stensen og Sine Christen
sen løb i mål efter 59,3 
sekunder. 

Skuffelserne på hjem
mebane ble\?' dog dulmet 
lidt af ~n sejr til klubbens 
herter, som søndag var i 
aktion i Herning og 4. di . 
vision. 

Ven del boerne vandt 
sammen med værterne 
fra Herning - som åben- . 
bart ikke er så beskedne 
som Sæbys piger. 

· Både Sæby og midtjy
derne opnåede 201 point 
og har dermed et godt 
udgangspunkt før anden 
runde. Randers Freja kan 

-dog rokke · ved Sæbys 
drømm.e om en opryk
ning, men det kræver 70 
point mere end vendelbo
erne i anden runde. Ellers 
kommer Sæby-herrerne 
for andet år i træk i op
rykningskamp om en 
plads i 3. division. 

Sæby-herrerne opnåede 
fire førstepladser i hold
matchen, da Kim Stellan 
Jensen stødte kuglen ud 
på 12,15 meter og kastede 
diskos'en 35, 76 meter 
væk, hvorefter Jon Ander
sen sprang 3,30 meter i 
stangspring og Hans Hen
rik Flensted vandt længde 

. med 5,53 meter. -
toto 



;Priser til idræt og kunst 
Tusindlapperne sad løst hos Biku}?en Fond 

I -

SÆBY: Der er ikke læn
gere noget, som hedder 
Præstbro Sparekasse, 
men mange af kommu
nens små foreninger 
kan stadig være glade 
for, hvad det lille penge- . 
institut sk~bte, før fusi
onen med Bikuben, der 
igen fusionerede med 
Girobank og nu er ble
vet til BG Bank. 

I går blev renteafkastet -fra 
Præstbro Sparekasse - Bik
uben Fond uddelt for 12. 
gang, og . det blev til en _ 
pæn skilling og et skul
derklap til en stribe min-

. dre foreninger. 

Som fondens formand, 
gårdejer William Peder
sen, sagde det, så vil fon
den gerne hjælp de fore
ninger der gør noget godt 
for ungdommen og hol- _ 
der de unge beskæftiget i 
sunde interesserer. _ 

Han og Tommy Nielsen 
fra BG Bank på Henrik 
Nielsen_s Plads-- i Sæby 
overrakte checks til føl
gende: 
. 3.500 kr. til SIK 80 til 

nye stangspringsstænger. 
De gamle er knækket. 

1.000 kr. til Skæye Ride
klub til hjælp med om
bygning. 

~.300 kr. til indkøb af 

rekvisitter i Voerså KFUM på pladsen foran Biku
& K. ~ben. Sparekassen har tid-

2.000 kr. til Præstbro ligere ydet 15.000 kr. i 
Gymnastikforening. · støtte og udvalget har 

1.500 kr. til Sæby Ten- selv tilvejebragt yderlige-
nis og Badmintonklub, re 20.000 kr. · 
der vil etablere en skum- Byforskønnelsesudval-
tennisbane til klubben get mangler stadig 25.000 
yngste medlemmer :- -kr. i at have råd til de ma-

1.500 kr. til de succes- terialer, der skal ·bruges til 
fulde Sjov Fredags-arran- den tre-fire meter høje 
gementer i Sæby Fritids- skulptur, mens 4. maj
center. foriden har givet tilsagn 

Ved samme lejlighed om at betale løn til kunst
uddelte Bikubens Fond eii neren, der vil have 
check på 10.000 kr. til 380.000 kr. for at udføre 
Sæbys Byforskønnelses- -' opgaven. 
udvalg, . der vil lade .den cille 
svenske kunstner Ian 
Rusth opføre en skulptur 



_ Kl. 14 blev der skudt af til start for den korte rute på 3,6 km og en time senere til den lange rute på 10 km. 
Foto: Carl Th. Poulsen 

Perfekte rantiller 
for Sæbygårdløbet 
Men lidt færre deltagere end sidste år 

- SÆBY: Vej{et var lige 
• som det skulle være, lidt 

blæst, lidt sol, men ikke 
for varmt, så rammerne 
var helt perfekte for de 
127 løbere, der i week
enden deltog i Sæby
gårdløbet. 

De 127 løbere er lidt 
færre end der deltog sid
ste år, hvor 146 havde 
fundet vej til det hyggeli
ge løb i den grønne skov. 

Løberne fordelte sig 

næsten ligeligt mellem de 
to ruter, hvoraf den korte 
på 3,6 kilometer tiltrak 62. 
løbere, mens 65 gennem
førte den lange rute på 10 
kilometer. 

Begge ruter blev skudt i 
gang af borgmester Leif 
Bak, som også ønskede 
løberne et godt løb inden 
startskuddene lød. 

Ruterne var mærket op 
med kridtstreger, plastiks
trimler og levende poster, 
så løberne kunne finde 

den rigtige vej rundt i 
den flotte natur omkring 
Sæby. Civilforsvaret sør
gede for at der var væske 
nok til løberne, og rigtigt 
mange valgte også at at 
hygge sig med en forfrisk
ning i græsset omkring 
startområdet efter løbene. 

Alle deltagere modtog 
efter løbet et diplom med 
deres tid, og til vinderen 
af hver gruppe var der 
fremstillet et specielt 
Sæbygårdkrus. 

Vandrepokalen, som 
vindes af det største hold, 
gik til 12 af håndboldpi
gerne fra LSD-samarbej
det samt deres to trænere. 

Vinderne af de største 
klassehold blev tre hold 
fra Sæbygårdskolen; l .a, 
8.a og 9.a med hver to 
deltagere. 

anfa 



Vinderne af Sæbygårløbet 
SÆBY: Der var plads til 
alle aldersgrupper i 
weekendens Sæbygård
løb, her bringer vi vin
dernavnene fra de for
skellige grupper med 
tidsangivelse efter nav
net: 

Kort rute, piger/da-
mer: 

Nul-12 år: Anne Ar
vidson, 23.32. 

13-16 år: Maria Mo
gensbæk, 20.58 

17-35 år: Helga Bang, 
17.46 

36-45 år: Susanne Pe
tersen, 23.36 

45 år og ældre: Jane 
Dyrmose, 21.09 

Kort rute, drenge/her
rer: 

Nul-12 år: Lars Tver
sted, 18.07 

13-16 år: Jonas Tver
'Sted, 15.54 

17-35 år: John Chri
stensen, 15.32 

36-45 år: Erik Peder-

Vejret var perfekt, men med 127 deltagere var der alligevel færre end sidste år. 

sen, 14.44 44.56 sen, 47.02 
46 år og ældre: Jesper 36-45 år: Lene Ander- 17-35 år: Lars Hansen, 

Gram-Hansen, 16.22 sen, 40.43 36.00 
Lang rute, piger/da- 46 år og ældre: Ulla 36-45 år: Erik Peder-

mer: Fløche, 46.15 sen, 38,48 ... 
13-16 år: Mette Lyt- Lang rute, drenge/her- 46. år og ældre: Jens 

hje, 1.00.55 rer: Andersen, 39.40 
17-35 år: Helga Bang, 13-16 år: John Niel-



SIK 80's atletikhold for mænd 
med i oprykningsmatch 
Formanden tror helt sikkert på avancement for Sæby 
SÆBY: Formanden for 
Sæby-atletikklubben SIK 
80, Gunnar Møller Niel
sen, tror helt sikkert, at 
klubbens mandlige hold 
fra næste sæson vil 
avancere til 3. division. 

Foreløbig har klubbens 
unge 4. divisionshold 
kvalificeret sig til opryk
ningsmatchen den 25. 
august. 

Andenplads 
Det lå klart, da holdet 

søndag i holdmatchen på 
Lervang Stadion besatte 
andenpladsen med 205 
point tæt efter Herning, 
der vandt med 207. På de 

næste pladser fulgte Søn
derborg og Randers Freja. 

Sæbys Kim S. Jensen 
sikrede sig førstepladsen i 
både diskoskast og kugle
stød, ligesom han blev nr. 
to i hammerkast. 

Sæbys Jeppe Kristensen 
vandt trespringskonkur
rencen, mens klubkam
meraten Jon Andersen 
tog sig af stangspring. 

Også i en række af de 
. øvrige discipliner havde 
Sæby folk med helt frem
me. 

Svært for ungt hold 
Sæbys meget unge hold 

i kvindernes 2. division 
har det derimod svært 

mod de ældre konkurren
ter. 

I weekendens match i 
Åbenrå fik holdet tørt på, 
men dets gennemsnitsal
der er også kun godt 15 
år. 

Intet haster 
- Vi har tiden for os. 

Der er intet, der haster. 
Pigerne klarer sig godt, 
når de møder modstande
re i deres egen aldersklas
se, så divisionskampene 
tager vi først og fremmest 
som en oplevelse indtil 
videre, siger Gunnar Møl
ler Nielsen. 

Bedste Sæby-pi,ge i 
holdmatchen i Abenrå. 

var Christine Hermansen, 
der i højdespring ligesom 
vinderen sprang 1,50 me
ter. Sæbys Louise Chri
stensen og Ida Jensen sat
te begge personlig rekord, 
i henholdsvis spydkast og 
diskokast. 

-ok 



Onsdag den 26. juni 1996 

. 

Skol~ferien er be~dt, · på Torv_et .i S~by. · . . j 
· og har børnene lyst jtil at . . Det -~ye tilbud e-r ··ble~ I 

f 

være til Sjov SoD11Jl~r _i · vet til i ·. et samarbejde ~ 
dagene fra 31.-_juli , til 1~. ~ellem. ~IK_ 80 ,og,·Sæby 
august, er der stadig : 20 · H;anq.elsstandsfoterting, _ ·· 
ledige phid~r. og . Sjov Sommet ~er for 

Sommerens sjove til- børn fra 2. til 6. ~lasse. . 
bud er en form for -atle- - .Børnene kan - ,·._altså · · 
tik.skole, m~en det _dreje~ endnu n<\ .at _.melde .. sig · 
-sig ikke kun om atletik. til, hvis qe kunne tænke 

Beach-voll~y, . -·> )rl1,ts~ . _. _sig . at . være med til de 
'pring, . iriini-~ _arathon, : sjove ,.so}llme~dag~,. ·:'fra ,. 
_sækkevæ4deløb og ~grill"'.' . 31. juli-"til l / august : .·· 
.· fest _e:r _ blot nQgle af de ~-~:~ ~ : . ~rit · 
mange · aktivite~er, der · ~ :: . ..... . 
foregår dels ved . stran- -

· · · den, på a~tletikstådion og 



.- ~ ;--~ ~ --~--------- -- - -- :, 

Perfekte r~--~er 
for .Sæbygårdløbet 

- - 26 - ~ 
Rammerne var perfekte 
til løb i Sæbygård skov 
lørdag eftermiddag, da 
starten gik til årets Sæby-
gårdløb. . -

~okken 14.00 gik star
ten til den korte rute, og 
præcis en time senere _ lød 
starten til den lange. Vej- ; 
ret var solrigt men ikke 
for varmt, så det var nær
mest · det perfekte løbs-. 
veJr. 

I alt 127 løbere havde 
meldt sig, fordelt på 62 
løbere til den korte ru te 
og 65 på den lange rute. 
På trods af det fine vejr, 
er det en tilbagegang i 
forhold til sidste år, hvor 

-146 løbere deltog. 
Begge ruter blev skudt 

igang af borgmester Leif · 
Bak, s9m ønskede løberne 
et godt løb inden starten. . 

Diplom til alle 
Ruterne var mærket op 

med kridtstreger, plast-

~~ 
strimler og - levende po-
ster, så løberne kunne fin
de den rigtige . vej rundt i 
den flotte natµr omkring 
Sæby. Civilforsvaret sør
gede for at der var væd-
sk~ nok til løberrie~ . 

Efter løbet fik alle del
tagere et diplom med · de
res tid~ og til vinderne af. 
hver gruppe var der et 
specielt fremstillet Sæby-
gård-krus. · 

Vandrepokalen, som 
vinde~ af det største holg, 
gi~ til håndboldpiger · fra 
LSU Sæby, samt deres to 
trænere. I alt 14 løbere. 

Vinderne af største 
klassehold blev tre hold 
fra Sæbygårdskolen, nem
lig lA, 8A og 9A, med . 
hver to deltagere. · 

MC 

>------~~--.-~-
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2 cm fra landsholdet 
Jeppe Kristensen er ikke så høj men har en fonnidabcl springkraft 
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Jeppe træner under 
miserable forhold 
SIK 80 håber på støtte fra Sæby Kommune 
\·lB\'·· Jeppt" Kristenk'tl tr.t!nin3'-spring, TIiløbet bevæger han sig over ('O 

står 1..lar p,i atlcti.kst.i + starter helt ude i gru~t IHle stenkant, der mar· 
dion hl da,.,<:ru fonte pJ runJba.nen. senere kerer, at undcr laget sklf· 

ter til gra:'.\, der igen 
skifter tll kunststof, in. 
den tillohet cr til ende, 
og Jeppe svæver op O\.'Cr 
stangen. 

1kt er helt u.1t.:u:ptal.>4:lt, 
at vore h01de-sprlngere 
skal lobc pa tre forskellige 
underlag inden springet. 
Vi håber stærkt på, at 
Sæb>· Kommune i næste 
års budgtt. "·il afsætte 
penge penge til eo reno. 
,-ering af stadion, siger 
rormandeo for Sue RO, 
Gunnar Møller Nielsen. 

Side11 1980 har den sej• 
nige atlettkklub forga.~ 
kæmpet ror bedre ror. 
hold. I fol"\te omgang skal 
højdespringerne have en 
bane, der kun består af 
kunst,tof. Rundb~nen 
skal ligeledes bckla.>dC$ 
med kunststof ; den nu. 
værende gru)bane giver 
løberne problerner, f. ek_~ i 
form af irriterende for. 
dybninger. 

Stævner 
• Vore unge med.Jem. 

mc, kan ikke forstå, at de 
stadig løber i grus, når 

~tie andre klubber kan 
lilb) ·de bedre faciliteter . I 
dct hele t~et betyder de 
dårlige forhold, at kh.1b,, 
ben ikke får tilbudt ,·a:rts.· 
~kab for nogle af de store 
stævner, som I.eks de t 
kommende rcgioosrnc.. .. 
.-.tcr;kab med deltagelse af 
klubber fra Jylland og 
lyn. Stæ,·net bliver nu 
istedct afho ldt i Aalborg, 
sJger Gunnar Mc.,llcr :,.Jiel· 
sen, der regner med Jt en 
rcno ... ·cring ,;tadion vil be· 
løbe sig til to rnlllioncr 
kron er. 

SIK SO harlOO ;1ktive 
medlemmer . =-øi:= =-~.rot~:~"r.,:189 

hof 



Jeppe Kristensen skulle gerne op omkring den personlige rekord på 1,93 meter, hvis han skal være sikker på, at blive udtaget til landsholdet. 

Af Lars Hofmeister 
Foto: Carl Th . Poulsen 

SÆBY: Jeppe Kristensen fra 
SIK 80 er 1.77 meter høj, 
hvilket ikke er meget for en 
højdespringer . Men på 
grund af en eksplosiv sprin
gkraft og stort talent, er 
sæbynitten kun en hårs
bredde for at blive udtaget 
til ung_domslandsholdet . 

Jeppe Kristensens personlige 
rekord er 1,93 meter, og da 
den værste konkurrent til 
landsholdstitlen Martin 
Gærtner fra Hellas i Roskilde 
- har sprunget 1.95 i år, skal 
Jeppe virkelig mobilisere al 
vilje og udnytte det store ta
lent optimalt. 

Traktor-is 
Træningen på Sæby atletik

stadion er lige begyndt den 
ne torsdags formiddag, da 
VT-Sæby er på besøg. Jeppe 
har kun lige tid til et par 
spring inden han skal tilbage 
til sommerjobbet i iskiosken, 
der slutter hver dag klokken 
13.00. Derefter kalder et job 

på Lyngså Strand, hvor han 
kører rundt i en traktor og 
sælger is til badegæsterne. Ef
ter sommeren begynder Jep
pe på gymnasiet i Dronning
lund . Men trods den store ar
bejdsiver i den længe vente
de hedebølge, hviler koncen
trationen på den kommende 
opgave i weekenden . 

Springkraft er styrke 
I forsommeren fik Jeppe at 

vide, at han havde chance 
for at blive udtaget til ung
domslandsholdet. Og i den
ne weekend - under et stæv
ne i Aalborg - skal han så for
søge at erobre pladsen, og be
vise, at han er Danmarks 
nummer 1. i højdespring. 

- Min svaghed er min høj
de, og min styrke er min 
springkraft , siger Jeppe Kri
stensen, der henkastet gør 
opmærksom på, at Martin 
Gærtner er 1.87 meter høj . 

OL-deltagere 
Jeppe var sidste år på 

idræts-efterskole , men har 
kun trænet højdespring in-

tensivt den sidste måned. Til 
gengæld har han i løbet af 
året været- på 10 trænings træf 
i Næstved, hvor Danmarks 
ypperste atletiktalenter er 
samlet . Her har Jeppe blandt 
andet trænet med Danmarks 
OL-deltagere i atletik, og fø
ler sig derfor i god form in
den weekendens afgørende 
spring, der ikke kan få ang
stens sved frem på panden . 

Regn af guldmedaljer 
- Jeg har prøvet presset op 

til et stævne mange gange 
før, siger Jeppe og hentyder 
blandt andet til sidste års tre 
DM-titler i forskellige dicipli
ner samt et stort antal af in
dividuelle titler ved de sene
ste års Jydsk Fynske mester
skaber. Sidste år var Jeppe 
Kristensen udtaget landshol
det på grund af DM-guldme
daljen i mangekamp , men 
har dog aldrig før været udta
get til landsholdet i højdes
pring. 

Men står det til Jeppe, skal 
det faktum slettes i morgen i 
Aalborg. Jeppe Kristensen har trænet sammen med OL-deltagerne ved 

samlinger i Næstved. 
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oldet 

Jet til landsholdet. 
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Jeppe træner under 
miserable forhold 
SIK 80 håber på støtte fra Sæby Kommune 
SÆBY: Jeppe Kristensen 
står klar på atletiksta
dion til dagens første 

træningsspring. Tilløbet 
starter helt ude i gruset 
på rundbanen, senere 

Jeppe Kristensen skal løbe på så forskelligt underlag 
som grus, græs og kunststof. Foto: Carl Th. Poulsen. 

bevæger han sig over en 
lille stenkant, der mar
kerer, at underlaget skif
ter til græs, der igen 
skifter til kunststof, in
den tilløbet er til ende, 
og Jeppe svæver op over 
stangen. 

Det er helt uacceptabelt, 
at vore højdespringere 
skal løbe på tre forskellige 
underlag inden springet. 
Vi håber stærkt på, at 
Sæby Kommune i næste 
års budget vil afsætte 
penge penge til en reno
vering af stadion, siger 
formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen. 

Siden 1980 har den sej
rrige atletikklub forgæves 
kæmpet for bedre for
hold. I første omgang skal 
højdespringerne have en 
bane, der kun består af 
kunststof. Rundbanen 
skal ligeledes beklædes 
med kunststof; den nu
værende grusbane giver 
løberne problemer, f. eks i 
form af irriterende for
dybninger. 

Stævner 
- Vore unge medlem

mer kan ikke forstå, at de 
stadig løber i grus, når 

alle andre klubber kan 
tilbyde bedre faciliteter. I 
det hele taget betyder de 
dårlige forhold, at klub
ben ikke får tilbudt værts
skab for nogle af de store 
stævner, som f.eks det 
kommende regionsme
sterskab med deltagelse af 
klubber fra Jylland og 
Fyn. Stævnet bliver nu 
istedet afholdt i Aalborg, 
siger Gunnar Møller Niel
sen, der regner med at en 
renovering stadion vil be
løbe sig til to millioner 
kroner. 

SIK 80 harlOO aktive 
medlemmer. 

hof 
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2 cm fra landsholdet 
Jeppe Kristensen er ikke så høj men har en formidabel springkraft 



P
o :2to~?a /9tJ, 

mili
meter 
SÆBY/FREDERIKSHAVN: Få mil
imeter er afgørende både for 
højdespringeren Jeppe Kristen- . 
sen fra Sæby og for hollandske 
specialister, der m~nøvrerer en 
625 tons tung C>verbygning på 
plads på Danyarq. , 

Foto: Carl Th. Poulsen. 

VI Sæby 
side 10-ll 



/ 

Nyt, flot resultat ved JFM 
SÆBY: Den 17-årige Sæ
by-atlet Jeppe Kristen
sen ligner inere og m~re 
en -plads på ungdom
slandholdet. I week
enden sprang han sig til 
bronze ved de Jysk Fyn
ske Mesterskaber i Aal-
borg - for seniorer. · 

Udtagelseskravet til ung..; 
domslandsholdet for 
SIK' eren er, at han skal vi
se st4bilitet omkring 
1,90-1,95 meter i sine 
spring frem til 18. august. 

Det var først og frem
mest for konkurrencet
ræningens skyld, at Jeppe 
Kristensen var meldt til 
dysten i Aalborg. 

- Vi havde ikke tænkte i 
medaljer, siger hans 
træner Gunnar Møller ·Ni
elsen. 

Men Jeppe strøg op 
over 1,90 m . . 

- I det , klarede forsøg 
var han cirka _ otte centi
m~ter over overliggeren, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen. 

_ - Det lover godt for den 
nærmeste fremtid. Jeppe . 
har kun i ganske kort .tid 
sprunget med sit nye til
løb. · Det kræver mange 
spring at få fuld valuta af 
det ændrede tilløb, men -
da han allerede er så godt · 
springende, har vi store 
forhåbninger om en snar
lig personlig rek9rd, siger 
træneren. 

Henrik Baker fra Tron
gårdens IF som · også ~bej-
ler til pladsen på . ung- · 
domslandsholdet havde .. . 

. taget den lange vej · fra 
København . Han sprang 
1,85 meter. 
_ Højdespringskonkur
rencen blev vundet af 
Christoffer Holst, Spårta, 
med et spring på 2.04 m. 
men Holst sprang uden 
for mesterskabskonkur
rencen. De to der fik guld 
og sølv sprang begge 1,95 
meter. 

dlle 



Onsdag den 7. august 1996 

SæbNløbet er 
atter på vej 
Motionist.er kan godt be
gynde at kridt.e skoene. 
1-dag 7. sept.ember lyder 
startskuddet til Sæbyløbet 

for andet år i træk. 
(U"I"angementet er et 

· kombineret gade- . og 
skovløb, og deltagerne kan 
frit vælge niellenf ' to di-
stancer på henholdsvis fem 

I ogti kilometer. 
k Begge ruter starter , på 

Torvet i Sæby, og så går tu-
. ' ren bl.a. langs åen forbi 

tennisbanerne, drejer in
den Humlebroen, ned til 
Gedebjergstenen, tilbage 
forbi tennisbanerne, igen
nem · Musehullerne, om
kring Skovalleen _og i mål 
på !J'orvet. -

Sæbyløbet er · arrangeret 
af Sæby Handelsstandsfor
ening · og SIK 80 i sJynar
bejde med- Sæby Folkeblad 
I fjor blev der løbet . til for
del for astmaramte ' børn i 
Bilina, · og dengang blev 
vu;-ksomheder opfordret til 
at støtte løbet med . spon~ 
sorkrone r:""' ' . . 

Men i år har løbsudval- · 
' get . besluttet, at det . ikke 

skal være et ·velgørenheds
løb;: Årsagen er, at mange 
virksomheder denne som
'iner : har bidrag~t -· til, at 
Tjernobyl-børnene . Jik en 
god ferie i Sæby. · 

Til geng~ld giver arran ,?_ 
gører_ne som noget nyt i år 
præmie til den skoleklasse, 
gade/vej, fi~a eller klub, 
der stiller op til løbet med 
<Jet største antal deltagere .. 

'- Vi håber, at der er en 
initiativtager fr~ for~elli~ 
ge firma~r, skoler _eller ga
der, som vil .synes, åt opga~ 
ven er spæhaende. Nemlig 
at få så mange som muligt 
op af stolene og hoppe med 
på ideen, lyder det fra løbs- · 
ledelsen, som tilføjer: 1 

. - Gå eller løb del?-7. sep~ 
temljer. Vær en -del "af fæl
les~kabet. 



Onsdag den 7. august 1996 

Sjov SoIIliller for børn og unge 
38 bøni og unge sprang 
med på ideen, da SIK 80 i 
ugen der gik havde invite
ret til Sjov Sommer. 

Det er andet år i træk, at 
klubben står bag et tre da-

, ges program~ hvor ap.ort og,· 
hyggeligt sam~æ:r· ~ -i cen-
trum. - ~.. _ 

· Ferien blev sjovere såvel 
på atletikstadion 1 Sæby 
som i midtbyen og på 
stranden. 

Glade unge til sjov sommer i Sæby 

Formiddagene bød på var Sjov Sommir's sidste 
spændende aktiviteter som dag, og der var arrangeret 
Mini-marathon i gågaden, , stævne i løb, længdespring 
-ø_g beachvolley og stangs- , og boldkast. 
pring på stranden. Andre Ligeledes blev Sæbyme -
tilbud var mini-tennis og steren i støvlekast kåret i ' 
lege på stadion . · - ·.: de forskellige aldersgrup-

- Til frokost mødtes alle per. 
deltagerne med - SIK 80's -. På behørig vis sluttede 
unge ledere , og så var der -· dagen ·af med uddeling af 
fælles hygge i klubhuset diplomer, og hver deltager 
omkring madpakken, frugt fik overrakt en t-shirt til 
og drikkelse. . minde om de tre dage. 

Torsdag eftermiddag var _.,,, Inden ,Sjov. Sommer slut 
der ekstra drøn på , for ~t tede helt, var alle samlet 

for at grille - og spise - pøl
ser. 

SIK 80 havde arrangeret 
Sjov Sommer i samarbejde 
m~d. Sæby Handelsstands
forening og med støtte fra 
F9lkeoplysningsudvalget. 

- Det var flot, at klub
bens unge medleinmer mel-

. lem 14 og 18 år ville bruge 
dage til planlægning og ud" 
førelse af arrangementet, 
siger Tove Pedersen, næst
formand i SIK 80. · 

-rit 
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·. . · ATLE-:fl-KSTADION . ·_: ·_ ·,.. i 
- ' 

TIRSDAGE ., ·... ,. -
6-8 årige: . 18:00::-J 9.-00 • .. ,· . 

;:. ·-·-
.9-12 årige: 18.00-19 _.00· "-
13 år ~g ældre: ·19.00-20 .~0" · · -

::r-a 
· _ l'19b . 

TORSDAGE .· ,• - , ' 
, . . \ , 

9-12 årige~ - ·1 a.00-19 .-00 . . ~: 'a ·- . 

13 år og æk~re:_ 19.00-~0._39" . ->~: -:. · · -~ · - . ".- · 
...._·: · .. 

' 
-... - ~ -

-· lndendørstrcentng -starter "i ~-Sæby .Fritidscenter - · 
~orsdag de~ · f2. septemt>er· (t_!r-sdage o_g_ to rsd~ge). - · 

--- .,; . . ·;;, 



Talentmaskinell~ 0 

jkværner videre i ~o - ~ 

Dybvad og Sæby 
Guldmedaljer ved atletik-ungdomsmesterskaber 
SÆBY og DYBVAD: Atle
tik-talentmaskinen 
kværner videre i Dybvad 
og Sæby. Det store arbej
de, der gøres i de to klub
ber, kronedes i week
end' en med en flot me-

l daljehøst ved de qanske 
l ungdomsmesterskaber, 
1 

der afvikledes på Lyngby 
Stadion under ideelle be
tingelser. Begge klubber 
sikrede sig to guldmedal
jer og viste, at deres ung
doms-atleter er blandt 

, landets bedste. 

Til Sæby var der - især tak
ket være stafetløb med fire 
deltagere - desuden fem 
sølvmedaljer og fire bron
zemedaljer, mens Dybvad 
ud over de to guldmedal
jer sikrede sig_ to sølv- og 
to bronzemedaljer. 

Samtidig var Dybvad 
tæt på yderligere tre me
daljer, ligesom Sæby ud 
over medaljerne bl.a . fik 

, to fjerdepladser. 
· Dybvads Lise B. Nielsen 

sikrede sig i tre øvelser hos 
de 18-19-årige ligeså man
ge medaljer. Hun vandt 
guld i sin favoritdisciplin, 
diskoskast med en margen 
på godt tre meter til nær
meste konkurrent. Hendes 
sejrkast på 38,48 meter var 
personlig rekord. 

Desuden vandt Lise B. 
Nielsen sølv i højdespring 

1 og bronze i kuglestød. 

Medalje nr. 100 
Dybvads anden guld

medalje gik til Olau Tho
massen, der ligesom Lise 
B. Nielsen også sikrede sig 
en sølv- og en bronzeme-
dalje. . 

Efter en uheldig start på 

DM-stævnet med styrt i 
300 meter hækkeløb på 
sidste hæk, hvor han lå til 
bronze, vandt Olau Tho-

. massen bronze i 200 me
ter løb. Det skete i et løb, 
hvor han forbedrede sin 
personlige rekord til 23,52 
sekunder. Den kunne dog 
ikke anerkendes på grund 
af en anelse for kraftig 
medvind. 

På sin favoritdistance, 
400 meter, levede Olau 
Thomassen op til sin favo
ritværdighed. Med tiden 
51,91 sekunderblevdettil 
guld efter et fint dispone
ret løb. Det var i øvrigt in
tet mindre end hans me
dalje nr. 100 i årenes løb! 

Desuden vandt han sølv 
i 100 meter hækkeløb hos 
de 16-17-årige. Hans sølv
tid var dansk rekord for 
16-årige, mens vinderen 
satte dansk rekord for 17-
årige. 

Dybvads tredje deltager, 
Sisse Olsson, måtte hos de 
14-15-årige piger konsta 
tere, at lige ved og næsten 
desværre ikke giver medal
jer. Både i højdespring og 

/spydkast måtte hun tage 
til takke med den utak
nemmelige fjerdeplds. 

Hun lagde i højdesping 
ud med at tangere sin per
sonlieg rekord og lå på an
denpladsen i spydkast 
indtil sidste runde. 

To gange guld 
Sæbys 17-årige Jeppe 

Kristensen, der er tæt på 
den danske seniorelite, 
vandt hele to guldmedal
jer. 

Det var i trespring og 
højdespring. 

Han satte personlig re-

kord i trespring med 13, 18 
meter efter nogle gode 
tekniske spring. Han hav
de hele tiden kontrol over 
konkurrencen. Opgøret i 
højdspring var anderledes 
hårdt, men Jeppe Kristen
sen sikrede sig guldet med 
et spring på 1,89 meter. 

Gode stafethold 
Sæbys 16-årige Maria 

Mogensbæk vandt sølv i 
stangspring med 2, 10 me
ter trods et par mindre 
uheld undervejs. 

I stafetløb sikrede Sæby 
sig både sølv og bronze, i 
henholdsvis fire gange 
100 og fire gange 400 me
ter. I begge tilfælde bestod 
Sæby-holdet af Rasmus 
Thirup, Karsten Sørensen, 
Karsten Idskov og Henrik 
Poulsen. De er alle 18 år. 

Også en række af Sæbys 
andre deltagere opnåede 
flotte resultater. Således 
satte to af stafetholdets 
deltagere personlig re
kord, dog uden at opnå 
medalje. De personlige re
korder blev sat af Rasmus · 
Thirup i 400 meter løb og 
af Henrik Poulsen i 800 
meter løb. 

Sæbys 15-årige Brian 
Rasmussen satte personlig 
rekord i spydkast hos de 
14-15-årige. Det rakte til 
en sjetteplads. 

Der var fjerdepladser til 
Sæbys Karsten Sørensen i 
stangspring hos de 17-18-
årige og til 16-årige Jon 
Andersen, ligeledes i 
stangspring . Desuden var 
der sekundære placeringer 
til Sæbys Katrine Worum, 
Mette Møller Nielsen, Ida 
Jensen 9gJimmi Koch. 

-ok 
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Olau Thomassen, Dybvad -
vandt både guld, sølv og 
bronze ved de danske atle
tik-ungdomsmesterska
ber. 

Jeppe Kristensen, Sæby , 
blev dansk I.Blgdolns
mester hos de 17-18-årige i 
både trespring og høj
despring. 

Lise B. Nielsen, Dybvad, 
vandt både guld, sølv og 
bronze ved de danske 
atletikungdomsmester-
skaber. 'J .. I'\ 

0 
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. pigerpe ·,_: 
-·,sølv ved. DGI-Iåfldsmesterskaber 

I • ~ d 

· SÆBY:- Otte Sæby-piger __ sultat _ ined ·et kugles.t~d på 
. juble.de på livet løs, dade 10,70 .meter. : _ _ 
·på Østerbro Stadion i Kø- ~ Sæby havde des-ude~ tr~ 
benhavn · havde erobret -deltagere på det · nordøst
~ølvmedaljer · · ved DGis jyske drengehold, der d9g 

- landsmesterskabe{ · -- ikke kom i medaljeræk-
for12-13_-Jrige. -· ken. · Sæby-drengene på 

, · · holdet var Martin Ø. Jen-
·sæf>y-pigerne -dannede- - sen" Run~ .Pedersep og 
grundstammen på det Kim Christensen. _ -
nordøstjyske hold~ ~Ile De unge Sæby-atlete( 
udførte en trekamp, som hayde L øvrigt .en .fanta-

.. talte med -i holdkampen stisk oplevels~ "l?_åde ade
mellem ' de forskellige aIJ?,- tikmæssigt og rent socialt. 
ter. - , , ·· _Arrangørerne _ foræ·rede 

Sæbys repræsentanter dem entre- .og turkort til 
p~ det nordøstjyske hold · Tivoli, så der bley· suset 
var Rikke Nielsen, Christi- ·godtomkring i de fors~el
na Nielsen, Camilla Niel- lige forlystelser ·i den-lune 
sen,_ Helle Mølhave, Julie sommeraften: · • 

· · Dyg, Ditte Møller .Nielsen, ;. · Flere af de unge var i for
Anne Mogensbæk og An-- bindelse med turen ude at · 
·ne Arvidson . · H9ldet talte sejle med- katamaran for 
desuden Louis~ Kristen- første ga_ng- fra Ebeltoft til 
sen og Anne Lolk-:Hansen Odden . . Det var ·en ekstra 
fra Dybvad samt _Sidse Ve..: oplevelse . . 
del og Pernille KJølholt fra 
Hadsund . . 

_ Anne Afvidson opnåede . 
det bedste individuelle re-

' . -·- - -- - - - - - - --- - -

. -ok 
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Sæby løber:_igen 
Sæby Løb d~n _17. september . 

- - . 

SÆBY: Traditionen tto _ For ti kilometer-ruten gæl-
stiller de løbeglade atter de,r det at turen _løQes to 
i år 9p til _deiiagelse i gange. _ _ ~ --~ 
Sæby Løbet. - . Som noget nyt -i år vil . 

,.. _ - der være _ præmier .til det · , 
.Def foregår lørdag den 7. hold, der samler _ det stør
september, og dfr er mu- ste deltagerantal fra sam-. 
lighed fot at-·_vælge enten me skoleklasse, fra· samme 
en kort eller en længere gade elle~ vej sa~t fra . 

· rute, afhængigt ~af -Iøber- sånime firma eller :klub. 
- ries individuelle _ forin og Alle får dog ·-et diplom, . li-

1 pr~st~tio ~nslyst. . gesoni der er drikkevarer 
p _en korte rute er på fem · ved målområdet samt ef

-kilometer me~s den lange ter ·første halvdel af ti kilo-
er på ti, og i år er. startids- · meter-ruten. -
pun~(et def " sa~me for Startnumrene skal af
begge ~distancerne -. -· -~ . hentes senest en .halv time 

.Der er løbsstart ved før starten ved Egnsbank . 
Egnsbank · Nord og ·så

1 

går ",Nord. Tyve minutter før 
·· ruten ad :vestergade foibi løbsstarten er der fælles . 
· Sparekass~n, : til -højJ4e ad opvarmning. 

stien . efter .advokaterne, Det · er som _ ·tiqligere 
. la~gs åep :-forb_i tennis- - Sæby _ Handelstatidsfor-
Qaneme, , igennem Muse-· ening, SIK 80 og Sæby Fol
hullerne, ad Sl<ovalleen, keblad, der er arrangører 
forbi Siesta og tilbage til . · af. Sæby Løbet. anfa 
målet ved Egnsbank Nord. 



Atletik-herrer rykkede op 
og damerne klarede frisag 
Unge hold -gjver··tro pa .~emtiden a.'b--8-°1' 
SÆBY: Atletikklubben 
SI!( 80 oplevede en god 
week-end. Klµbbens 
m~Øllge · hold rykkede 
opl 3 .. division, og samti
dig -sikrede klubbens 
kvindelige hold sig for
bliven i 2. ~vi~io:g.. 

I begge tilfælde er der tale 
om mandskaber med en 
lav gennemsnitsalder. Det 
giver klubben tro på frem
tiden. -

Det mandlige 4. divi
sionshold sikrede sig op
rykning til 4. division ef
ter e~ flot indsats i Esbjerg 
i kvalifikationsmatchen. 

Her løb Vidar, ·sønder
borg, af med sejren på 24 7 
·point, og på de næste 
pladser kom Esbjerg AF 
med 226,5, · Sæby 212, 
Herning 171 . og . Odder 
170,5 point. De tre første 
er i n~ste sæson i 3. divi
sion. 

Sæby sikrede sig i hold
matchen 6 af 15 mulige 
førstepladser. Holdets 
gennemsnitsalder er kun 
19 år. 

t - De unge talentfulde at
leter skal nok klare sig i 3 . . 
division, · mener SIK 80-
formand Gunnar M~Iler 
Nielsen. · 

Sæby-holdet, der sikrede 
sig oprykning, bestod . af 
Gert Rasmussen, Karsten 
Sørensen, Jon Andersen, 
Jeppe Kristensen, Jimi 
Koch, Kim Stellan Jensen, 
Niels Arvidson, Henrik V. 
Poulsen g Karsten Idskov. 

Landets yngste 
Med en tredjeplads . i 

Sønderborg klarede Sæbys 
damedivisionshold frisag i 
nedrykningskam pen . og 
sikrede sig dermed sin for
bliven i 2. division. 

Sæby-holdet, der med 

en gennemsnitsalder på 
blot 15 år er landets yng
ste divisionshold, har "ef
ter Gunnar Møller Niel-

. sens opfattelse grund til at 
være tilfredse med endnu 
et år i 2. division. 

- Det gør ikke noget med 
"lidt hår på brystet", in
den de skal længere op i 
rækkerne, bemærker han. 

Hjemmeholdet Sønder-
. borg vandt matchen med 
229 point, og her.efter 
kom -Viborg med 207 for
an Sæby med 171. Mat
chens nr. fire fire, Skive, 
rykker ned. · 

Sæby-holdet, der sikrede 
sig forbliven i 2. division, 
bestod af Louise Christen
sen, Katrine · Worum, Ida 
Jensen, ·sine Christiansen, 
Maria Mogensbæk, Mette 
Møller Nielsen og debu
tanten Trine Grey. 

- -ok 



Succes' en fortsætter 
De lokale atletikklubber havde en stor weekend ,2 ° 

1
-
1
8
'1 b 

VENDSYSSEL: Lands
delen kan nu prale af at 
have to 1. divisions
hold, tre 2. divisions
-hold og et 3. divisions
hold i atletikkens lands
turnering. 

Det blev en kendsger
ning, da de tre lokale 
klubber - . Dybvad, Sæby 
og HG-Atletik - i week
enden alle sikrede sig op
rykning eller forbliven i 
deres nuværende divisio
ner. 

Bedst gik det for Hjør
ring-atleterne, som med 
oprykning både hos da
mer og herrer - til hen
holdsvis 1. og 2. division 
- nu deler værdigheden 
som Vendsyssels førende 
atletik-klub med Dybvad. 

HG's piger var ganske 
suveræn i Åbenrå, hvor 
holdet trods en stribe af
bud og en smal trup på 
syv piger · kunne vinde 
matchen foran Kolding 

~ og værterne fra Åbenrå. 
Oprykningen var aldrig 

i fare, da kun fire hold 
stillede op til opryknings
kampen, og Vidar kun 
formåede at score 5.940 
point på den fjerdeplads, 
der lå lige under opryk
ningen. 

Til sammenligning sco
rede HG 10.426 point. 

Missede oprykning 
Dybvads piger havde el

lers chartren for at bevare 
forspringet til tJG-pigerne 
og rykke i elitedivisionen, 
men missede - ganske 
som forventet - opryknin
gen. 

Det blev dog til en fin 
fjerdeplads - en plads un
der oprykningen - Dyb.:
vad-pigerne i Randers 
måtte se -sig slået af Ran
ders Real, Odense Atletik 
og Esbjerg AF, men holdt 
Aarhus 1900 og Aalborg 
Atletik under sig. 

Nu må Dybvad så trøste 
sig med, at der næste år 
bliver rig lejlighed til at 
prøve kræfter med lokale 
hold. 

Næste år består 1. divi
sion nemHg af blandt an
dre også af Aalborg Atle-

Dorthe V. Nielsen var med sejre i både 400 meteren og 400 meter hæk med til at sikre 
HG-Atletiks damer oprykningen til 1. division. (Arkivfoto) 

tik og HG-Atletik. 
Til gengæld hentede 

klubbens herrer en opryk
ning i Aalborg, hvor kun, 
værterne fra Aalborg Ale
tik var bedre i kampen 
om at komme i mænde
nes 2. division. 

Den nordjyske triumf 

blev fuldbyrdet af HG's 
mænd, der erobrede deh 
tredi._e og sidste opryk
ningsplads for næsen af 
Vejle og Odense på Skov
dalen Stadion. 

Også Sæby noterede sig 
for en oprykning, da 
klubbens herrer rykkede 

op i den 3. division, som 
holdet stor på spring til 
allerede sidste år, men 
kiksede i selve opryk
ningsmatchen. 

Sæbys piger sikrede sig 
samtidig endnu en sæson 
i 2. division. 

toto_ 



Onsdag den 28 .. ,ugust 1996 

SIK80 
fik succes 
iDM
ungd~m 

-
12 medmjer kom 
med ~m tilSælzy 

- ! .,..._ - ., \ • • 

- Solen ~nede -i _dobbeit
~på SIK 80 dader -~:.:.. kl .~d-
l .... ~.u~ , -~ ' blev 
holdt . . DM 1 -gd. på 
y·.;... ~;. :&acJ '~~ 
..1..1.Y-Uf!iU.J";c . . ~ « . 

De ,i~nge; atleter ··rra .Sæ
·by hentede hele .12 ,me · 
jer _hjeni til . - n ~ en
holdsvis ; to .guld-, seks 
sølv- og fire bronæmedal-. ' Jet _ 

Atter engang ~ var det 
17·-årige t3'eppe Kristen
sen, som sikrede guldet · 
t~ .Sæby. Ile:Jme gång med 
personlig rekord i tre : 
spring på 13,18 meter. · . 

- Jeppe havne gode tek
niske spring, og han hav
de kontrol over koµkur
rencen, siger Gunnar 
Møller Nielsen, formand 
forSIKSO. · 

Jeppe Kristensen fik og:.
. så guld i højdespring, da 
han vandt denne disciplin 
med 1,89 meter . 

_16-årige Mari~ Mogens 
bæk spra,ng _-sig tir sølv i . 
stangspring, · hvor -hun 
nåede op på 2,10 meter: 

- Men · hun havde pro-
1blemer i afsæt~-(~en _qg 
bankede -knæet ·ind i stan
gen et par gange, fortæl
·Ier Gunnar Møller Niel
sen. 

Heldet med stafethold 
Solen skinnede på sta

l~ fetløherne i dobbelt · for-
1 stand. . . . . · 

I fire gange 100 meter j 
løb~t var det deres held, · 

. at to hold blev diskvalifi- I 
ceret ved -ulovligt skifte, 1 

og fr~ den ikke særlig be
hagelig~ placering som 

. nummer rykkede Sæby
drengene op på sølv-me
daljepladsen . 

Samme stafethold løb 
også fire gange 400 meter 
_stafet under Danmarks
mesterska~t . Rasmus 

· . Thirup · havde i _ forvejen 
sat . personlig rekord på 
4~0--meter løbet , og Hen- · 
ri_k ~o.ulsen slog sin eg~n 
hidtidige rekord i 800 me
ter løb~ 

Så forhåbningerne var 
store til stafetholdet med 
Rasmus Thirup, Henrik 
Poulsen, Karsten Sø.ren~ 

. sen , . Karst~n I~skov og 
Henrik Poulsen. De slut
tede på en tredjeplads, og 
. hermed . kunne de hænge 
bronze-medaljerne om 

: halsen. · -· 
-rit 



1 Unge Sæby-talenter 
på Udvalgte ·hold øl;'3\ b 

Titregions-atletikfinaleene i Aalborg 
SÆBY: Sæl>y:atletjkklub- .· 1 Det nordjyske )lold mø
ben SIK 80 er repræsen- · der de fem øvrige ·regioner 
teret i rigt mål på det ud- -i Jylland og på Fyn. 
valgte nordjyske hold, Følgende sæbynitter er 
Region Nord, når re- udtaget til det nordjyske 
gionsfin~leme inden fo:r ho\d: 
Jysk-Fyns_k -Atletikfor- 10-11:.årige piger; Birgit
bund for·. de yngste .år- te Jensen i højdespring og 
gange i morgen, sønøag, hækkeløb. 
afvikles på, Skovdalen 10:-11-årige drenge: 
Stadion i Aalborg. Stephan Jørgensen ···1 liøj-

- _ despring. · 
.Der er tale om regionsfina- · 12-13-årige piger: Ca
ler for både piger og dren- --mill~ Nielsen i 80 meter 
ge i aldersgrupperne for · · iøb og længdespring, Dit-

r 
10-11-årige og 12-13-åri- te Møller Nielsen i 60 me
ge. . . - . ter hækkeløb og høj-

despring, Rikke Nielsen i 
60 meter hækkeløb og 200 
meter løb, Anne Mogens
bæk i højdespring og 
spydkast, Anne Arvidson i 
diskoskast og kuglestød og 
Chtistina Hansen i læng
despring . . 

12-13-årige drenge: 
Martin Ø. Jensen i kugle
stød, højdespring og 
stangspring, Kim Chri
stensen i diskoskast og Ru
ne Pedersen i 80 meter 
løb, 200 meter løb og 60 
meter hækkeløb. · 

-ok 



. . . I - t~ , 10, ? '=, . - . . . . 

.Hidtil største stævne i år . 
E>YBVAD:_ Dybvadldrætsl5lub 1 var ar- · 

.. rangør, da DGI-Nordøstjylland a~ik-
, lede det fjerde af sine indledende nåle

stævner i Nordjylland. ,Samtlige nord-
. jyske klubber deltog med ialt 100 akti
ve, hvilket gjorde stævnet til det hidtil 

' • 0 største 1 ar. , . 
Den succesrige klub fra Dybvad fik 

ros fra all~ sider for c:irrang~mentet; 
der klappede fint i strål~nde solskin 

' . 

Jensen, Vibeke Sam-allo, Anne Bendt-
. I , 

sen, Kristine H. Eriks~n, Christina Di- · 
ge ·Larsen, Sanne , Larsen, Sandra Ar- · 
vidson, Kenneth Nørbak, Qlau Thom-
assen og Mads Olsson . . . 
· Bronze: Christina Pedersen, Marie 

Bendtsen ,' An'ne ~Lolk-Hansen, Pernille 
Jacobsen, Jeppe S. Abildgaard, Lar~ 
Rasmussen og Klaus KiiL -. · 

med høje temperaturer. · O O O 1 1 b I 
· De hede stråler fi~ dog ikke deltager- . gsa na e ti ·Sæ Y K · 

ne til at slække på tempoet. Alle s~ulle J Sæby Idrætsklub deltog selvfølgelig 
gennem en trekamp (løb, ·spting, kast) · også i stævnet: 
og der blev opnået .flere rigtigt fine re- · , Guld: Anne Arvidson. · 
.sultater. D~ltagerne var primært 1al- Sølv: Pernille Holtegaard, Anne Mo
deren fra 6-15 år; men enkelte lidt æl- gensbæk, Ditte Møller Nielse~Jesper 

· dre aktive sportsfolk benyttede det ' go- L. Christensen~ Henrik Pedersen, Tho-· 
de vejr .til .at dyste. I •• / mas Hadz, Rune .Pedersen, Martin ø: 

Qeltagere fik et diplom som beløn- · Jensen, J~n Andersen. r' . 
ning for anstrengelserne, og samtidig Bronze: Marie Louise Krog, Cecilie 
var der <?gså nåle til alle, der opnåede Cedergren, Rikke Pedersen, Julie Dyg, 

, · et vist ·antal point. - . . . . Helle Mølhaye, Kim J. Kristensen og . 
· Dydvad IK erobrede hele 21 nåle: , Brian Rasmussen. 1 , . , 

· Guld: Mette Abildgaard, Louise Kri- -· Nålestævne-~ækken ~fsluttes med et 
· stensen, Sisse ,Olsson. . . ·. . · -. finalestævne på _Skovdalen Stadion i 

Sølv: Simone Dige Larsen, Henriette . Aalborg.den 10. september. · hof 



Flot medaljehøst 
/ for Sæby-atlete~ 

Fire medaljer ved regionsfinalen i Aalborg .;.Q. 1t 5 
, 

SÆBY: Det ser godt ud for 
de unge Sæby-atleter fra 
SIK 80 efter afviklingen af 
weekendens regionsfinale 
på Skovdalen Stadion i Aal
borg. 

Næste punkt på programmet 
er De Jydsk-Fynske Klubme
sterskaber sidst på måneden. 

Med en førsteplads, to an
denpladser og en tredjeplads 
til Region Nord ligger klub
ben godt placeret . 

Sæby havde _ seks piger på 
guldholdet ud af ni mulige 
fra Region Nord. 

Anne Arvidson vandt kug-
lestød for piger på 12-13 år 
med 9, 7 5 meter. Et pænt re
sultat, skønt hun ikke selv 
var helt tilfreds, men gerne 
ville have været oppe på ti 

meter, som hun har præste-
ret før. · 

Rikke Nielsen var flyvende 
på hækkene og løb et meget 
rytmisk løb for piger på 10-11 
år i tiden 11,62 sekunder. 

Ditte Møller Nielsen fik en 
andenplads i højdespring og 
Christina Hansen en tredje
plads i længdespring med 
4,26 meter. 

Anne Mogensbæk fik en 
tredjeplads i højdespring 
med 1,25 meter. Hun havde 
på samme tid spydkast, hvil
ke besværliggjorde koncen
trationen en smule. Hendes 
personlige rekord -er t;30 me
ter. 
. Camilla Nielsen fik en tred
jeplads på 80 meter løb i ti
den 11,68 sekunder. Et fint 
resultat i betragtning af at 

hun væltede på sin cykel få 
dage forinden. 

Drengeholdet fra Region 
Nord fik sølv, og her var Ste
phan Jørgensen urørlig i høj
despring og vandt med 1,30 

· meter. 
Pigerne på 10-11 år fik sam

let en andenplads hjem til 
holdet. Her fik Birgitte 
Jensen en tredjeplads med 
1,20 meter i højdespring. 

Drenge på .12-13 år fik en 
tredjeplads, hvor Martin 0. 
Jensen gjorde det bedst i høj
despring med 1,40 meter -
det rakte til en tredjeplads. 
Rune Pedersen fik en tredje
plads i 200 meter løb i tiden 
30,02 sekunder og Kim Chri
stensen fil ligeledes en tred
jeplads i diskoskast med flot
te 27,09 meter . anfa 



Når rrw#ons/øbente ·er i mål:, lyder startskuddet til mountainbike~løbet 

Sæby, og stftrt numrene afhentes · senest 
· en halv. time før,_ motionfsteme sendes 

· . afsted. Inden startskuddet °lyder, er der 
- fælles o:pvarmrung -foran Egnsbank 

·Nord : ,, , 

Mo~iai~bike-cføb · · -~ ·.: _ 
. . '\ , : _. ~-~~ ::. ~ 

· NåF de. mange :rp.otionister er kollllllet 
· i mål~ er det mountainbi,kemes .tur til at 

• · udfordre ·hinanden lørdag eltenmddag 
med ..start kl. 15.30. . . . ~ . 

'"~~ - .-J..1.israncen f-0r de to-hjulede ~t på i alt 
. seks :kilometer, og strækningel). er tilret-

. telagf ilå den måde, at den samme ru~ : 
. ·på halvanden -· kilometer køres · igennem 
_-fire gaI1ge. · · , _ 
. · Arrangør~rne gør opmærksom på, at · 

selv om -det hedder et Mountainbike 
Løb, kan -deltagerne sagtens · være · med 

. ~ på en almindelig cykel. Ruten er nemlig 
På lørdag 7. september er der _to .Jø.ore . ikke .særlig bakket. - - . · 
81T81lgementer i Sæby, der henvender . Der er præmie til den hurtigste · delta,.. 
sig til store som små. · -. . . ~ ger, ... men de ·--. der tager deri.· lidt mere 

Umiddelbart etter · at forretninger -har -med::ro-~ har også mulighed _for at vinde, 
lukket kl. 14 sættes Sæby Løbet igang. . da alle cyklisterne . er med i en ·1od- ·_, _ 
Motionsløbet er et kombineret gade.- ·og . trækning om forskellige præmier. 
skovløb~ og det er tilrettelagt så~an , ·at Og ingen cykler tomhændede hjem - -
hele familien 'skulle kunne , være ~ed. for der bliver uddelt diplomer til all~ .. 

Der er nemlig mulighed for at vælge Både hvad angår Sæby Løbet .o,g Mo:-
melle:rn to forskellige ~ distancer ·-:. en , på · untåinbike-Løbet er der stadig mulighed 
fein og en ' på ti kilometer. ' . . for at :v~re ·med. < . - .....-, : . " ., ... 

Som noget helt .nyt i år er der præmier Alle er ve1kom.ne til -a~ melde sig~til på ·· 
til det største antal deltagere, der mel- Torv,~t l~rd·a~( 7.-fs~ptember umiddelbart 
der sig fra ·henholdsvis samme skole- . indep., de to arrangementer starter. ._ ·: 
~asse, samme gade elle~ vej og ·fya sam- B~gge ·1øb er bley_et_ til i sruparb~jde . 
m_e ·firma ell~r klub : _mell~qi ~IK 80, Sæby Handelssta~d~for~ . -

!øvrigt får alle deltagere et diplom. . ening og Sæby Folkeblad, det star bag ·- ·' 
_§J.y.eh_ s! aft ,,S.O!ll~.i,.nftl ·~r på ·,,!orvet · i , begge årr _angementer. ·· · • _,.rii, 

,(:, ·. 



Der er præmie til den hurtigste + lodtrækningspræmier. 

DIPLOMER: 
Til alle. 

STARTGEBYR: 
20 kr. for unge under 16 år, 30 kr. for voksne. 
Eftertilmelding: + 10 kr. 

TILMELDING: 
Senest tirsdag den 3. september hos Peiter Sport , 
Nytorv Foto eller Sæby Folkeblad. 

ARRANGØR: 
Sæby Handelsstandsfo~ening. SIK 80 .'Sæby Folkeblad. 

Tilmelding til Mountainbike-løbet: 

NAVN:.-..... -................................................... . 

ADRESSE: ................................................. . 

ÅRGANG: .. _ ................................................. . 

TLF ............................................................ . 
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Adresse : 

Firmanavn: 

Gade/vej: 

lør~dden 7. september 1996 kl. 14.00 
~ r~ 
~ l h' ) Distancerne er henholdsvis 5 og 

~ I!) l O km. Bemærk, at start-~'t~ ~ 
11 

tidspunktet i år er kl. 14.00 - J' for begge distancer. 
\ c-" 
~ Rutebeskrlvelse: 

( \_)

) .. ' ~ -.. Der løbes fra Egnsbank Nord 
,. ad Vestergade forbi Spare-

kassen, til højre ad stien efter 

1 
Advokaterne, langs åen forbi 

l= •, Årgang : 
...... t 

By: 

tennisbanerne , ved markerne . . . 
hulvejen, derefter første gang til 
højre igen, forbi tennisbanerne, 
igennem Musehullerne, ad 
Skovalleen, forbi Siesta og til 
målet ved Egnsbank Nord. 
l O km ruten består af 2x5 km. 

Startnumre afhentes ved start
stedet senest 30 min. før start. 

Opvarmning kl. 13 .40. 

Start kl. l 4. 00 for både 5 og l 0 
km ruten. 

Drikkevarer i målområdet samt 
efter 5 km på l O km ruten. 

Diplom til alle. 

Skoleklasse: 

Tlf.: 5 km: 10 km: 

Startgebyr: 20 kr. for børn under 16 år, 30 kr. for voksne: Eftertilmelding: + 10 kr. 

Tilmelding: Senest tirsdag den 3 . september hos Peiter Sport, Sæby eller med post : Peiter 
Sport, Vestergode 23, 9300 Sæby, Nytorv Foto, Vestergode 13, 9300 Sæby eller Sæby 
Folkeblad, Søndergade 4, 9300 Sæby . 

Sæby Handelsstandsforening • SIK 80 • Sæby Folkeblad 



MANDAG 9. SEPTEMBER 1996 

Beskeden freillgang 
trods perfekt løbevejr 
Sæby-løbet udvidet med mountain bike-afdeling 

Else Stellan Jensen levede op til favoritværdigheden og 
var suveræn på den lange rute. 

Af Torsten Cilleborg 
Foto:Bentfakobsen 

SÆBY: I betragtning af 
det meget flotte vejr var 
fremgangen for Sæbylø
bet minimal i forhold til 
premieren sidste år. Den
gang deltog 72 i silende 
regnvejr. I år var der 76 
deltagere under den blå 
himmel. 

Igen i år var Sæby Han
delsstandsforening, atle
tikklubben SIK 80 og Sæby 
Folkeblad gået sammen 
om at arrangere løbet, der 
blev skudt i gang af han
delsstandens formand 
Flemming Thingbak, der 
selv smed startpistolen og 
løb med på den korte di
stance og nåede at passere 
to andre løbere, så han 
kun blev tredjesidst 

blandt 24 deltagere. 
Thingbak havde i øvrig 

også energi til at deltage i 
det senere mountain bike 
løb, hvor han også blev 
tredjesidst - men blandt 
13 deltagere. Alligevel flot 
at formanden stillede op 
og fuldførte i begge løb. 

Sæbyløbet trak igen i år 
nogle af Vendsyssels bed
ste løbere til start, nemlig 
Else Stellan Jensen, Karin 
W æhrens og Lars Hansen, 
der vandt på hver deres di
stance. 

Der var både vinderpræ
mier og lodtrækningspræ
mier sponseret af Sæby 
Handelsstandsforening. 

De bedste placeringer 
blev som følger: 

Kort rute - kvinder: 
Nr. 1: Karin Wæhrens, 

20,37 min. Nr. 2: Vivi 
Christensen, 24,33 min. 

Lars Hansen havde ingen problemer med at nå hjem i hurtig
ste tid, tre et halvt minut foran nummer to, Nicolai Nielsen. 



Fart på i Sæby ~.~, 
'''" SÆBY: Årets udgave af Sæby Løbet var udvidet med en · 

afdeling for mountain bikes, der i halsbrækkende stil 
drønede genne byen gader . 

VT Sæby side 13 

Det så halsbrækkende ud, når rytterne drønnede gennem 
gågaden. 

Nr. 3: Mette M. Nielsen, 
28,52min. 

Lang rute - kvinder: 
Nr. 1: Else Stellan Jen

sen, 51,31 min. Nr. 2: An
ne Frisgaard, 1.00,45. Nr. 
3: Helle Pedersen, 1.03,43. 

Kort rute - herrer: 
Nr. 1: Leif Christensen, 

18,31 min. Nr. 2: Henrik 
Poulsen, 19,19 min. Nr. 3: 
Rasmus Thirup 20,34. 

Lang rute - herrer: 
Nr. 1: Lars Hansen, 

36,26 min. Nr. 2: Nicolai 
Nielsen, 40.05 min. Nr. 3: 

Bo Boi Pedersen, 40,09 
min. 

Mountain bike - kvin
der: 

Nr. 1: Maria Christen
sen, 20,46 min. Nr. 2: Sti
-ne Sørensen, 21,36 min. 
Nr. 2: Mette M. Nielsen 
21,36 min. 

Mountainbike - herrer: 
Nr. 1: Peter H. Hansen, 

13,55 min. Nr. 2: Dennis 
Jensen, 15.08 -min. Nr. 3: 
Lars Lindgren 15,30 min. 

cille 



SIK' ere med til at besejre sjælJændere 
. ' 

SÆBY: Fire 12-13-årige atle .ter fra 
SIK 80 val'. i weekenden på det 
jysk-fynske hold, som dystede 
mod og vandt over Sjælland. 

Holdkampen foregik i Helsingør, og 
på trods af udebanen vandt Vest
danmark med 120 mod 113 point. 

Efter stævnet var der præmier for 
en speciel indsats til en dreng og en 

pige fra øst og vest. 
Blandt pigerne på vestholdet gik 

præmien til 12-årige Ditte Møller 
Nielsen fra Sæby, som vandt høj- , 
despring, da hun forbedrede sin 
egen personlige rekord med hele 10 
centimeter og nåede op over 1,43 
meter. , 

Også Kim Christensen, 12 år, satte 
ny personlig rekord, da han vandt 

diskos-konkurrencen med et kast på 
30,96 meter. 

13-årige Anne Mogensbæk blev 
nummer fire i spydkast og i bold
kast., Martin 0. Jensen, 13 år, sikre
de sig en tredjeplads i kuglestød. 

q -9 cille 

/9°t 6 
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For første gang blev der i år 
arrangeret Mountainbike
løb umiddelbart efter, at 
deltagerne i Sæby Løbet var 
kommet i mål. Der var fart 
over feltet, da mountainbi
kerne drønede afsted gen
nem byens gader, og den al
lerhurtigste af drengene var 
Peter Munch Hansen. Ma
ria Christensen vandt Mo
untainbike-løbet for piger
ne. Læs mere side 12. 

Foto: Bent Jakobsen. 
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Drenge/mænd: 
1. Peter Munch Hansen; 
13.55. 2. Dennis Je nsen, 
15.08. 3. Lars Lindgree n , 
15.30. 4. Knud Je nsen , 
15.56. 5. Rene Chri sten
sen, 16.11. 6. Jonas Bang 
Christensen, 16.14 . 7. Pa l-

le Jensen, 16.19. 8. Tho 
mas Mølhave, 17.22. 9. 
Kristoffer Østergård, 
18.02. 10. Ole Nielsen, 
18.27 . 11. Flemming 
Thingbak . 18.35. 12. Tho
mas Østergård, 20.06 . 13. 
Carsten V Nielsen, 20.20. 

Fart 
over 
feltet 
Som noget nyt i år var 
der Mountainbike-Løb i 
forbindelse med Sæby Lø
bet, og 16 ihærdige cykli
ster drønede afsted på 
den seks kilometer lange 
rnte med start fra Torvet i 
Sæby. 

Der var fart over feltet -
a la Tour de France - og 
publikum trak sig i bag
grunden , hver gang mo
untain-bikerne passerede 
Torvet. 

Løbet var nemlig tilret
telagt sådan , at deltager
ne sk ulle køre den ha lv
anden kilometer lange ru 
te fire gange , så distancen 
på den måde blev på seks 
kilometer . 

Den hurtigste blan dt 
drengene var Peter 
Munch Hanse n , og Maria 
Christensen blev vin der i 
Mountain bike -løbet for 
piger. 

-rit 

Foto: Bent Jakobsen 

Pige r/damer: 
1. Maria Christensen, 
20.46. 2. Stine Sørensen, 
21.36 . 3. Mette M. Niel
sen, 21.36. 

Resultater fra Sæby-løbet 
Piger /damer, 
kortrnte : 
1. Karin Wæhrens 20.37. 
2. Vivi Christensen, 24.33. 
3. Mette M. Nielsen, 
28.52. 4. Hanne Tree bak, 
29.00. 5. Vibeke Højbjerre, 
29.52. 6. Tenna Munch, 
30.24 . 7. Joan Borglum, 
31.32 . 8. Mia Kjeldam 
Holm, 32 .08. 9. Trude Bis
gaard, 33.05 . 10. Else 
Riis, 34.02. 11. Helle Bis
gaard, 34.49. 12. Louse 
Rubæk, 36.02. 13. Anna 
Eriksen, 36.44 . 14. Anni 
Madsen , 39.43. 15. Louise 
Munch, 41.07 . 15. Line 
Strandhave, 41.07. 17. Ju
lie Dyg, 41.45. 18. Kristin
sa Madsen , 42.02. 19. Rik
ke Pedersen, 42.42. 20. 
Mette Skat Nielsen, 
45.52. 20. Louise Severin
sen, 45.52 . 

Drenge/mænd, 
kort rnte : 
1. Leif Christensen, 18.31. 
2. Henrik Poulsen, 19.19 . 
3. Rasmus Thirup, 20.34. 
4. Anders Rasmussen, 
20.37 . 5. Jan Tvede, 21.24 . 
6. Brian Rasmussen, 
23.09 . 7. Kim Tvede, 

23.10. 8. Lasse Tvede, 
23.54 . 9. Ulrik Nielsen, 
24.32. 10. Carsten Gade, 
25.02. 11. Albert Plug, 
25.35. 12. Esben R. Nie l
sen, 25.4 7. 13. Carl Sigen, 
25.50. 14. Niels B. Bang, 
27.56. 15. Michae l Lindg 
ren, 28.37. 16. Jacob 
Bradsted, 28.59. 16. An
ders Bradsted, 28.59. 18. 
Nikolaj Buus, 29.21. 19. 
Mads Christensen, 31 .12. 
20. Niklas Sørensen, 
31.16. 21. Gustav Chri
stensen, 34.47. 22. Flem
ming Thingbak, 35.23. 23. 
Niels R. Nielsen , 36.02 . 
24. Jens Eriksen, 36.43. 

Piger/ damer, 
langrute: 
1. Else Stellan Jensen, 
51.31. 2. Anne Frisgaard, 
1.00.45. 3. Helle Peder 
sen, 1.03.43 . 

Drenge/mænd, 
langrute: 
1. Lars Hansen, 36.26. 2. 
Nicolai Nielsen, 40.05. 3. 
Bo Boi Pedersen , 40 .09. 4. 
John Chri stensen , 40.44 . 
5. Preben Kesser , 42.26. 
6. Ste en Larsen , 42.35. 7. 

Jan Christensen, 44.16. 8. 
Claus B. Pedersen, 45.43. 
8. Finn B. Pedersen, 
45.43. 10. Jørgen Nielsen, 
45.46. 11. Carl Å. Øste r
går d, 46.41. 12. Hen ri k 
Frederiksen, 46.44 . 13. 
Jens P. Fug lsang-Peder
sen, 47.10. 14. Jan Peder
sen, 47.17 . 15. Per Søe 
Madsen, 47.23. 16. Chri
stian Hytte!, 47.46. 17. 
Rune Pedersen , 48.50 . 18. 
Poul E. Mortensen, 48.55. 
19. Erik Buchard, 50.41. 
20. Per Melchiorsen , 
50.45. 21. Peter Nielsen, 
50.57. 22. Lejf Andersen, 
51.05 . 23 . Ernst Andrea
sen, 51.59. 24. Leif Havel
und, 53.17. 25. Tommy 
Thomsen, 57.16. 26. Knud 
Andersen, 1.17 .32. 

Stø rste hold firma/kl ub: 
Egnsbank Nord, 6 løbere. 

Største hold gade/vej: 
Østre Alle, Skovbrynet, 
Sulbæk. 

Største klassehold: 
Sæbygårdskolen, 6A. 
Volstrup Skole , lOA. 

Det fT,otte vejr i lørdag s ga v deltagern e gode løbsforhold , og i alt start ede 76 løbere. 
Foto: Bent Jakobsen. 

Sæby Løbet voksede 
sig lidt større 

I det herlig e solskinsv ejr 
lørdag eftermiddag skød 
formanden for Sæby Han
delsstandsforening, F1em
minv Thinl!bruc. Sæhv T ..._ 

bet i gang for ande t år i 
træk. 

De fine løbsfor hold fri. 
stede 76 løbere t il start 
ved Torvet i Sæby, og det 
er lidt flere end i fjor, 
hvor der deltog 72 motio
ni ster. 

Allerede un der opvarm 
ninge n var der god stem
ning, og det var Rikke 
Henriksen fra Sæby Gym 
nastikforening, som sør
gede for, at musklerne 
kom i sving. 

To di s tancer 
På linje med sidste år 

kunne løberne vælge mel 
lem to ruter på henholds
vis fem og ti ki lometer, 
men i år var løbet ændret 
på den måde, at starten 
til de to dista ncer gik på 
samme tid. Og denne æn 
dring var deltage rn e væ l
dig godt ti lfredse med. 

Tre af Vendsyssels bed
ste løbere Karin 
Wæhrens, Else Stellan 
Jensen og Lars Hansen -
var med på deltagerli 
sten, og de tre kom da og
så ind som vindere. 

Else Stellan Jensen var 
den hurtigste kvinde på 
den lange rute efterfulgt 
af Anne Frisgaard, og 
He lle Pedersen blev num
mer tre. 

På den korte rute for 
damerne blev Karin 
Wæhrens vinder. Vivi 
Christensen placerede sig 
som nummer to, og den 
tredje hurtigste pige på 
de fem kilometer blev 
Mette M. Nielsen. 

Blandt mændene, der 
løb den lange rute, var 
Lars Hansen først over 

målstregen. Nicolai Niel 
sen blev nummer to, og 
på tredjep ladsen kom Bo 
Boi Pedersen. 

Vinrlørøn af rløn lrn...+-o 

rute for mænde ne blev 
Leif Christensen foran 
Henrik Poulsen, og som 
nummer tre kom Rasm us 
Thirup i mål. 

Gave kort til vi ndere 
Vinde rn e fik gavekort 

fra Sæby Hande lsstands
forening, og flere hand
lende havde sponsoreret 
gaver til lodtræningspræ
ffiler . 

Men alle løberne drog 
hjem med en t-shirt eller 
en kasket med handels
standsforeningens logo 
på. 

Samtidig blev der som 
en nyskabelse i år uddelt 
præmier til de stø rste 
hold . Det blev Egnsbank 

Els e Stel
lan Jensen 

var den 
hurtigst e 

kvinde på 
10 kilome-
ter-ruten, 

og Gunnar 
Møller Ni
elsen , for-

manden 
forSIKBO 

stod for 
præmi e
overræk-

kelsen . 
Foto: Bent 
Jakob sen. 

Nor d , der med sine seks 
løbere, sti llede me d det 
største firmaho ld. Hvad 
angår vejholdet, blev det 
h",.I,.. ...1 ... 1+ ... ,...,.. __ ... c__ t'X - ~ - -

uau. c uc 1.1,o.5c ;1.uc .u.a. ,u::,;u::a 

Alle i Sæby og Skov bry
net i Sulbæk, som fik 
præmier, da der deltog li
ge mange løbere fra de to 
veje. Og det samme gjor
de sig gældende i de stør
ste klassehold. Lige man 
ge unge de ltog fra Sæby
gårdskolens 6. A og Vol
strup sko les 10. A, så beg 
ge klasser blev præ mi e
ret. Samtlige hold fik et 
indgraveret glaskrus. 

Det var Sæby Handels
standsforening der i sam
arbejde med Sil( 80 og 
Sæby Folkeblad havde ar 
rangeret Sæby Løbet, og 
arrangørerne lover allere
de nu, at der også bliver 
Sæby-løb til næste år. 

-rit 
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Drenge/mænd: 
1. Peter Munch Hansen; 
13.55. 2. Dennis Jensen, 
15.08. 3. Lars Lindgreen , 
15.30. 4 . Knud Jensen, 
15.56. 5. Rene Christen
sen, 16.11. 6. Jonas Bang 
Christensen, 16.14. 7. Pal-

le Jensen , 16.19. 8. Tho
mas Mølhave, 17.22. 9. 
Kristoffer Østergård, 
18.02. 10. Ole Nielsen, 
18.27. 11. Flemming 
Thingbak . 18.35. 12. Tho
mas Østergård, 20.06. 13. 
Carsten V. Nielsen, 20.20. 

Piger/damer: 
1. Maria Christensen, 
20.46. 2. Stine Sørensen, 
21.36. 3. Mette M. Niel
sen, 21.36. 

Resultater fra Sæby-løbet 
Piger/damer, 
kort rute: 
1. Karin Wæhrens 20.37 . 
2. Vivi Christensen, 24.33 . 
3. Mette M. Nielsen , 
28.52 . 4. Hanne Treebak, 
29.00 . 5. Vibeke Højbjerre , 
29.52 . 6. Tenna Munch, 
30.24. 7. Joan Borglum, 
31.32. 8. Mia Kjeldam 
Holm , 32.08. 9. Trude Bis
gaard, 33.05. 10. Else 
Riis , 34.02. 11. Helle Bis
gaard, 34.49 . 12. Louse 
Rubæk, 36.02. 13. Anna 
Eriksen, 36.44. 14. Anni 
Madsen , 39.43. 15. Louise 
Munch, 41.07 . 15. Line 
Strandhave , 41.07. 17. Ju
lie Dyg, 41.45. 18. Kristin
sa Madsen , 42.02. 19. Rik
ke Pedersen, 42.42 . 20. 
Mette Skat Nielsen , 
45.52. 20. Louise Severin
sen, 45.52 . 

Drenge/mænd, 
kort rute : 
1. Leif Christ ens en, 18.31. 
2. Henrik Poulsen , 19.19. 
3. Rasmus Thirup, 20.34. 
4. Anders Rasmuss en, 
20.37. 5. J an Tvede, 21.24 . 
6. Brian Rasmu ssen , 
23.09. 7. Kim Tvede, 

23.10. 8. Lasse Tvede, 
23.54. 9. Ulrik Nielsen, 
24.32. 10. Carsten Gade, 
25.02. 11. Albert Plug, 
25.35. 12. Esben R. Niel
sen, 25.47 . 13. Carl Sigen , 
25.50. 14. Niels B. Bang, 
27.56. 15. Michael Lindg
ren , 28.37. 16. Jacob 
Bradsted , 28.59. 16. An
ders Bradsted , 28.59. 18. 
Nikolaj Buus, 29.21. 19. 
Mads Christensen , 31.12 . 
20. Niklas Sørensen, 
31.16. 21. Gustav Chri
stensen, 34.4 7. 22. Flem
ming Thingbak, 35.23. 23. 
Niels R. Nielsen , 36.02. 
24. Jens Eriksen, 36.43 . 

Piger/damer, 
langrute: 
1. Else Stellan Jensen , 
51.31. 2. Anne Frisgaard, 
1.00.45 . 3. Helle Peder
sen, 1.03.43. 

Drenge/mænd, 
langrute: 
1. Lars Hansen , 36.26 . 2. 
Nicolai Niel sen, 40 .05. 3. 
Bo Boi Pedersen , 40.09. 4. 
John Chri st ens en, 40 .44. 
5. Pr eben Kesser, 42.26. 
6. Steen Larse n , 42.35. 7. 

Jan Christensen, 44.16. 8. 
Claus B. Pedersen, 45.43 . 
8. Finn B. Pedersen, 
45.43 . 10. Jørgen Nielsen, 
45.46 . 11. Carl Å. Øster
gård , 46.41. 12. Hel).rik 
Frederiksen, 46.44. 13. 
Jens P. Fuglsang-Peder
sen, 47.10. 14. Jan Peder
sen, 47.17. 15. Per Søe 
Madsen, 47 .23. 16. Chri 
stian Hyttel , 4 7.46. 1 7. 
Rune Pedersen , 48.50. 18. 
Poul E . Mortensen , 48 .55. 
19. Erik Buchard, 50.41. 
20. Per Melchiorsen , 
50.45. 21. Peter Nielsen , 
50.57. 22. Lejf Andersen , 
51.05 . 23. Ernst Andrea
sen , 51.59. 24. Leif Havel
und , 53.17 . 25. Tommy 
Thom sen , 57 .16. 26. Knud 
Andersen, 1.17.32 . 

Største hold firma/klub: 
Egnsbank Nord , 6 løbere. 

Største hold gade/vej: 
Østr e Alle , Skovbrynet , 
Sulbæk. 

Største klassehold: 
Sæ bygård skolen , 6A. 
Volstr up Skole, l OA. 

bet r gang fo~d~t;;; i 
træk. 

De fine løbsforhold fri
stede 76 løbere til start 
ved Torvet i Sæby, og det 
er lidt flere end i fjor, 
hvor der deltog 72 motio
nister . 

Allerede under opvarm 
ningen var der god stem
ning, og det var Rikke 
Henriksen fra Sæby Gym
nastikforening , som sør
gede for, at musklerne 
kom i sving . 

To distancer 
På linje med sidste år 

kunne løberne vælge mel 
lem to ruter på henholds
yis fem og ti kilometer, 
men i år var løbet ændret 
på den måde, at starten 
til de to distancer gik på 
samme tid. Og denne æn
dring var deltagerne væl
dig godt tilfredse med . 

Tre af Vendsyssels bed
ste løbere Karin 
W æhrens, Else Stellan 
Jensen og Lars Hansen -
var med på deltagerli
sten, og de tre kom da og
så ind som vindere. 

Else Stellan Jensen var 
den hurtigste kvinde på 
den lange rute efterfulgt 
af Anne Frisgaard , og 
Helle Pedersen blev num
mer tre. 

På den korte rute for 
damerne blev Karin 
W æhrens vinder. Vivi 
Chris tensen placerede sig 
som nummer to, og den 
tredj e hurtigste pige på 
de fem kilom eter blev 
Mette M. Nielsen . 

Blandt mænden e, der 
løb den lang e rute , var 
Lars Hansen først over 

rute for mændene blev 
Leif Christensen foran 
Henrik Poulsen , og som 
nummer tre kom Rasmus 
Thirup i mål. 

Gavekort til vindere 
Vinderne fik gavekort 

fra Sæby Handelsstands
forening, og flere hand
lende havde sponsoreret 
gaver til lodtræningspræ
mier . 

Men alle løberne drog 
hjem med en t- shirt eller 
en kasket med handels
standsforeningens logo 
på . 

Samtidig blev der som 
en nyskabelse i år uddelt 
præmier til de største 
hold. Det blev Egnsbank 

Els e St el
lan Jensen 

varden 
hurtig ste 

kvinde på 
10 kilome 
ter-ruten, 

og Gunnar 
Møller N i
elsen, for -

mand en 
forSIK 80 

stod for 
pr æmie
overræk 

kelsen. 
Foto: Ben t 
Jakobsen. 

uau.c; ,:.u;::,.L1.,a5c::r .n:c:: J.J. n ,ui::u,~r 

Alle i Sæby og Skovbry
net i Sulbæk , som fik 
præmier, da der deltog li
ge mange løbere fra de to 
veje. Og det samme gjor
de sig gældend e i de stør
ste klassehold . Lige man
ge unge deltog fra Sæby
gårdskolens 6. A og Vol
strup skoles 10. A, så beg
ge klasser blev præmie
ret . Samtlige hold fik et 
indgraveret gla skrus . 

Det var Sæby Handels
standsforening der i sam
arbejde med SIK 80 og 
Sæby Folkeblad havde ar 
rangeret Sæby Løbet, og 
arrang ørerne lover allere
de nu, at der også bliver 
Sæby -løb til næste år. 

-rit 
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Sæby Fol keb lad Onsdag den 11. september 1996 

Fart 
over 
feltet 
Som no get nyt i år var 
der Moun tainbik e-Løb i 
forbin delse med Sæby Lø
bet,, og 16 ihærdige cykli
ster drønede afsted på 
den seks kilometer lange 
rnte med start fra Torvet i 
Sæby. 

Der var fart over felt et -
a la Tour de Fr ance - og 
publikum trak sig i ba g
grund en , hver gang mo
untain -bikerne pass erede 
Torvet. 

Løbet var n emlig tilr et
te lagt sådan, at delt ager 
ne sku lle køre den ha lv
anden kilometer lange ru 
te fire gange, så dista ncen 
på den måde blev på seks 
ki lomet er. 

Den hurtigs t e bland t 
dren gen e var Pet er 
Mun ch Han sen, og Maria 
Chri st ensen blev vind er i 
Mount ainbi ke-løbet for 
piger. 

-rit 

Foto: Bent J akobs en 

Det fi otte vejr i lørdags gav deltag erne gode løbsforhold, og i alt startede 76 løbere. 
Foto: Bent Jakobs en. 

Sæby Løbet voksede 
sig lidt større 

I det herlige solskinsvejr 
lørdag eftermiddag skød 
formanden for Sæby Han
dels.standsforening , Flem
nriru! Thiru!bak. Ræh v T 6-

måls tr egen . Nicolai Nie l
sen blev nummer to , og 
på tre djepladsen kom Bo 
Boi Pederse n . 

VinrlArøn !lf rlo-n lrn -r-4-o 

Nord , der med sine sek s 
løbere , stille de med det 
st ørste firmah old. Hvad 
angår vejholde t, blev det 
1,-.~ ,,l,.. ,l .-..1+..-. ..... ,...-- .... ,c_ ,.. n( - L --



Oven på forårets helt sto
re succes slår SIK 80 atter 
dørene op til en Sjov · Fre
dag den 4. oktober, hvor 
børn og unge fra 1. til 6.
k)aMe kan boltre sig i 
Sæby Fritidscenter. 

Denne aften er centret -
omdannet til en kæmpe 
legeplads, og atletikfore
ningen lover, at der bliver 
fuld fart på hele aftenen. 

Der vil være aktiviteter det uden · tvIVl bliver en · 
for e:r::ihver · smag - og også begivenhedsrig og munter 
af den mere hyggelige aften, hvor forældre fra 
slags. - klubben . sammen med 

Fodbold, håndbold, bad- mange af klubbens unge 
minton og meget, meget atletik-udøvere er parat 
mere står på program- til at hjælpe deltagerne 
met, ligesom der ·også bli- tilrette . Så børnenes fo
ver rig lejlighed til at bru- . rældre kan godt blive 
ge kræfterne på disko- hjemme. 

. teks-gulvet . . 
Arrangøren forsikrer, at 
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,.IJng ~æby-atlet fik præmie for 
sin s~rlige indsats ·· , -· · 11- .~ "'·l"l9 " 

Som den eneste fm 
·Jydsk-Fynsk atletikhold 

. :n ~ Ditte Møller 
4Nielsen, Sil{ so, præl!lle. . 
'for en speciel indsats, da 
,hun i weekenden var 
med til holdkamp mel
lem unge atleter fra hen
holdsvis Øst-og v'estnan
mark. I 

Ditte's flotte indsats 
var i højdesprings-kon
kurrencen, som hun 

" 
vandt med springet 1,43 
meter, og samtidig satte 
hun ny personlig rekord, 
.d(!.springet var 10 centi
meter . højere , end hvad 
hun hidtil har præsteret. 

D~tjydsk-fynske . 
hold .vandt · 

' Holdkampen mellem 
Øst- og Vest-Danmark 
foregik i Helsingør, og 
kampen blev vundet af 
det jydsk-fynske hold 
med et samlet resultat 
på 120 point mod sjæl
lændernes 113 point. 

I alt var fire unge 12-
13 årige atleter fra SIK 
88-udtaget til at deltage 
på vest-holdet på bag
gmBd af de FesaltateF, de 
opnåede ved de Jydsk
Fynske Mesterskaber. 

Flere personlige 
rekorder til Sæby 

Kim Christensen, 12 
år, vandt ·diskoskast på 
30,96 meter, og med det
te kast satte han ny per- . 
sonlig rekord. 

13-årige Martin Ø. 
Jensen blev nummer tre 
i kuglestød med 9,53 me
ter, og Anne Mogensbæk, 
13 år, placerede sig som 
nummer fire i spydkast 
med resultatet 21,20 me
ter. 

Samtidig satte hun ny 
personlig rekord i bold
kast på 36, 78 meter, 
hvilket · også rakte til en 
fjerdeplads. 

-rit 



Det var de stor smil, der var fremme, da de otte piger fra SIK 80 kom hjem med sølv om halsen. 
Onsdag den 28. august 1996 

Atletik.piger løb med 
otte sølvmedaljer 
Det var otte rigtig glade piger fra SIK 80, 
der kørte hjem til Sæby fra oors Lands
mesterskaber for børn, der foregik på 
Østerbro Stadion i København forrige 
weekend. 

De 12-13 årige piger var nemlig med 
på det nordjyske hold, som fik sølv ved 
landsstævnet, der var en holdkamp mel
lem landets DGI-regioner . 

· De ellevilde piger, der kom svingende 
med deres sølvmedaljer om halsen, var 
Rikke Nielsen, Christina Hansen, Ca
milla Nielsen, Helle Mølhave, Julie Dyg, 
Ditte ,Møller Nielsen , Anne Mogensbæk 

og Anne Arvidson. 
Alle pigerne udførte en trekamp som 

talte med i holdkampen mellem de for
skellige amter, og det bedste individuel
le resultat sørgede Anne Arvidson for i 
kuglestød med et resultat på 10,70 me
ter. Det var både personlig rekord og 
stævnets bedste stød . 

Nordjylland stillede også med et dren
gehold, hvor Martin 0. Jensen, Rune Pe
dersen og Kim Christensen fra SIK 80 
var med. Drengene kom dog ikke i me
daljerækken. 

-rit 
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Mountain-bike løb i Sæby 
·- .. . .;:;_,1-g . 

Arrangeres i forbindelse med Sæby Løbet 

Når startskuddet til Sæby 
Løbet lyder lørdag 7. sep-
tember, bliver der samme 
dag lejlighed til at hoppe 
på mountain-biken og kø
re ud på en spændende 
rute. 

Mountain-bike løbet er 
lagt umiddelbart efter, at 
motionisterne har været 
ude på det kombinerede 
gade- og skovløb, hvor lø
berne kan vælge mellem 
to distancer på henholds
vis fem og ti kilometer. 

Helt på linje med Sæby 
Løbet er der for cyklister
nes vedkommende start 
og mål ved Egnsbank 

-
Nord på Torvet i Sæby. 

Mountain-bikerne cyk
ler afsted kl. 15.30, men 
deres rute går ikke ind i 
skoven. Der køres i alt 
seks kilometer - fire run
der af 1,5 kilometer - og 
cykelruten går mod syd 
ad Vestergade, ad skovsti- . 
en til Musehullerne og til
højre ad Stampenvej. 
Herfra køres ad Skovalle
en, til højre ad Sønderga
de indtil Vestergade, hvor 
der køres op mod Torvet. 

- Hvis man ikke har en 
mountain-bike, kan det 
sagtens lade sig gøre at 
køre på .en almindelige 

(?'/6 
cykel. Ruten er ikke så 
bakket, fortæller Gunnar 
Møller Nielsen, formand 
for SIK 80. 

Atletikklubben arran
gerer løbet i samarbejde 
med Sæby Handels
standsforening og S~by 
Folkeblad. 

Uafhængigt af Sæby 
Løbet trækkes der lod 

' blandt mountain-bike-del
tagerne om flotte præmi
er. 

-rit 





MANDAG 30. SEPTEMBER-1996 _ - . . 

Go·O<i-eklame for 
'l .. ... ~ 

. . ;- .;, ~ . 

atleti~en i-Sæby 
-'SÆBY: jeppe ~~istensen · med 13-~03 meter og i dis- _ -
- og Christine Hermansen · -koskast ·med 29,.80 meter, 
·gjoide :_god : reklame for _·hvilket , er -personlig re-
SIK-80, _da de her i week!" kord. . _ - · 
enden var udtaget til en Christine Harmansen 
atletikdyst . mellem -_ Vest- :vist~'også (laget. flun svo- -
dan~ark og -Østdariqiark. , rede nogle gode -point for _ 

Jylland Fyn vand~ _over · for holtlet veg i · .høj
Sjælland i sidste øvelse, og desIJring_· at spripge . 1,52 
holdet bestående af 16-17- meter - d_erme_d op1=1åede 
:årige drenge _ og·,piger ,blev sæbyatleten en 2. -plads · j 
samlet vinder: øvelsen ·~ 

. · · Jeppe Kristens~I} fra STK-- · : ·-· · 
8_0 van~t både i _ trespring hot I 

~~------_:;_._.:.__,.,:.__........--~ 

,. 
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. sæoy~anet@r-
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· ·s11<-80: .. leverede flot finale· . : 
·: SÆBY: . SIK- 80;.atleteine · · blev~ · . ~.,, 

tog . f~ririgen lige- fr!1 be- .6-0 meter h~kkeløb: · Rikke . 
gyridelsen, da der i week- :· ·. Nielsen, _·.1 ~, 7 se~u:nder. . -: . 
enØen . · .blev afviklet · tængdespting: ~--_ Camilla · 
udendørsstævner, . hvor ·Nielsen: '4,-08 meter : · ~ · · ·. 
også ·hold fra Esbjerg o.g· ,Højaesprirtg:_ Ditte .Møller 

. . ·Ran4ers dei~og. · Nielsen, I,:3-S_meter .. · ·. ·_ 
- . . -~ --- . · · ~-_.. · . 80 -meter -: løb:·:. Camilla 

. · Sæby-_atieter:µe_) lutted~ de·· · -Nielsen:~_ 11,:3· seku~de~~ · . 
... ·. ~jys·k-fynske · mesters.kåber · Kugl~stød·: Anne · _ Afw.0:~. 

· · . - ·på ·Kolding Stadion ined at ~on: 9, 62 met~r~ ·. ··. ,. · · _ 
. vinde ·holqguld til -de-12,..:· · · 4:x:80 nieter .-stafet: Ri]4<e,· 
-13-~årige piger. -~ ·· ·_ . - · ·,Nielsen,· Gamillå ·Nielsen ; , 

.:· : . --Def -var_· en sikke{ Sæby- · Jul_ie .Dyg, An·ne--Mogens-· 
· .. · sej-r, ·der_~blev hevet -hjem · · bæk: -46 ;Ssek~nder. , ~ 

med 1iointtallene -8096 . til- · Det blev også _ til ·en an-· 
. · Sæ]?y, : 669 5 · til Esb'j~rg. og den plads · tll Sæbyatleten 
5321til Randers: . __ = Christina -·Hå:risen,<i lærig-_ . 

. - . HolØet_· førte 'fra første:· . .. de~prii:ig med 3, 9_8 meter .. 
. ·. øvelse_ og sluttede -m~it af . . Endelig gav ·· d~n flotte 

vinde -·den · _afsluttende ,· og ~ festlige · finale ·.· også en 
. · . . - . . .I . , . 

4x80_meter stafet. ·· - ·.. . tredjeplads ' i kuglestød til 
·. · . De individuelfe vindere- -'Helle ·_Mølhaye ~.med 7,81 . 

åf -~ ·de -forskellige .. ø_velsei : , meter: '· . : '\ : ' ·. :,' ... '_:~anfa~ 
.. , ,........, . ; :., ··.. .·. . .. .•.,--.. ' .... 





~-lb /Oi~b . 

·Fredagbliver sjov for børn 
Så er det på fredag 4. ok
tober, at børn og unge fra 
1. til 6.-kJasse kan boltre 
sig i Sæby Fritidscenter. 

SIK 80 gentager nemlig 
forårets succes med Sjov 
Fredag, og aftenen igen
nem vil fritidscentret 
summe af aktiviteter. 

Arrangøren lover, at der 
bliver noget for enhver 
smag. De mange tilbud er 
alt fra de mere traditiQ
nelle boldspil til floor-hoc
key, aerobic, minitennis 
og høvdingeleg på gymna
stikredskaberne. 

Deltagerne kan også ta-

ge sig et slag bob eller 
bordtennis, ligesom de 
danseglade kan svinge sig · 
ud på gulvet til fristende 
disko-rytmer. 

Helt på linje med for
årets sjove fredage sørger 
SIK 80 for, at der er hjæl
pere tilstede i fritidscen
tret. Så børnenes forældre 

.. -kan godt blive hjemme. 
-rit 



Onsdag den 16. oktober 1996 

· Flere børn til 
. . ~-. . . . 

sjov fredag: 
. 

Da Sll{ 80 havde inviteret 
· til Sjov Fredag i forrige 
uge, fandt 444 børn og un
,ge vej til Sæby Fritidscen

. ter. 
Hermed · slog , den · første 

af vinterens fire sjove fre
dage deltager-rekord - ved 
de to første arrangemen
ter i foråret var der 400 , . 

børn · hver af gangene. 
Aktiviteterne bød bLa. 

p~ 'bobspil, fodbold, mini
tennis ·, badn1inton, floor 
h9ckey, aerobic og lege. 

Den farverige ungdom 
· var klædt i alt fra_ shorts 

til . kjoler. Fra tennissJco til 
de - fineste dansesko. · Og 
uanset påklædning . slog 
mange _ af de unge sig 1Ø$ i 
diskoteket, hvor diskoryt
merne blev · . · styret af 
Johnny Jacobsen og John-
nie Larsen. · -

Ny konkurrence -_ . 
. om caps 

Som noget nyt og speci 
elt for · vinterens sjov~ fre -

dage er der fremstillet 20 
caps med .Jogoet fra Sjov -· 

· Fredag. Foruden andre 
· lodtrækningspræmier 
blev der . f orrig~ fredag 
trukket lod .-oiµ fem af de 
specielle caps . Men der er 
chance for at vinde flere, 
når de bliver udtrukket 
ved de næste tre sjove fre~ 
dage, der finder sted hen 
holdsvis 15. november, 24. 
januar og -7. marts. 

Bag. Sjov Fredag står et 
udvalg, som består af Ul 
la Kamme"r , Gunnar Møl
ler Nielsen, Lennart ~e - . 
dersen og Tove Pec!ersen . . 

De fire udvalgsinedJem-
. mer takker · såvel med -

hjælpere som sponsorer, · · 
· SOJ:!l gør det muligt . at 
· samle kommunens · unge 
. til ~n fælles oplevelse. Ar 
rangementerne henven 

. · c;ler sig til elever fra 1. til 
6. klasse 'fra Sæby Kom 
munes skoler . 

-rit 



SÆBY: Selv om mange 
års hidtidig kamp har 
været forgæves, har for
manden for Sæby-atle
tikklubben SIK 80, Gun- · 
nar Møller · Nielsen, ikke 
givet op. 

Han benytter stadig en- . 
· , hver lejlighed til at argu

mentere for kunststofba-: 
ner på Sæby Atletiksta
dion, så klubben kan be
vare sin status i den dan
ske elite på ungdoms-
siden. 1 

I det seneste nummer 
af klubbladet Depechen 
slutter Gunnar Møller 
Nielsen en artikel såle
des: 

"Kunststofbaner? 
Hvem . ved, om de en dag 
ligger på vort stadion. Vi 
skal i hvert fald blive ved 
med at kæmpe for baner
ne. Så længe der er penge 
på kommunens anlægs
budget, så har vi håbet. 

Atletikformand Gunnar 
Møller Nielsen, Sæby -
har ikke givet op. 

QC)~ tø 
• 
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\@ lotteriet 1996 \@ 
~ -r\~ ~ ~ ·r\~ 

lE ., Følge.nde numre er udtrukket pr. 6. E_ _ 

december: 21, 26, 45, 57, 68, 7 4, 79, 85", 98, 128, 
138,142,149,154,157,159 , 172,178,184,220, 
249,300,332,340,344,359,363,372,385,386, 
425,443,453,456 , 459,464,469,476,486,489, 
512,542,551,565,572,578,586 , 594,595,596. 
Gevinsterne kan afhentes i Sæbygårdkiosken se
nest den 15. januar 1997. 
HUSK at med.bringe kalender! 
SIK-80 takker forretningerne for bidrag og ønsker 
alle en GOD JUL .. ! 



SIK SO~formand er indstillet til idrætspris 
Formmiden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, er 
spændt på udfaldet af det 
st.ore sport.sæiow i aften 18. 
december i Aalborghallen. 

Han er nemlig · indstillet 
til Nordjyllands Id:iæts
J?riS. 

Det er Idrættens Samar
bejdsudvalg i Nordjylland 

der står bag det store ar
rangement, hvor det i afte
nens løb afsløres, hvem de 
tre prismodtagere bliver. 

Nordjyllands Idrætspris 
uddeles i tre portioner på 
hver 33.333,33 kr .. til hen
holdsvis en idrætsudøver, 
en leder og en forening. 

Prismodtagerne udvæl-

I aften afsløres det, om 
Gunnar Møller Nielsen bli
ver prismodtager. 

. 
ges af et dommerpanel, 
som består af Idrættens 
Samarbejdsudvalg, . en re
præsentant for TV2/Nord, 
en repræsentant for Nord
jyllands Radio samt en re
præsentant for sponsorer
ne. 

Ud over prisoverrækkel
sen byder sportsshowet ·på 
masser af flot underhold
ning · med blandt andre 
Sailor, Lene Siel og Allan 
Olsen. 

-rit 
----'---- · .. )\ 
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Medaljehøst til SIK 80 / ', _'} '=, . 

DYBVAD: 32 unge fra Sil< 8-9 år: · (højdespring, · længde- · 
80 deltogiamtsmesterska- Pernille ·Holtegaard spring, 2x30m løb). · 
bem_e i indendørs qtletik i - (højdespring), Anders Bra- - 18-19 åi: -
Dybvadhallen. Her var sted (højdespring, 300m · Karsten Søre!}sen (læng-
igen en flot~ stor medalje- løb). · • _ despring, 2x30m hæk, 
høst til SlK 80. · · 12-13 år: . . --højdespring) . _ · 

Der blev dystet i_øvel-· · Camilla Nielsen (Læng- Udover_ de mange første 
serne 2x30 m hækkeløb, despring, . 2x30m -·hæk), pladser . var der _flotte: an
·3oom løb, højdespring og , Ditte Møllet Nielsen (høj- . denplaØser til '-følgende: 
. længde spring. Efter . Me- despring), ·Rune -Pedersen · AnneKathrine Bang, Ditte · 
sterskaberne skulle SIK 80 (længdespring, 300m løb, · "Møller Nielsen, Christina . · 
have· afgjort hvem som 2x30m hæk) . · L. . Hansen, Anne Arvid- . 
var de bedste bowlingspil- 14-15 år: son, Mette Møller Nielsen, :-
lere i klubben. Jeppe Kri- Sine Christiansen · Mark S. Larsen, Frederik .. 
stensen . og Trine · Olsen (2x30m hæk). Ø_steraa, Rasmus Frydkjæf; _ 

. -kan i:iu stolt . bære . titlen 16-17 år: Rune Pedersen" Jon . An-
"Klubbens bedste bow- · Jda Jensen (høj- dersen;Anders Brasted . .. 

_ lingspilfer_" _i henholdsvis ·_ despring), Maria Mogens-
drenge og pige rækken. · - bæk (2x30m hæk, længde~ 

·Amtsmestre i atletik: spring), Jeppe Kristensen · 
Mac 



o".scz 

,20 unge fra SIK 80 blev amtsm,estre 
. . . 

ci.9 0'61) 

''· 

Forrige søndag lykkedes 
det 20 unge atleter fra 
SIK 80 at blive amtsme
stre, da de deltog i _ de in
dendørs amtsm~
ber, der blev holdt i Dyb
vadhallen. 

I alt deltog 32 medlem
mer fra atletikklublien, og 
der blev dystet i hække
løb, 300 meter-løb, højde
og længdespring . 

- Der blev lagt mange 
gode resultater, når vita
ger tidspunktet på in
dendørs-sæsonen i be
tragtning, siger Gunnar 
Møller Nielsen, formand 
for SIK80 . 

De næste udfordringer , 
atletikudøverne møder, er 
Jydsk-, Fynske og Danske 
mesterskaber, der løber af 
stablen først i februar og i 

marts måned . 
Følgende blev amtsme '7 

stre: 
8-9 år: Pernille Holte

gaard og Anders Brasted. 
12-13 år: Camilla Niel- · 

sen, Ditte Møller Nielsen, 
Rune Pedersen og Martin 
Ø. Jensen. 

14-15 år: Sine Christi
ansen. 

16-17 år: Ida Jensen, 

Maria Mogensbæk og 
Jeppe Kristensen. 

18-19 år: Karsten 
Sørensen. 

Udover de mange vin : 
dere placerede følgende 
sig ~om· nummer to i 
amts~esterskabets kon
kurrencer: 

Anne Katrine Bang, 
Ditte Møller · Nielsen, 
Christina L. Hansen, An-

ne Arvidson, Mette Møl
ler Nielsen, Mark S. Lar
sen, Frederik Østeraa, 
Rasmus Frydkjær, Rune 

· Pedersen , Jon Andersen 
og Anders Brasted. 

O'eca 
~6 

&,. 1996 



Onsdag den 18. december 1996 

·sIK80 har sat ·kurs 
' 

mod mesterskaber 
Efter en weekend med so
cialt samvær i lejrskolen 
Vest.erskov drog Sil{ SO's 
lplgdom til stævne i 
Århus. Stævnet var en 
slags optakt til De Jydsk 
Fynske Mest.erskaber, der 
foregår i Århus til febru-
ar. 

Inden de unge atleter 
gik på banen, fik de 
skævet til, hvordan nogle 
af Danmarks bedste atle- · 
tik-udøvere træner . OL
deltagerne - stangsprin
geren Martin Vossen og 
længdespringeren Renata 
P. Nielsen - var nemlig i 
skarp træning på atletik
banerne i Århus . 

Der var også flotte . re
sultater, da de unge fra 
SIK 80 selv kom på ba
nen. 

De 12-13 årige piger 
satte sig på de tre · første 
placeringer i længde
spring. Anne Mogensbæk 
fik en førsteplads med re
sultatet 4,41 meter. Num-

13 årige Rune gør klar til starten på sin andenplads i 60 
-meter løb. 

mer to -blev Christina L. 
Hansen , 4,32 meter, og 
Anne Arvid~on fik en 
tredjeplads med springet 
på 4,20 meter . 

I kuglestød klarede An
ne Arvidsom 10,16 meter 
og vandt hermed denne 
disciplin, mens Anne Mo
gensbæk placerede sig 
som · nummer tre med 
8,90 . meter, ligesom hun 
også fik en tredjeplads i _ 
60 meter løn. ). 

For drengenes vedkom
mende vandt 16 ~ 
Andersen _..at angspring 
m~d 3,20-meter, og Jeppe 
Kristensen løb af med sej
ren både i 60 meter løb og 

· i højdespring, hvor han 
klarede 1,90 meter. 

Rune Pedersen, 18 år, 
spurtede ind som num
mer to i 60 meter løb i ti 
den 8,68 s. 

-rit 
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SIK 80-f~rmand ~ idrætspris 
Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, 
blev i sidste uge hædret 

· for sit ihærdige arbejde 
som atletikklubbens le
der. Ved et stort sports&
how i Aalborghallen mod
tog han den nyindstiftede 
Nordjyllands Idræ~ris 
og med æren fulgte en 
check -på 33.333,33 kr. 

Gunnar Møller Nielsen _ 
modtog prisen foran L600 
tilskuere, der var mødt 
frem til det store show 
forrige onsdag, hvor den -
44-årige prismodtager . -
der . til daglig er lærer på 
Sæbygårdskolen - blev 
hyldet. 

Bag den nyindstiftede 
idrætspris står Idrættens 
Samarbejdsudvalg, der er 

sammensat af de tre 
nordjyske · sektioner af 
Danmarks Idræts-For
bund, DGI og Dansk Fir
ma 
Idræt. 

Nordjyllands Idrætspris 
er på i alt 100.000 kr., og 
fordeles ligeligt mellem 
en leder, en idrætsudøver 
og en forening. Samtidig 
med, at Gunnar Møller 
Nielsen modtog lederpri
sen, blev den olympiske 
guldvinder i bordtennis 
for handicappede, Brian 
Nielsen, hædret med id
rætsudøver-prisen, og for- -
enings-prisen gik til Aal
borg Firmasport · for æl
dreprojektet »Ud af 
røret«. 

-rit 

Gunnar Møller Nielsen 
modtog som den første 
nordjyske idrætsleder den 
nyindstiftede pris. 
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SIK tog ni n1edaljer . /'3 --1 
/','; ~ 

_lda -0. Jensen fik guld ved LM 
SÆBY: Altetikklubben 
SIK 80 fik ni medaljer 
ved weekendens Lands
mesterskaber . i _ Fugl
søcentret på Djursland. · 

187 deltog i klasserne 14-
lS-år 16-17 år og seniorer. 
SIK deltog ·med 11 atleter. 

Bedst klarede Ida Ø. 
Jensen sig, med et fæno
menalt kuglestød. Hun 
forbedrede sin personlige 

· rekord med 73 centimeter 
og nåede ud på 10,86 Ql . 

Sæbys eneste sølvmedal
je kom også hjem i kugles
tød, da 17-årige Jon An
dersen lagde en hel meter 
til sin personlige rekord og 
p.åede ud på 11,33. 

Bronzemedaljerne gik til 
følgende: Anne Arvidson, 
14 år, højdespring og kug
lestød (8,85 m, PR). Sinne 
Christiansen 14 år, to gan-

ge 30 meter hæk (12,3 sek 
PR) og Mette Møller Niel
sen, 16 år, trespring, høj
despring og kuglestød. 

Uden for medaljerækker 
lavede SIK' erne flere g.ode 
resultater. Blaqdt andet 
satte Trine Olesen og An-

.ne Mogensbæk personlige 
rekorder i henholdsvis 
kuglestød og hækkeløb. 

cille 
> • • 
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Husk lige indeskoene 1,., r 
SÆBY: Husk lige indeskoene, lyder opfordringen 
til børn fra første til sjette klasse, når SIK 80 invite- -
rer til Sjov Fredag i Sæby Fritidscenter den 24. ja
nuar. Børnene sætter med garanti centret på den 
anden ende, ·· når der åbnet for fodbold, hip-hop, 
minitennis, badminton, diskotek og meget mere . 
Og forældrene kan se formentlig se frem til at få · 
nogle trætte og ro~ge børn hjem sidst på aftenen. 



· · ·~i~~1e ~ ~n.c!~~~ngi~~~~~;;i rs,~;,~· -.. ·· • 
. . • . . • . . . ' . ~ ~ -i,7 . . ::. . . . 

' : SJEBY: Årets -før~t~ atJe~- . deJ·J yclslt_ Fy{is~e~~µi~~te,:-. : .. 
. , . . tikstævne .-t __ Sæby ;lJJiyer._ · skab.i ·.Århus,'så stæmet ·er · -, 
. ·. holdf Li 'FrftiUsee~teret ~~i ~ ~amtidig · erf ~prøve ;- på ., 
' ··Ø 'Qr~n, · hvor· SfK!&Q'· et . . forml{utven . .-.. . . .. :· ~ -~~ ~ . 
. vært ·ved. fø:rst~ åfdeling . -~ ø.v~lserne· er · 2:'X-~3o··m .~ 

· · ._af:·-:-DGl"~:- hol~m~ster~ løb, ~JOO_m ·tø~ trespring -'. -
· skab · ·- ·- ., _: ·; ·_ ~ · · · · ~4tifglestød · n . · ·<. ·, , · >~. -:· · · . , . <.:. · :: . :· ,,, · - .Sl(lst-e'-afd~Hni af:llbJ& ·: 
·- . D_e 80 a~tørerJ~ommer -fra . mest~ts~abet :t .: J}olg~S: · -: i... ·: 
·· ,H~ds_und,- Aalborg; _jH1~t- . qfat:f~:. ~~,,Jigele~~-$. \·~:S~~Y-.· 

: ·-·· ring~ Dyb~aa ·. og S~K 80. · F.rittdscen~ei\~ ~; ~:, .. ~ ·~,,,~·:-:: ;} · ·_ .. ·; .... -~"' :-
.·. Stævnef ligger, to ttger før _. . . . - . · . · 

'--
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.,:Lo;kale-alletiet ijelt t front -~ed--DGI-stæMI1e_·1,J,_~-~ 
: SJEBi 'oe lokal~ atl~te~ fra atletik- . ::_:to til 

0

både ' A~borg ' og Had~und~' "" jyske ~esterskaber i~hbldkårilp, og ' 
'') .<lubb~;tne i Sæby og pybvag 1~r i , -:JI_l~ns cleltage_vie ~ Hjørringmåt- ,, he:r fører S~by i df fire ~!.~ kker,• .. 

ftoht /o'a DGliNordøStjyllluicU ·går ,+,2te rejse njem uden førstepladser. .:·Dybvad'i tre;\inden i:I~ sidste\disci-\ -" 
, i:, Sæby Fritidscenter afyiklede Ud-over 27-førstenladser 91>nåe-; pliner : _ _:,· ·. 5" ~ . · , ~-
, ·"·.første;;fttnde _af de nordjr,ske'·me- _ "de 27. Sæby agere.~n ell~.t,fler _ -- Sæby bra&':~ sig sål~_des i spidsen -+_ 
"*titerskaber både individu~t -°'g for ·\ · anden :.\ og jep1adsh. gyhvad for _klasserneiffor. 8~Q;arige'; f:t-Z-1J-.-j) 
--);>,hold. 'Anden "1fdeling· afvilyes i '.' fik sammen agt 36 plac(tinget årige, }4-15:årige og 16'.;17~årige,./' 
;.,";.~arts, Jig~l~d~ i Sæ-qy-. _ ,_1; .. ,, <-'blan~tde tret,!@rste,,:lJ.~r~f_<t,!.tså 15 }. mens Dybvap_ fører t pold~~n:ipen~ -
j:,11' Det b,!~v 1 g~r til h!le _2~J~pte-·.s; førstepla_qser/i_. • · .. ----- _ ,. ;;w:1 -., :;1< h_os q~;6-7 Jnge ,~a!~:t h,o_s,tge , 10~,Iyt 
-.. pladser hl Sæby, 25 til . Dybvacl og ,Der kæmpedes og~a-om de nord- · -1 l-ånge og 18-19-ånge. ·--·.- . · -ok -

. ,_, . ., ,;. . -- --~/ .. - - , . - ,-z., - ~,.:; ~\-- --- <r. 



-Masser af sjov på~tY4~ 
Atletikklubben · SIK · 80 af i en hyggekrog med di- fredag aften . Hidtil har de 
bJænder op for en ny Sjov · verse spil. · sjove fredage været noget 
Fredagiovermorgen24.ja- Deltagerne kan også hop- af et t illøbsstykke - mellem 
nuar. pe ud på gulvet i det store 400 og 500 er mødt op til de 

Der er lagt op til en diskotek, hvor rytmerne fra · tidligere arrangementer . 
sprudlende aften i Sæby alle de nye hits bliver slup- - Atletikklubben har plan 
_Fritidscenter, hvor unge fra pet -løs i takt med lysshow- lagt fire sjove fredage · i , 
1:--6. klasse kan more sig ets blinkende spots . 1997. Efter 24._ januar føl
med hip-hop, floor-hockey, · Omkring 15 til 20 frivilli- ger der en Sjov Fredag den 
aerobic, . badminton, mini- ge forældre vil sammen 7. marts, og til _efteråret 
.tennis; fodbold og "andre med unge fra atletikklub- står der endnu to på pro
sportsgrene. Desuden er ben stå klar til at hjælpe grammet, ~enholdsvis i -ok
der mulighed for at slappe deltagerne på den muntr~ . tober og i november . ·. -rit 

·-



MANDAG 27. JANUAR 1997~ 

Super-Brian tabte på 
point til · Sjov Fredag 
Ny rekord i Sæby Fritidscenter med 4?8 deltagere 
SÆBY: Super-Brian kun
ne klare legenden Larry 
Holme,s, men ikke Sjov 
Fredag. Sæby-atletik
klubben SIK 80 vandt .en 
klar pointsejr. .Frygten 
for · en knock-out viste · 
sig at være aldeles ube
grundet. 

Heller ikke influenza-epe
demien kunne hindre en 
ny rekord. Ikke færre : end 
498 fra 1.-6. klasse mødte 
op til Sjov Fredag i Sæby 
Fritidscenter. En ny rekord 
var i hus. 

- Vi holder bestemt ikke 
Sjov Fredag for rekorder
nes skyld, men vi er glade 
for, . at så mange unge fra 
hele kommunen stadig sy
nes, at det en god oplevel
se at mødes til Sjov Fre
. dag, siger SIK SO-formand 
Gunnar Møller Nielsen. 

Ludo-mester 
- Vi forsøger · at · lave et 

nyt tiltag hver gang. 
D_enne gang var det en 
ludo-turnering. Vinder 
blev Marie Louise Krogh 

· fra Sæby Skole Syd, som 
fik diplom på at være 
Ludo-mester, fortsætter 
han. Det bliver så spæn
dende, om hun ved næste 
Sjov Fredag genvinder tit
len, eller om en anden 
sætter sig på tronen. 

Arrangementet startede 
med, at deltagerne blev 
samlet i hallen, hvor der 
blev trukket lod på ind
gangsbilletterne om gaver 
sponseret af Peiter Sport, 
S~by. Desuden blev der 
uddelt gaver til aftenens 
fødselarer og de, der 
havde fyldt ·år dagen før. 

- Der blev virkelig gået 
til den, både på dansegul
vet, ved aktiviteterne i 
hallen og på redskabs
banerne i gymnastiksalen, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen. Samtidig foretrak 
andre de lidt mere rolige 

SIK SO-formand Gunnar 
Møller Nielsen glæder sig 
over ny deltagerrekord til 
Sjov fredag. 

sysler som bobspil, fod
boldspil og billard . 

Ud over de nævnte akti
viteter var der indefod
bold, · forhindringsbane, 
mini-tennis, rock'n roll-

hip hop, badminton, ae
robic og floorhocke y. 

" VM-brag 
SIK 80 stillede traditio

nen tro med et stort antal 
frivillige , som sørgede for, 
at det hele fik et fornuftigt 
forløb, samtidig med at de 
holdt styr på de mange ak-
tiviteter. · · 
· De mange hjælpere , der 

brugte deres fredag aften -
for at sikre børnene nogle 
hyggelige timer , fik den 
overraskelse ved afslut
ningen at modtage et vi
deobånd med aftenens 
VM-boksekamp mellem 
Brian Nielsen og Larry 
Holmes - efter at rengørin
gen var afsluttet. 

Videoen med boksebra
get blev derefter vist i hal
lens · cafeteria, hvor der 

_blev heppet i takt med næ
veslagene i ringen. 

-ok 



FREDAG 31. JANUAR 1997 

Ogsåsidste 
års deltagere 

ide 
Jysk-Fynske 

Ungdoms
mesterskaber 

kunne 
bryste sig 
af at tage 
medaljer 

med hjem 
til Sæby. 

-

Sæby-atleter mod 
nye mesters;t<aber 

· Til Jysk-Fynske Ungdomsmesterskaber i Arhus 
SÆBY: De dygtige, unge 
atleter fra SIK 80 er nu på 
vej mod årets første store 
indestævne: De Jysk
Fynske Ungdomsmester
skaber, der afholdes i 
Marselisborghallen i År
hus. 

Sæbyklubb en har tilmeldt 
22 unge, der stiller op i 
sammenlagt 77 starter , 

hvilket er klubrekord ved 
mesterskaberne i år. 

De unge Sæby-atleter 
stiller i gennemsnit op i 
3,5 øvelse, så de kommer 
ikke til at ligge på den lade 
side. 

- Vi hylder alsidigheds
princippet, således at de 
unge træner i mange øvel
ser og senere specialiserer 
sig, siger SIK SO-formand, 

Gunnar Møller Nielsen .. 
Aalborg stiller med 24 

unge og 51 starter, mens 
Århus 1900 stiller med 26 
unge og 42 starter, men 
også klubber fra Sønder
borg, Herning og flere 
afidre steder er repræsen
teret ved stævnet. 

- Hvis Sæby klarer at bli
ve blandt de fem mest vin
dende klubber efter me-

daljefordelingen, vil det 
være flot, mener Gunnar 
Møller Nielsen. 

Klubben har i øvrigt 
netop indstillet 12 med
lemmer til Sæby Kommu
nes erindringspris om 
vundne jyske og danske 
mesterskaber for 1996. 

anfa 
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Medaljeregn over 
Sæby og Dybvad 

25 gange metal ved ungdomsmesterskab eme i atletik i 

OYBVAO/SÆBY: Den 
fo'l!a n gne wttkends 
jysk-fyruke ungdoms -
mesterskaber I atleti k 
blev en ubetinget succes 
for båd e Dybvad IK og 
Sæby lK. 

Ved 111c11erskaberne, der 
fandt Sll'<l I Marselisborg
hallen I Århus, tilkæmpe. 
de Dybvad-atlcterne sig 10 
gllldrnl>daller og en sø lv
medalj,, mens SIK lob 
med Ikke mindre end ni af 
guld, 10 af solv og tre 
bronicmeda ller. 

Al motivationen har 
værel heil I top afspejler 
sig I, at løbere, springere 
og stødere, ud ove r at hø
ste meda ljer, rent ud sagt 
vællede sig i personlige re
korder (pr). 

Trods det, al Dybvad 
Idræt sklub kun sti llede 
med fire aktive, som del
log i seks discipliner, blev 
det til tre medaljer, og det 
betegner klubben so m ab
solut tilfred sstillende. 

Olau Thoma~wn dl-rM" 
s,g gu 10 tor ae lo-1 7 årige 
I både 60 meler lob og 
med hække på banen med 
tiderne 7,36 (p r) og 8,64 
sekunder, mens Sisse Ols
son s1>mng sig ud til en 
solvmedalj e I tresp ring 
med et spring på 9,85 me
ter. 

SIK'en fest 
Oe 22 atlete r fra Sæby 

hentede lige $å mange me
daljer hlem, som der var 
deltagere, og klubben var 
blandt de mest vindende 
til mesterskaberne. 

SIK 80 Sl illede op i 77 
starter, og den floue me
daljehost blev fordell som 
det kan ses andetsteds på 
siden. 

Marselisborghallen 

/ab 
Jeppe Krt1tensen vandt adskillige medaljer vad ungdomsme1ter1kaberne I weekenden. Blandt andet tangerede han 
mestenkabst-ekorden I højdespring. Dette billede er dog fra en tldlige" lejllghed. 

Stængerne helt i vejret 
Gaver gav guld i stan gsprin g 
SÆBY: Når rek o rder skal 
sættes, skal alt være I or 
den . En toplrtmmet 
krop , fuldendt koncen
tration og motivation er 
Ikke nok. Udstyre t skal 
og$å være I orden . 

Det var det ikke, da aUe
terne og stan gspri ngerne 
Jon Andersen og Jeppe 
Kristensen ankom til de 
jysk-fynske ungdoms
mesterskaber. 

Oe havde besll Il en for
kert stang til stangsp ring 

og tog derfor med SIK-for
mand Gunnar Møller 
Nielsen ud til leverandø
ren , Torben Pedersen, der 
har et sportsflrma I Mal
ling syd for Århus. 

Togaffære 
Torben Pedersen er også 

næstformand i Dansk At· 
letildo rbund , og da han 
hørte om de un ge atleters 
problemer, tog han affære. 

På lageret havd e han 
seks stæ nger, som han 

fluks forærede til de 
trængte stangsprlng ere. I 
konkurrence-sammen
hæng udmøntede det sig I 
Ikke mindre end fire me
sters kaber for SIK, og Jep
pe Kristensen fik foruden 
guldmedalje forbedret sin 
personlige rekord med 
hele30cenlimeter med en 
af de nye stænger. 

Jeppe • Bubka• Kristen
sen nåede helt op på 4, Io 
meter. 

Med til hi storien hø rer, 
at det Ikke kun var stæn-

gern e, som ans lået har en 
værdi af 3000- 4000 krone r 
stykket, som Torben Pe
dersen forærede til atletik
talenterne . 

Selskabstømnin g 
Oven I hallen fik de 

nem lig også ni hækk e til 
udendørs lob til omkring 
1000 kroner. per hæk. 

Vinterud salg eller alter
nativ selskabstømning ? 
Det vides Ikke, men sik
kert er det, at SIK-bussen 

var fyldt med positive In
puls på E45 mod nord. 

/ab 

Medalje-
høsten 

GULD: 
Camilla Nielsen, 13 
ir, 60 meter hæk 
(11,80 sek./pr), Dit 
te Møller Nielsen, 
13 år, stangspring 
(1,60 meter • tang e
ring af mesterskabs 
rekorden) , Stephan 
Jørgensen, 12 år, 
højdespring (1,45 
meter/pr), Kim 
Ch risten sen, 13 år, 
stangspring (2,20 
meter/pr), Jon An· 
dcrsen, 17 Ar, stang-
1prlng (3,50 meter) 
og Jeppe Krlltensen, 
18 år, stdng,prtng 
(4,10 meter/pr), 60 
meter hæk (8,82 
sek.), hojde,prlng 
(l,CX> meter/tange
ring af ml-sterskabs· 
rekorden) samt I tre
spring ( 12,98 me
ter) . 

SØLV: 
Christina L. I lansen , 
13 år, kuglestød 
(9,&6 meter/pr), Oll 
te Møller :,lielsen, 
13 år, 60 meter 
hæk/højdespring 
(11,88 sek./pr · 1,40 
meter), Camilla 
Nielsen, 13 år, læng 
despring (4,47 me
ter/pr), Anne Arvid-
v-.n L.i... .Ar -=•'*--
;~;i;;~, Tri;17 o,;; ri 
14 år, kuglestød 
(9,30 meter/pr), 
Stephan Jorgensen, 
13 år, længdespring 
(4,65 meter/pr), Klm 
Christensen , 14 år, 
kuglestod (I 0,02 
meter/pr),Jeppe Krl· 
stensen, I 8 år, 60 
meter lob/ længd e
spring (7,3'1 sek./pr • 
6,21 meter). 

BRONZE: 
Christina L Hansen, 
13 år, længdespring 
(4,36 meter), Sine 
Chri st iansen , 15 år, 
stangspring (1,60 
meter/p r), Martin Ø. 
Je nsen, 14 år, stan g
spring (2,60 me
ter/pr). 

e sen 
vandt guld og tange
rede mesterakabs
rekorden med et 
stangspring p6 1,60 
meter. Arkivfoto 




