


y at eti - og 
orientering klub 

Forenioa m do,· n"laa<'nde navn nu en realitet, 
men b tyre! n væl" '" fø t paa manda" 

• b b&r run en dnu en forenlnr, 
Idet b,· aU~ - oir; orlcnlf'rings
klab i aftes bit\' net 'NI Pn ro
ntralfo ramllnr paa kommuneskolen. 

Gt-~ral!Gr.il\Jl\lull:en - m 
vil undf'r o.lle Oml> nd!Jlw<ll.-r , 
b<.slutrun~· 

Endnu har man dog Ikke oogi-n Ile- i\11:~ l i E 
Sl) Tdse, men tn saadan ,11 blh·e OUU:, 
, -.i~ VNl en n y generalforsamtlng, En 
som l'lndtt ~ p I ommun koten re-de var 
11aa mandag. pet tU a 

I bJ den n}-e Col'f'tllng, I S b y, 
po Bak, ledede gene- ente . 
ralfo~ 1 ar og ro~ de 
udkø.st Ul Jo,·e, som bl v gennem- man un 
paet, revldefflt og ndret I enkclte torstep&M\ at ltlubbens medlen-
wr ld<!. mer er ~ ltlul>' 

E fter at lo, var ved ar de l be'!l ltan paa 
12 ~ m var modt op , vi- ungdom 

.e ~ '1g lmldle ralrol"- Fore man paa sm. 
1Ue ~~ I tdnl!- ror 

tig 1 hcnho d til lovene I tllr. 
ltra!v r. at mmdst en trediedel af har I 

modt 

r 
enunt'r m er til ated&, baaber man 

at r... btdn! tortlold 

,,. 
S iltende 
generalforsamling 
i atletikklub 

er t en d I !nt 
,tJ t 

&A 
k-

* llc>likkl11blwn har ,algt 
lw-,1~r.-1..,_. 

P .-.a en t>k..,tr.Jonlin;rr C<'nt-1..tlfor
.-.;imlin~ i ftf'._ p.ta , :rhv kommuop,. 
, ko l<• UIJ:k S , h-. n1 allttikkluh km 
rnand til l1t•,t:u"t'hen. Dr, frm hit, : 
C•'•mr t'r C . • J. Prt .. .....-n. radio• 
t knll<t>r -.;;\.. rul \.1~"" ~ er·t·11,(•n. hllk
krn,l.1rer Chr. 0 1 n , l•PoJ:rafl.Prlin:; 
,\l!Jn ( ' Jarislian n og 1>0llti6ctjenl 
kir li.ak. 

S upplc .r bll"v: Bllllkl'lt'V Hans 

Jorn Wm her o:, t I !cm1110ntnr Lau

ritz G Til revt$0ttr \'nlgt.-s 

red.l.ktør 0 . Ra,-n Jcru n 01: red:lktor 
Bø:i:h Pete 

DD}~l 

-« m 11.« • manctaa:. Der var 

S W 118P(-r.tllf~ 1 ar es. 

ty r l mm 
holde en ny 
rstko:rune de 

d~r ~a sk I 
a fem m.u,d 

Orsam.lin 
1 novcmbe:r. 

. klubfikb tyrebe 
·bys nye idnr orentn·•, 

Alctik- 011 Or!cntcrlnisklub. 
vaJal bestyre)., e pan &encral!o m• 
lins:en p:ia Sæby skole mand"' al
ten. 

B<'Styn,L;c,n kom til at bc u:1 af 
politloctjent Lt',r BJk, der har t.,. 
&et initiativ tll dannel•f'n af klub
ben. CF-mcsti,r C. A. J. PNlcn n, 
bliklr.~ nvcnd Chr. Olsen, n• 
dlotekmker Svend Anae Sor=• n, 
typograt Allan Kr!, tinn.,.n Brsty 
rcl.ffn koMlltuerer si!{ nerc. Sup
pl nter blev bankt-1 v HIUt!I Jor ,·n 
Winther og teletonmont ,r Laur t 
Gr acrsen. Til revisorer vali;k r,·
dnktor O. Ravu-Jens n og boatn k
ir. r Bø&h Pcdcl'S('n. 

CencraUorsamlJn1rn b lultc-de, at 
der skal n It s 1 ud,a(ji for at-
letik og et ud, li; !or orienter! 
løb. 

Den nystartede klub . rnrler ølle
red l morgen aften, onsdag. ,tn,• 
!Ør!rte atletikfolk 1 Ilden. Dt't sker 
ved et u ngdom •l:l!vnc, I Fred rik•
hnvn. arran11cr t at Frederik havn 
Atletikklub at 1!166. Srebys drlbg rt' 
bliver Inge Bøgh Pc'<lerscn. Jane 
Rosenkilde J en•rn, Alicr Hnlakov 
H:insen. Jakob Hytte!, Hnnne Dy
bro og Hans Chr. Gr grrscn, 

Pl&er.,c deltai:er l 200 meter lob 
oi: højdespring, men• de to mand
ll&c delta11cre stiller op i 1000 me
ter lpb. 



u i....-.let 
af 1916 

Fondets fonnaal er: 
l . At understotte ~ i 

by, som er i øjeblikkelig 
l.mng 08' ikke faar hjælp 
)Xl,a nnden rru:iade. 

2. At stotte formaal, -der tje
ner til by·ens bedste og ud
vikling, derunder ogsaa til 
forarbej-d r ved start af en 
for byen betydningsfuld 

g. 
ognln~ om at fon-

d midler in odes til borg
mesterkontoret senest den IO. 
jun:i 1966. 

by, den 1. j . 1966 
~ Mehlsen 
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Atletik og orientering 
Ferien er forbi o . atletik og orie tg. v1 pnabegynder igen træningen i 

dag og on dag nr::1:J ~a~O kolen . anlæg hver man
ning til idrætsmærke~ m;d . - • starter med træ
ver. - Tilmelding k k senere ~ægarelse af pro-an e paa trænmgsaftenen 

Mod op 0 ~ tao- din k • • ammerat med. 

ÆBY ATLETIK- og 
ORIE TERINGSKLUB 

Ungdomsforeninger f'i.k 
penge af' fond fra 1916 
Ud.•tiUlngsfondet af 1916 I Sæbv 

har I aarenes løb uddelt pence tll 
en lang række lokale formaaL 
. Bestyrelsen for fondet har l aar 

tildelt to ungdomsforeninger h,·er 
lOO kr.. nemlig de blaa pl&espeJ
dere og den nystlft<!de Sæby atle
tik- og orlenterinpklub. 

UdstllUogsfondct af 1916 er I øJe-
b t paa 6-7000 kr. 

l<'tik o~ oricntC'ri 
l !!Oll~ C'f lC'r frri 

y. 
l:C"np• 

81 
on9d 
Tll)tan• 

r led 
stra!U 

til 

Gode juniorresultater 
ved atletikstævne 

Der stillede 14 piger og otte 
dttni;e op ved udtage vn.t I 
atleUk paa H~ stadion I aftes. 
men aI<ønt ckT oima-1" god" re
aut ter l die fonkelll,:e dlllelpllnCr. 
er det encJnu lkke givet. alle 

vtnde""' Jr.ot'RJrl"r 1llffl til lands--\ 
" vnrt l Fu!!bOlrjren l dagene 

3. ..,pt.<,tnber. 
V~ l alt.eS b -,.: 

H0Jd"9Pril!J:. piger: Elna 5onctcr
J:'Øl°d· 'n,a., 0 Llllbeth FraJl&leD. 
Bl. t,egge 1~. 1a,ngdeSPrinllr: nne 

tarle Jacc,t,,,en. BL 4.22. 60 meter 
lob: Henriette ThOrna,,n. Bl. 8.6. 
ttnnne Oybro, Sa-by. lL alynl!:· 
bold: HenrtcltA! Th0m'1CD. Bl. 3~.69. 
Kirsten Nonnand Peter~n. HG. 
30.27, diskos: Henriette Thomaen. 

BI, 26,78. 
Hojdcøprlng. drenge: Ole Hoyer. 

HG, 1,55, Erik Nlel.&CD, HG. l .'lO. 
\rongdesprlng: r:rlk Nlrlsen HG. 
5,00, soren vrna. BI. 4.92, ku le-

1>d, Arne Johns.'IOn, vra.n. 10.63. 
Erik Hansen. Bl. 10.01, spydkU•t: 
Erik Nlelsrn. HG, 43. :I, Ole Hoyer 
HG. 40.52. loh, 0 meter: Erik "'lel· 
~en, HG, 10.3. Arne Johnsson. Vraa. 
10.t. 200 meter: Ole Hoyer. HG. 
15,00. Enk Niel n, HG, 25.7. S.A.O.K. 

SÆBY ATLETIK- og O,U!:.NTERI ms KLUB. 

u )lvor se .erfer .en 
o r~ b . nt'i- er ve- over

wt et for alle. var det 
a i ·ke en ide at be r;::n
e en eller nden 

form for tr·•:-.in-, hri.d 
f .c,:s. :-ed at "" til 
a 1 ... tH:': skolen~ st::-. -
d:o u tr·ne~ der hver 
eneste and· o onsda 
fra •. 1 . ' . Je - er
sonli- 'an anbefale det-
dn. ie- .:.elv er cie·lem. 

d"t h· ·-eli t 

Senior :,ldt 19 ar i 
1966) ekal betale 5 .00 
.r o:::: r:i~neden . 

S=by 2.tl,-.;;i\,- oe- orien -
terin "'"5'.·lubs bestyrelse 
best r -if : 

Leif a:: (:or.and) , 
C. A.J . Pedersen (. stfor
nand). Sv~nd Aa c Sører
sen ( •arzerer), Al an 
rist~anscn <sc·rctær) 

oc Chr . ulesen (r.atcria
leforvalter). 

·ed di:;~e 01 1· :::minµ:er 
om den nye klub , h"ber 
jer at kunne sire P 

c;cn:.vn til no1;le nye an-

sir;ter. I'rine . 

· .: e ret 1r1e et 
der skal b"'tales .~on
tingcnt. Jun: or betaler 
3 . 00 kr o.n m neden o 

crrPUJ-u.~~~ ~ ~ ~ ~ 



\ \TU'Tlk• 00 
.'liTFRl'C.'l'Ll U 

ndb)'\I r til .. ~.••llyp.aro, IC1bct" I 
kn !j :1pr1l 1!16i kl. 11.3 
•nlob o\'\,r foll!l·n,1 • dlahln<"• 

1z 11 .u1r c..t 300 m. pli: 
o anr ,-a. r,tl(l m. pti;.-r 16 

ca 1-,(IO m, pli; r ,·a " 
Dl'l'n~• l'.! r 5 
li(" 1 t lfi tlll 

111 1,- 1111 m . 
ruor c . 4.000 m 
t "'1 · CF -1"ll ,•ro ·n. l-13n.9 
j. Sll•by Præml,·r Vin
i\ •r kl :i.: , o)! va"ln pok11l 
lub, ,lt-r opnllal' d • h<~I, 1• 
r I mtll~ • kl r Start· 

kr. pr 11,u.a.,-.r. d ·r Ind· 
udkn:nni; af !<tartnum

ltl('h\ln . •n~ ,kn 13 d• 
L,.>J.{ Bak, }.,•j,-li:-bakk,•n 

f 10 1) 610 l H,•lst 

d delta~cndl.' klubtx-r 
• l'n domm •r Ul 

I. B 

yridet vtdto11 at udr:,,!tc en 
pClkal III Sæby Atle!1k• oa 
ern11Jklub Pokalen uddclts f 
pn1 el:cr S:rby1aa:11s:øbe! 
ag 

i c,.JJ.,-cn 'J f 1j/.J fo4. 
I ~lv- v 7-

Sæbygårdsløbet 
får 107 deltagere 
Seks foreninger og Hjallerup vil 
stille op ved løbet i morgen 
Alt terner tll den helt 1.tore llUC:N'I 

for Sæbn ynpte ldnrtsklub. irb, 
Alletlk- 01 OrlentulnrkJuh. Da 
lrbtm for lUmeldelle Ul arbr
,Panlslobd ,.rc1a, enttmlddar '1DI 

~ 5J)Ortsplad n I s"by gaards sko,·. 
Sæb!" b:,rid ud.s,a,tt.,,r en vandre-

pokal t.1 bt!, der lrr.lles atv t 
,er. Ar JOm e: hit I b 

Ide to~ aflen. var lllmddt li J> 1 I 
Ile firm end 101 deltapn fra Id "I~ "'-y• 
forenlnsn or 11,Jalltt11p. V 

Nlr deltoreme fra Hjallmip I) r '/jy l 7-
ke stllltt op 101n lllub. skrid d~ - ~---~~-------" 
at syv piecr o; ctren,,. fra Hjal!t-•'P elter av om• ltn hnivend:e 
Jllt til formaodm tør ;-,-b)" A• ettk• 
klub, politlbttJent Lel! Bak, fClt It 
!l lov til at ~ De; \-al' d 
~turl.jz\.a I.n'et I n•Jm tør. 

De 107 d •ltqn,e kommer I vrt,t 
tra AIK, Vtit:aard. dtt 1t1Utt IMd 
22 deltage.~. FAK 68, FredntQ
havn, 01 H.lorrlnf Gymna,tlk!or
tllJ.lll, der hver 8'nder 1' deltqe
re, Brøodmev, •om har o~• til• 
meld!. AFF, AalborJ. der stiller med 
sine tre stærke damer v,i. Jens n 
Jane Chn$1eruen oi Jonna Cbrialen~ 
.en. de t1 !ra Hjallerup oi md • 1 
36 del'.age:-c fra S by. 

Delta.:cme er jæ,·nt fordelt i de 
Otti' grupper, der løbu I: 

13-H-lrtft' p11er: Z7 delta,ere. 15-
16-Arli:r pi,:er: li deltagere, 17-18-
Arl,c pi er: s ·,• delt.~re. 13-14-
lr c d."tngc· 16 del! re, 15-16-Arl
lC drenec: ni delt.ai:ere. Ji-18-lrige 
d.~n,e: 12 dcl~ere, senior Jc-.·1n. 
der, fem dalta1ert' o, aenior maend· 
11 dellalt\'tt, h'1'1bland• den stærke 
løber, olc Krohn.st.rand. AIX, Vej
gaard I d"' fomemr.,- løb, senior 
mænd, tr der In! fra AlK. \'ej,taard. 
tro fra FAK 6~, F~ nksha\'n oe 
fcni tra Sæby ' 

I se or Jc-.·1nder sUUer de tres• r
ke AFF-pl r m lllr<'tl! op um-

n mro Lou Jakobsen. B • 
d C\ . 0J J 1'! Stid!bol 

I' Ht O.L.fi'!:d: 11"' 
I ~ b hllr bat noele 

fine ru!er, d r t&r oplc,b 01 • 

J &;j o'0,
____2::=:::::=::=:~~ 

Sæbygaardløbet 
fik f 1n premiere 

Ole Kronstrancl, AIK J ejgaard. blev sil.ker 
vinder af herrernes senior-lob o~ 
AIK J"ejuaard blev bedste hlub 

Sæb) ntltHk- o~ orlrntrrini:,klub I P cl nll'■lr rlacl""r ful tl' F , 
fik auki·r med 11 '""'t" arran,:r- 11 rlk~havn Atltllkklub nf 1960 m,i! 

111, Brond<'nkv med 42, .\FF, • k 
ment, l•y![Ullrd lobt·t, d,'r kftl bor mc•I lO, Hjallerup m, d 17, g 
, rrre rn 11nrll~ tlllm~ , ndrnd I~· .\. lbo 1'11mmcrat,rnc mrd 3 '"1' 
i:hcnh d. ONI I klub bl>'\' .\Ui tnts. 
, ·rJ NI, dl'r unl,•t tik l polllh, St \ net hl\·d aamlet lOi ti Jfl!, 

~tN', o.:- d ret man11:e tll.lkUl'fl! 
dtN'ftrr ful I IIJontn,t O .Ulllll· fik rn t k I' •r n,lenilfl lub At lit'· 
atlk,."'nl111t mNl point,, nit PM aelv om a •nlor-h'.'l'rrkla ,n. U 
t ti <'n S:\•hy ml'd 60 point • I b 3:00 meler. h.a,·<111 J{ 

t rtllld. All{ \'tjg11Arrl 90 
le r vinder foran to hol 
t r 

vor sooledes: 
13 14-11arl1,1e pi rr (":tlO ml: lnlrt' 

\' li 1nat'.'I. ATK, Vejp ft 
1 Pedersen Hjo 

Joba J n. 
• 'i LI Lnni::e 

,. 
( 

1. IZ 4, Ftnn Vwiek, FAK-66, 
1:1-1~ J'lg.•f' IJOO m): .\l\l• 

to Bomle, AU< , ·tJgaanl, 1 ~,J '• 
A nncttc C'hr\ate'I n. AU;: \ C'J• 
gannl l.MO, Annfl Mari Je 111 
All( \ •e-J,:aanl, J.56 1. 

15-16-aarlge- ctren e- I 00 mH 
Lara Sko,fogtd x1,1;i n, • \K \'fjc 
gaa.r,t, Z 3i 1, Poul Erik l.tU'IC'ft, 
\TK YeJ •aar I. Z.37 :?. HanJI n ~ f, 
HJorrlni:, :? 4'.! 

-1 -a rli::e pl,;cr m I: VI• 
FF. 3.1 

F. 3 220 
'D, Hjorr 

-1, -nartgl' llrrr r UMO tn il 
1 S1moru •n, .\1 
1, Et1k 1'bor H 
It,·, I 3t O. li ,•l 
l'{Jorrlnl\', • 36 
nl,>rhN"'r I 32ll0 ni l • 

trMd, AIK \'rJj:11ard. 8 
~rogh J,•n~"n, \lK 

0, Erik Jori;,•n.s n, 
I) 1 6. 

p1 •tr I Ol\ 111\: 

'- 1·h~,; , k • bori:1111-.lcr, l :rluud fl hun ,,·n, " " 
al dJJ;,:-, kl,L'"'' r. J""·•• hllh•· l,·t Juo.Jb , r ·•.J 

llnl.w, """ I ID n !!...!,~Lå.11..lilAot:!!:~.!!!!!!!..~..!!!,1,;1!!!~-;:. 



ndar den 

le Kronstrand var sikker 
vinder af Sæbygaardløbet 

Sæby atletik- oa orienterinnsklu'1s for te arrangement bød kun 
paa en enlrnlt "kikser .. - Orer 100 deltoa i de spændende Løb 

'cla Laage Nlelaen, FAK-66, 
.•• Finn Vllnek, FAK-66, 1.43.0. 

1~-16-aangc piger (!100 m): Ani· 
de, A1K Vejgaard, 1.:11.2, 

Chrutenøen, AIK Vej-
1.".o· Anna Jllarle Jensen, 

1.56.1. 
dreng (800 m): 

ed Nlelaen, AlK Vej• 
Poul Erik L8Tat!D, 

. 2,37.2, HIUUI Hoyer. 



Under mottoet "L11.d cykel, bil og 
kntlll~rt at.ae. - 11.lle I Sæby og 
ome;-n skal ud at gaa" gik aæ• 
bynltter lørdag ettMmlddag otte 
kilometer gennem terrænet om• 
krlng byen. Det atraal,nde vejr 
gjorde tuttn ekatn\ dejlig tor dem, 
der er vant til at ~. men overor
dentlig va.rm tor de tlcate. Hurtig
ste ganger var Tom Wellov. aom 
tllbagelø.gde de otte kilometer paa 
47 minutter. 

S by atletik• og or lenterinJtll• 
klub og basesignalparken. der hav• 
de arrangert't gu-turt'n. havde 
,~ndt lndbydeløer til S by byru.d 
og Volstrup aogneraad om delta· 
g Is~, og paa billedet en af 
dem, der efterkom ln'l'I tiM1en. 
kontorbestyttr Albrrt ,..~..,... 
Sæby her pan eldllte rtapr ~ 
Jernkilden Hnn havM 1a:n ·n 
f:\mllle o,: vennl'r m~ ... tllffn. 
10m !!'Il< tr11 S~byi:aud c- crn,r 
GC!debjcr~rt og SIJl'by jrmJntdr til• 
ba::-e til 1portspllld Il l llbnn-

Arrnngementet, aom rnut~J1'de 
I en mæn~e vabler og em- tæer, 
btrv 11.fvlklet paa godt b'e timer. 

Forskel paa folk? 
Aabenijart er der torøktl J>P folk, 

der vil benytt11 dffl ortentttse toilet

by,nlnrt pu Nordstrand, siger en utll• 
freds sæbynlt. 

Fn'd&I? aften $Jll~rede han Oll 
han.~ !tone en tur lan;:s stnndplt)m~ 
niden par. 0145UUldm. Jtlolw'D -car 
knap 211,30. O" ban 'Cille bffl:stte leJUC· 
heden til et atrmde I ~ 

DlT-

% 67-



~s løbere havde succes 
i "Christiansgaveløbet" 

Den spændende d) bl i 1,eniorlohe t ble ,und et a f Kaj Ha rtme. er 

fra. In - Mana gode p lacerinaer til HG ,...¾-- 1,7-
Der "'r kun gan,1ke fna. meone- lagde for dagen I dette lob, og d t HG, 1.30,9 og Maria.i ).forton.sen, 

ker, der ba,·de lagt ,ejen ,:l'nnem varede da heller Ikke længe, mden BI, l,":Z· H 
de havd e lagt de nærmeste forfol- Drenge 1~16 aar: Hans oyer, 

Chri tlnn gan I gaor, hvor HJor- gere langt bag sig. Kaj Hartmeyu HG, 2,!13.0. Per Ov n, Aalborg 
ring ,:;mnøstlkforenlng for foM<lc var den klogeste, ,det han lagde g kamm ternr, 2,M,4 og Preben 
jl'ang I otte r lunde armng r<-t lige eft r Henning Nleløen, der paa Krebll. Kamm t mc, 2,57,6-

denne maade tog slæbet. P, l'i'- 1 aar og 5'!111or: Kir-
et ter,-,..nJob. n skal sikkert ~oge RGø træner Viggo Pedersen ....,. Cb~ Kammerat.ente, 
den 1JUU1glende ltlllng l dl't bldcn- godt tilfreds m ef~da~ l.~ • Lou Jncol>Rn, BI. 1,58,0 
d e l<olde vl"jr, der Ikke Ug.-fttm forlob r var han lllad for bjer-- cm K1 en onnann Petel'9f!D. HG, 
indb&d til pad.ser tur l aalægg,!t. rmglobemes ode Indsats. der gtnT' Z; -,5. 

blod ftAA tanden bl kommfflde an- Plgtt 15-16 aar: Inger Lise Jen-1'1:en til gengæld blev de faa, der ..- ø 2 :z 'YJit J•mo sa,by. 
var modt op. vidne til et godt ar- atrengelser. z.1 4 og ÅJIDi J peen, HG, 2,31,8. 

rangement. 1:an ha\'de for lob n Re .. ultatem e lhftlge 17-1 .... ~ Hans Blode, 
- rat ml', 3.07.0, Erik Nlel· 

faaet tuaagn fra omknng 60 I bere, ft HG. 3 • 0~ søren Vraa, BI, __ ,.. 01'(:n~ lndUl 14 ur: J -. ,, 
af hv!lke storatedel n var ,.....,.. Vau, Skive, l,S3,0, SUg Gu 3,13,3 
frem. saa der var mul,gbed for 1,53,4 og Bruno ruem r. s..n.or: Kaj Hartmeyer. Sklve, 
apændende lob. og tatero var ~.43.6. Henrung N1elaen. Kam t'ra• 

u 5,14" o r HO, 
da ogsaa tilfredsollllk11d for alle r Indtil 14 G. • _. 

HO, 1,30, parter. 
Dagen blev en gladcli ,.-en-

hed for lobeme fra H,111~ •m• 
nastikforening, d r alle p ettde 
mere. end man ha-.,de nt t, o~ 
næsten alle blev godl placeret. 

Den bedste præstation blev gt,·et 
af Hans Hover t klassen for dttnge 
15-16 aar. Han ,'&Ddt d,,,.n. m~ 
ter lange distance Slkk<'rt foran 
Per Ovescn fra Aalborg kammera
terne. der <!liers regnes for en me
get tærk lobcr. Efter den føste 
omgang laa Hans Hoyer paa an• 
derpladsen. m n han havde flrst 
kræfter tilbage, da man kom til 
spurten, hvilket llltsaa gav ham sej-

Sæby kommune vil 
lave atletikstadion 

reterremes senloriob blev n tor 
opleve! e, for der var baade fut 
og spænding paa fra start til mø.al. 
Slrækrungen, derl var paa godt 20 
meter, blev af "ind ren Kaj Bart
meycr fra Skive gennem!Dbet P 
5.43,6, men der var lkk lø.ngt 1mel
lcm d to første løbere. An.4 nplad
st-n blev besat af Henning Niels.en 
fra kammeraterne l tiden S.. t.2. 
Paa tredjepladsen kom saa Niels 
H oy r, der det meste af løbet taa 
lrulgt ~ !bage i feltet. men han ryk
kede for det sidste sving. og ved 
maal var han 50 meter foran den 
nærmegtc efterfølger. H 

Det var et rasende tem11,0 en-
nlng ielsen og K aj H rtmeyer I 

Den ny atletik- og orienteringsklub 
træner nu på skolens idrætsplads ¾ -t;-
Der er langt mellem b yer af æ

bys aUrrel e, der Ikke har baner 
tll fd idræ t. S æbys ldrælslnlcruse
rede u~dom kunne derfor glæde Ir 
over, at byridd på budgetmøde& 
for d pu m.i.ncder siden beslut• 
Cede at afsætte el belob III antao1 
af atJeUJ<baner pi Sæ by 1ladlon. 

Byradet bevilgede i tørste 0mgan11 
h<mved .5000 kr. til de forberedend" 
arbejder, men det er givet. at kom
munen næm år må sætte et noget 

ørre beløb på b udgettet til for• 
mål et. Stadion sorterer under ga
de- og vejudvalget, og formanden 
tor udvalget, oberst!Øjtnnnt G P. 
WeUøv, oplyste, at det areal, der 
skal bruges til atletik.stadion. er heg. 
net ind. Det ligger lige ved siden 
af stad,onc fodboldbaner og klub-
1,us. 

Atle:tlkbaneriaves 
omkring jordbane 
Man er også gået l gang med at 

plante et læbælte omkring anlægget. 
Det er meningen, at lØbebaner og 
springgrave skal anlægges udenom 
en ny jordbane til fodbold, men for 
at Jpbebanerne ikke skal blive Øde
lagt af arbejdskørsel ved anlæg af 
fodboldbanen, bliver jordbnnen an
lagt først. Fra K lostervænget bli-

e r der indk ørsel til del ny bane-
an læi;. 

Første atletiks tmvno 
i Sæ by 1 forår 
Sæby Atletklub vil fortsætte u m

arbrjdct med FAK 66 I Freduik,, . 
ha\'n, hvor man har mulighed for 
at træne på cindersbaner. Leif Bak 
ønsker i øvrigt. at k lubbens med
lemmer skal ud li1 alle de stævn er, 
de overbovedet har mulighed !o at 
deltngr i. 

Klubben vil også aelv arran ere 
t artenatævne. men det kan un 

blh•e n1ed se -syv pvels<!r i sprmc 
og kast, og må ke korte løb pa 
er . aner. 

- VI er klar over. at atletikken 
Sæby ikke h:ir haft gunstlae vil

kår, o er 1ndstlllet på, at di,r nu 
skal gøru n et, så der 01 kan 
dyrkes fri 1dntt her l byen, siger 
gade- veJudvalpformanden. 

Den ny idra, ub, Sæby Atlehk-
og Orienterm_.ub, der oi,rottedn 
sidste fodr. bar ll)ort brug af •ko
lens .!JIOl'bplads. hvor man har 
springnn,"t'. -n med altaltuet til, 
I bsban~. Sltolen.s banar kan der
for ikke anvendø i konkurrencer, 
og der hnd s bt-ller Ikke løbebaner. 

Alligevel har den ny klub været 
glad for. at skolens baner er blevet 
stille! til rådighed. og formanden 
tor foreningen, polltlbetjont Lt'tt 
Bak. oplyser, at man netop er be
gyndt udendørs trænlngrn med over 
30 aktive. Der trænes hvrr tirldag 
og torsdag atten. kJ. 18 for de yng. 
ste, kl. 19 for senior. 

Klubben har fire 
instruktører 
Sæby AUetik- or; Orienterin,._ 

klub havde ator succes m<!d Sæby. 
gårdslØbet, som samlede J20 fllbe. 
re fra hele Nordjylland Løbet ·11 
blive gennemtørt hvert for.Ir. 
der konkurreres om b~ fme 
vandrepokal. som vandtn af Vej
gaard 

Lørdag sendte klubben 10-2'0 mo,d
lemmer til terrænløb l HJorrmi 

lubbens medlemmer har trænet 
f l tlgt I vinter , gymn.ættk~alen, 
h, or der to pnge UZf.'ntli t har \'æ
r t 20-25 l alderen 12-17 1r Ikk 
m dst blandt pigerne har den n•: 
for n!ng fået mange medlemmer, der 
, 1 r ~tor interc- e. 

ormanden. Leit B3k, virker dv 
iustruktpr, men derudovt"r har 

ben tre vok.,ne instruktører: L 
rt' nde Greta Brunebjerg, lærer 
Preben He!lesen o CF-mester C. A. 
J . Pedersen. I dag har man yderli
&'-' lre tn<'dlemmer til in1truk1ton•
kur u., 1 Hjnrrin , et kursus a , • 
11• l at VGU 8<-styrelsen har de uden be lut-

a der <kal sl:U et da,: t r ,_..., _ __ _ 

kd I Sæby.~ man C 



9 atletikfolk gjorde FAKs 
ABC-stævne til stor succes 

H jorrin" gyuma ti kforenin«s 
F.1K havde fine resultater 

un"e stjal billedet. m<'ll ogsaa 

AIIC-ntlNlk•ta•,-nct I Frederik•· 
hø, 11 I llflt•s blr, Ikke det lynstæ\'• 
n~. n formandt"n, Kjeld Jensen, 

hinde rr.l{net med, mt'n d"' gnm· 
dt•n , ar, at der mod te 59 deltage-
r i' - IBni::t nero end ventet -
,or hnn lkkr skn(fct. Tværtimod 
ht~, i,1t...,, m"t l"D ar lit" storstc sne• 
l' ... ••r I , ,. K bl,todl'. 

Slæ,·net bl v r en succe!f tor 
Hjørring gymoa.stlkforenlng. som 
trods afbud rra to af de stærkeste 
atja1 billedet fra de andre klubber 
HG modte n sten udelukkende 
med juniorer. seh- om der konkur
reredes I senioro,·els r . og alllgc• 
vel vandt klubben herrernes læng• 
despr\ng, 200 meter lob <.>ir stafet• 
lnb, ligesom pigerne paa 13 o 14 
nar opnaaede bemærkelses,•ærdlge 
resultater, selv om der Ikke ble• 
nogen forsteplads til dem. 

Men resultatmæ igt kunne 
F AK ogsaa 'Være tilfreds. Især lm• 
panerede den unge Carl Aage Pe• 
dersen med et kuglestod paa 12.~7 
m, der gav ham rorsteplacts n og 

spydkast piu, 49,61 m, der gav 

en nndenpl ds. F Al{s H eil 
Jeppesen vandt som ventd 
kast og kuglestoo. m<?n 
nævnte o,•elscr fik h un 
haard konkunenor af H 
sten Nom,ann. d r konku 
kuglestod tor i c 
nnaede ud paa 9 ,Ol 11, 

chou Jepp en l!U::?. 
cobø n, Bl. vandt ' 
mens de ovri&"e for...trJll 
til aalborgklubbc!m•' 
ne og AFF. 

Re:udtaterne 
Resultat ,me blev li 
Kvinder: l 111 

tngere I : Vita Jr 
lngeV. 
Thcre. a 
Normat 

400 ll'l , 
Jan• Cbr 
galte J<'IP 
cobsen. B 
HG, 61,IO. 

Kuglestod, H 
FAI{. ,l'!!, R ' N-.ll'IIIW& H 
9.QL, Btrt.ht, ;;.t,v. 7 . 

r. ngd 

Id\ t l 
,25. Blr !li, Slollll'rl(, v,•j 
-l .21 
o ka.~t H ~lh• ::khou .lcppr 

:!.OS, l{lrslN\ ortnnnn , 
gc ttl8l~n, .lt"AI\. , ~O.i O 

Ul ( l tl dt!lt a t,:;,1r,\). oh, 
.!I l ny kl11 h1·~l11'>r<I I, 
t,· K. 2:l.t1 oir I urt 

.,. nr. •ck l,~rlk Nl,• I 
n yv , 1cllo Ha •h, 

Ntcl. ,•n, A lllhor g 
'· Ul, Ok l<ron• 

.t'<'<I, 2,30.0 
O l H,,y,•r. HO, 

kOI d I. P rcbPn 
V rn,•, 5,l\7 !{ur t 
. Ole Budolt, Bl, 

ret HO •17,7, A 11{ 
Al{ 19, , Bl ~l .' 
lo.I VtlJ' et l't'nt ju 
u~ C E r ik NICI· 1 
Je~n. Ole Hoytr 

nrl ni:c Peder•1'n. 
Ole PIII, AFF, Il I , 

ter111,•n, &'AK. 10,00 
b.Y " Q 

Olt P!II ~' F , 61 .61 
<'dcrl<'n, Ii'AI< ~9.6t og 
FAK, 43, 

A"avarllg for redoktionen i Sæby, Aage Petersen, Grønnegade 11, tlP. 614120, 

God indsats af Sæby 
ved atletikstævnet 

æbyniuerne hævdede sig pænt i mmr!!'-0 af 
l.·onl.-urrenccr11e ved AB -stævnet i t,f l es 

by .\ttettk. og Orfmterln • J.30, og Mette Tobla.uen. HG, 1.30 
'kh1h un,:,tom.•· og .\11 ••ta,n,,. I 60 m lob: Birgitte Jei-n, RG, 
llf't.f- ,,11a t..ommuncskolen' •port • ,2 sek., n,ereu Perl rst.n. HO, .!I. 
pliw bl~, nllykk•t. Stw,-ner bod Lrengdesprtng: Blrgitte Je 
pna ulllllll'<' Jro, nbl rdlgi' konkurttn• HG, 4.67 m, Jette Pedersen nc'. 
... ,,r mellem de <'U. 80 d 11 gt're, der 4 .31, Vibeke .Normann. HG. 4,29. og 
kom fl'n Tijorrlng Gymna, flkfor- In er A.aderae Sæb 4.20. 

nln , Brønderslev lllnrt,ro«'nlng, I yngbold: Bl tte Jep,,en, H , 
Fn>derl bllYD \ GO, og ll'by-, og 34.5.~ m. Jette P lftMD, HG. 31,40. 

I~ om d•t endnu ~kinoer lgenntm, S1,:,-Jd Cbrut n, HG. 2 0, o 
at 81Pll;mhtem lkkf' hnr <IY,kt't Lise Ø!jord, S"'bY. 25. O. 
ldnet I lang t M, a:111 blev det doi:- Ul 
lu"lerllgo p\act'rlugcr I !IC'J'c kon• 
l<urrt>ncrr. 

Stæ\'net, der varede halvnnden 
tlmt, blev a!vlklet kvikt, og der 
nanedoea følgende resultater. 

Dreni:-<' lndtll H a.a.r: 
Læ~d prlnl!': Bruno Reimer. 

HG. 4,70 m. Jan LnrRn. F , +.ne. 
~nrik Lønen. ~ . 4.11. 

GO m lob: Bruno Reimer. HG. c,4, 
Jan l.<lrffn, F .K, 11.l. C\ ua NI~• 

Piger uad r 1' o.ar: sen og Georg ScverinHn. HO. 7,{I 

Hojde,iprlng: Simone Therkel.len, I 
J-IG. 130 m "::er Anden n. Sæby PI r 1.5-16 Mrl 

' ' ~ - • L:l!ngdeaprllll:': Anne 
, • k . cobaen, BI. 4. m. Henriett 
p1ste arr og m acn. BI. '-6S· 

d ·1 S1:,ngt,old: me pin, m, :::9, m. 
;Si. mødt go • 

,ui.m:w; 

sen. BI, o,: Heil Mo 
66. bei:;r 1 ,30 m. H elle 
BI. 1,20. 

60 111 lob: \K.ll'!!ten ~loml.'lnn. HG, 
.S,·1 ...-k . And.e Mnrle1Jn.cobscn, B T. 

,6, og 1n "i-\,Nlels n. FAK 66, . , 

l>f,1re r 17-lS n r: 
K\Ji;olt'Stod : Klrtrtf\n Normann, 

HG. 9.2 l, Hr fle Schnu Jtppesen, 
F A.K 66, ,13, Birthe J;'tdtrsen, 
by. 6,&l . 

~ 36, 
chou Jcp~en. F K 6li. 

Ori'ngt.'\ u; øllr: 
L(engd<'Sf'rl : Flemmin , I 

•en, FAK 66, 5 ,67' m Tom ~ :'.:.I 
HG, °'• • .folul Chrlgt~o.s n, F .\is:; 
66, 4,77. 

0 m lob: Tom J enut>n. HG, 10.60. 
9CI<.. J ' 11.3 
John . 11, 1 
J•~n Z. 

J..~IIØlic:IL....lllle!l:_;lilJjun,iJll'1.._ nll9'I u-..Jl::=========,,..,,=-----



Orienteringsløb i 
Sæby næste onsdag 

Sæby Atletik- og Orienterinasklub vil gøre 
forsøg paa at faa gang i denue idræt 

V( har modta;::et: I dyrkes Uge I\Tlgt ru bande mænd 
Sæby Atletik- og Orienteringt<- og kvinder. Naar blot man er saa 

klub Indbyder w orfenterln~ob gammel, at man kan læse. kan man 
o!llldag den 18. august 1967 kJ. deltage. og det er Ikke usædvanligt 
18.30. at ee folk paa 60 aar del age. 

VI modce ffd SRby kommune- Det hedder orlenterlng,iLØB, men 
skole. hvor der dl ,fin! - kort In- naar fontt man har !anet nogen 
11truktlon I ~ og- de ms ovelu I at læse kort. sker det man
elemeotare r,q:lfr. Hffd'ttt gaar wl ,:-e itange, at den, ctcr gan.r, naa r 
til et s~ - Sæby og hurtigere tl'em til en post end den, 
løber orlimlslltl~ICH't. Dn- b119er dff løber og Ikke har tid til al hol
en lille let i.. r« 111),lleplØdtte og d" flig orienteret om, hvor han be-
en bane - u,r folk. der finder ølg paa kortet. 
har lidt k~ ~- Det fOfCgaar paa drn maade, at 

Orle,ntA!!NIØillf» Nr Ød<e tldll~e man faar udleveret el kort over del 
været dyrka nt a,e:a i Veads)-.. ømraade, man befinder sig l. Paa 
ael, sa& vt ~ -. at rt Til 9ba kos'Ut faar man BRO. anvist de pos
et .,sl&r ror dame Ynd. ~ er ter, man sl<al ft.n,lc frem til, og 

Seks fra Sæby 
~,:, .~ømmrri"~::;;.<~:l~~.:;:i:a;;;l;;; 
I Nærmere oplysnln er kan !an.s 

ved hcnven<lrl~c til CF-mcRtcr C. A. 
J. Pedersen, Ro•envrongt , Sæby, 

I k 
Leif Bak, Nejstirbnkken 15, Sæby, at et,· mest k b tlrn:/~:4~!f; ~~udc:r;:,tp~~~ der e rs a ~[nJ~~~- ~r:r."'~;~i.:n:::ie i~"!~ 

Sæbyn.itterne venter ingen fors,tf!yladser 
m n er med for at lære ..?, ~r- t 

,J~•t!@k Atl tik Forbund arran e- ?-
:f:~2~1 011' øondag UIJA"dom !e, ;r e:_t I laf med, er o.tvlkllngen 

,....,...p I 1"1'1'dcrlluirun·n, 0 .eu t u e orlenterlngslob. Det 
1 WllfQ fl'll 8roby komltl(!,- he,,.f.d ud Inder Jlt«!d onødag den 30. august, 

1111 .ll@f(I hldtu øtorwte OPA'•,·er. :f.:!!:' /:.~ kommer I stand, fordi 
i.,•

1
.~ftl@I da heller fkk.e.. at Ilte ,..,.,,AA_•de sukees paa det for

_.,, ndft@ vi! faa forwtepJadaer ---,,t'fflent, der fandt sted 
11\'N'n rne. Klubben er kun det 16. august. 
\ 11V aummel, og medl<!m- ......, _______ _ __ _,_ __ ! 

.._ 11\'lltt seI vsagt erfaring 1 ,.\lfftlt. r. 
kl ..._ ~ Atletik- øg Orienterings. 

u,.. fonnancl.. polltibetjmt Leif 
. fnmhever da ogsaa,, at -by

llitterne kun er med tor at bere. 
Fem piger øg m dreng fra Sæby 

•kat d
1
eltage, og af dlne venter 

man • g mest af den manclltge del
Qftr, Jørgen ThOIJlæn, som sklll 
lnbo 00 meter lob. 

1 
I l31~rne, der del~. er • i tte 
:li!!l!i nne Boel. Lalla Niels n 
\li'_ ~ 5'1' n _ ~. er m I 

I 1\'ll'l !1W "" tafeU b for 13- H IUlrl 
gc J'll;l'r. • 

1 
lft tlc~ skal desuden de!-

~
taie f ~QO meter lob, medens !llln 

rllm.. !laHa er I liengdesprlng for 
16 aange piger. 

Ingen orienteringsløb 
Det næste arrangement Sæb 

:Atlttt - og Orienteringsklu'b ~gi-

e-r bliv r nogle at ore op)?aver 
tor tll'Ukudov rne I d •n kommen
de- thi. D t r an. IPd tanken at 
sl'ndl' d b(-.:Me folk til de Jy11ke 
u~lon>,.m<' ll'rsknbPr I Frrdcrlks
MWl den 2G. og 27. augwit 1967. 

l'w omm~rlerlen blPv der arron
~rct en otte km gani;prove af 134-
seslgnnlpnrken og Atletik- o,: Orl-

, enlerlngsklubben med O\'er r,o del
tngere. meii da der ff flere. 90m 
har ønsket at g- luren. er det hen
lll)?ten at g<:ntage arrani:-ementel 
dl!n 9. september 1967, men herom 
vil Cremkomme nærmere &enrre. 
:StebJ' ;\fletiL øs; Orlentffln~klnb. 



Foruden C. A. J . Pederoon afgik 

S b Atl tlkkl b typograf Allan Krlllttanscn, ba.nk-æ y e I u ::::.;::"' ~:...:•·"";.: 
Krlst.lansCn og Winther er Indkaldt er nu i god gænge,-tll110lda-U)rljen_cste. _.., 

Sæby Atletik- og Orienterings
klub er nu kommet Ind I en god 
gange boade med hensyn til at
letik og orlentorlng, og 1967 har 
v-t et godt aar for fo,..nlngen, 
fremgik det af formanden, politi• 
betjent Leif Baks beretning paa 
generalforsamlingen j aftes i 
klubhuset pao stadion. 

- VI har aogt nt komme ml'<! I 
11&1\ m&nge konkurrencer 110m mu
ligt, aagde Leif B&k. l\fen ,'i ma.a 
erkende, at Vend,ytee! er noget øl 
et U•llu>d pa.n atletikken. omraa
dc. I orlent~galob er dette for
hold endnu værre, og Sæby er ,'let 
den enl'ISte by l VondsyMCl, hvor 
oncntcringssporten d,yt'kaa. 

Trrenlnptllden l klubben har 
været tilfroo.'Nltlllcn<lo, men for
holdene. bvorund61' man træner 
udoodora, er lltke gode. 

- Det er mig gan.ske utorlltl!Ae
llgt, at man pu akol- •porta• 
rtnds har anll\gt lobe- og øp,rlngbft
ncr at o.,!a!L Selv det mindste fa.Id 
paa oononc gi,•er meget store hud
afskrabninger, tor met Ikke at tæn
ke paa, hvlld der vU •ke, hvla 6n 
falder og øl8AI' hovedet mod u
ta.lton. Det eneste gode, der kan 
alges om banorne er, at de er 
nemme at holde tr1 for uknldL 

FormMden kom Ind p,aa det glæ
dcllge J, at Sæby bynwl har be
vilget pcng-e Ul anlaeggolse at et 
atletikstndlon vod don sydlige ende 

at det nuv~e «ta.dlon, OK han 
bragte en tak til byatys,et or tu 
byen.ø handlende og p,enretn,tltut• 
ter tor ~villlf lndatllllng. 

Under en omtnle at de arro.ng~
menttt, forontni,:n har lavet og del
tng-rt I, nævnte !om,nndcn bl, a. 
"Sæbygaardalobet", der hll1·f'r en 
oarllgt tlloor,vendcnde l>t'g!,•onh()(J. 
Der doltog 107 lobere I oue kJa..cr, I 
og sæbynlt.terne klarede i,lg ov r 
torv-ent.n.l11g. Ogsaa gM~roven, d r 
I torøte omgang vor arrnnireret 
sammen mod Ba.!oelgnaJparkcn, bl&V 

Cll iUkCOII og havde etor (!j)jt&, 

~Ise. 

I det hele toget har forening 
mt!dl mmtr Mact ab.,olut pænt re
aultatffl' I betragtning at toronln• 
gens korte 1.-.·otld. 

)lod hensyn tu orlont.erlng, øaa 
kom dt'I' forllt. 8kUb I dette c!tor 
sommerterton, da telotonmont0r 
Lnu~. Greg-eNIOII og true tog fat I 
dllODe &tdellng. Siden har mM ar
rangeret nre lob mod delte.gel&e at 
rra ayv Ul Z2 orlooterore. 

Formanden sluttede med &t t.o.k· 
ko CF-merter C. A. J. Pederøen. 
d$' rejeer ti'& bby tU Padborg 1. 
januar. Pedersen har været med i 
ledei-t fra øta.rten og bar gjort 
et atort atyl<ke arbojdo. 

Regnakabet blev forelagt at CF· 
~er C. A. J. Pedenffl. Det ba· 
lancierer med 705 ltr. og viser e t 
mindre overskud. Foreningen har j 
ca. 60 aktive medlemmer ~ en
kelte p,Mlve. 

TU be9tyreløt nyvalgtes lærer 
Preben Hej!-, telefonmonto-r 
LAur. Gregcrscn, hll.tlMeløtent Blr· 
the Pederaen or .ekolealev J orgeu 
Thomaen. 

Enkelt nyvalg i 
atletklubben 
På gencratrorsamhnl(cn I Sæby/ 

AtlPllk- og OricntPnngsklub I klub
huset på Sæby stad ,on blev Bent 
HAgen!cn nyvalgt Ul bestyrel,;en i 
stedet for J ørgen Thomsen. der~ 
reist fra byrn 

Telefonmontør Laurlts Grcgersen 
og rad10teknlker Frede MØiier gen• 
val,;tcs 

Generalforsamlingen havde sam• 
Jet 30 medlem~~!, 

Sko1cns portspJad 
ud at for kritik 

Pna Sæby atletik- og ortente
tlngsklubs generalforsamllng I af
tes I klubhuset paa stadion rette
de formanden, politibetjent Lri/ 
Bak, kritik mod skolens sport8plo.d8, 
Formanden Indledte denne del at 
sin beretning med at udtale, at der 
fra skolens side er vist torenJngen 
megen velvilje, Idet mo.n har tø.a
et lov at træne J gymnastiksalen 
og paa skolens sportsplads uden ve
derlag. 

- Selv om forholdene paa sko
lens sportsplads er meget daarllge, 
kan der dog trænes der, sagde for
manden. Det er mig ganske ulor
sta.aeligt, at man har bar valgt lo• 
be- og springbaner at asfalt. Selv 
det mindste fald paa banerne gi· 
ver meget store hudafskrabninger, 

fo:>r slet lltllte at tænke paa, hvad der 
,-u sile. h\.is en person f&ldt-r 
slaar ~ mod asfalten. Det ene
ste ~- man kan Sin om dlase 

"• u. at de er nemme at holde 
-tdrrudt.. 

'\~ ~ede formanden Sig 
-.. &t l!Jubben har udsigt w bed
ft ~ Idet Sæby byraad har 

,,Sæ bygårdslø bet" 
af vikles på lørdag 

~ ~ til an1ægge1æ ar tt 
~ \'ed den sydlige m
• &t c1tt nuværende stadlon. 

I &a ~fftniJlg oplyste Leif Bak 
at tlllbbtn tæller ca. 50 unge men-· 
~r. d r dyrker atletik og orl
<Hlt~pon. Videre redegjorde 
Mn for de mange konkul'N!ncer 
khibbtns medlemmer har del••-i 
I I Mltt3 lob. -~ 

Sæby Atletik- 01 Orienterings
klub arr&nrerer lordaf dtennlddaf 
det lrllg-e terrænløb •Sæbypanls
lobet•. Lobd samler hvert år man
ce dl!llqere fra hl!le Nor,Qylland, 
og- klnbbttne kæmper om en ,...,. 

, drepobl, som Sæby byrad har ad• 
sat. 

Sæbyaaards Skov er ideel til ter• 
rænløb, og atletikklubben, der har 
politibejtnet Leif Bak lU formand, 
har altid sørcct for en hurtig :lfvik• 
Jing. så deltagerne, der klæder om i 
Sæby kommuneskole, lkke står og 
fryser. 

Der løbes l dr i ti forskeUige 
rækker. 

Piger indtil 13 dr lØber 423 meter, 
!ger, 13-14 Ar, lØbcr 1runmc dlstan-

ce. 15-16 ån piger lJlber 550 meter, 
mens 17-18 å.rs piger og senior dn• 
mer lpber 850 meter. 

Drenge indtil 13 år lobcr 423 
meter, de 13-14 Ariges distance er 
550 meter, drenge pA 15-16 ir løber 
850 meter. 17-18 årige 1310 meter oi 
senior herttr 3930 meter. 

Der ud sætlfi præmier dler 
Dansk Atle1ik Forl>unds rei;Jl,me:ot.. 
I kampen om ..-andn!præmlm Siil 
bedste :klub tæller yngste llQle- as 
dttngeklns,;e ikkl! ml!d. 

Sæby Atletfkklub har -.di ind• 
bydelscr ud til en nelle ~ 
1 Vendsy ud o,·er ~ 
gennem Dllllll A!!Detil< fubimds 
arlenl~lad. Slik1e llut tm- ffl. 
melcle'læ er !lnml.:lsi lllf1el:I. 

• R~n kabet, der balancerer med 
,05 kr. og "Iser et mindre overskud 

OJ!l t &! kassereren, korpsme: 
tl'r C. A . ./, Peder en. 
TIi bestyrelsen DY\'lllgtes lærer 

Preben Hellesen, telefonmontør 
Laurids Gregersen. husa..sslstent 
Birthe Pedersen og skoleelev Jor
geD. Thomsen I stedet for korpsme
st.er C. A. J. Pedersen, der rejser fra byen. bankassistent Hans Jorn 
Winther og typograf Allan KnsU
ansen, der begge er soldater samt 
blikkenslagersvend Chr. Ols;n. 

Ct-nera1torsam11ngen var besoe-t 
at 17 medlemmer. ' 0 
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Side 15 B 

Sæby har indbudt 
,; tr ningsløb 
S.-..by A tletik- ol{ orienteringsklub 

har Indbudt nordjy•ke k lubber til 
et rmr.in.g:dob i oricnter lng. Løbet 
er tilrettelni:t af et af k lubbens 
ur.~c 1hærd1gc mcdlt:,mmer, Jø~ en 
Thom•cn. OR får to distanc er . fem 
k ilometer for be i:yndcrltlassen og 
.•. ,.. k1lo.."lleter for kl3~SC e 

Der udde es ingen :,ræmJer, mt?n 
t,! gt"ng:cld ~TVC-5 d-e-r kun et sym 
b<'Lsk belob i s~ar:penge Deltagerne 
s~mles ved formanden for Sæby
k lubbC'n. polihbctJent L eif Bak. 
No,Jsc~bakk en 5. men selve lobet 
finder . :cd i Sæby!{aa"-ds sk ov 

P å mandag holder Sæby atlettk
og or1cntC'r1ni:;-c::k ~ub et m øde pd 
Sæby !-ko!e. h \.·or for:nande for 
Danmarks orienterings forbund~ 
nordjy:s-ke k reds. H elge B J onuon, 
Norrcsundby, t or:.æl!er om o: ie nte
r1ng-sportcn. 

!-It, ~.S-/4 -4$ -
f'trste træningsløn 

i orientering 
St◊l"C Bi nd<'ruP h;u• ah·iklct <a· 

~t,!'1Cns f-.Jr:.tc onlntcrin~slob _! 
Nordn·lland rnd d~lt..~gchc al ,:, 
!<'bere. Lo'ocne fandt s ted i ek -
lloJ planta~c og var ment son1 et 
ll-;L"nin g, lob. 

p {I den lans:c b ane yandt Bent 

l 
I ,"t' o. BH. Ole Rich te r, A lbor , 
b lev nr. 5. P mellembanen ble,• 
de: a!l.:-r til c jr til SBH , ·cd K urt 
x:clsen, med H ans Sorenscn. Al
bor.., Polit i, på anden!}lad..i::cn. Den 

I l:orte bane havde Birthe Peder en. 
, ~a·b,· . O!ll vinder. 

l 
·( B inderup Oricnter in~sklub 

fors i;<'r at gennemfore nyt træ
ti,ng ... lob pa $Ondag. 

~ -··-- .i'I I .er/ ✓ <:/ .>/2 (7 

Orienteringsløb , 
i Sekshøj plantage 

Bil' orienteringsafdeling havde , ,:~ ut se Kurt Jensen helt i toppen. 
snndlll:S Inviteret aJlo nordJ>·ske 0 • Han starte r normnlt i ~ JunJor 
kluh~r til t ra,ning lob ; kshoj klassen og har kun været med et aar. 

Resultater: Nr. 1 Bent JA,sø, SBH, 
plan~e ,ed uldrup, tilrettelagt ar 1,48. 2 Kurt Jensen, SBH, 1,49. :1 
larrrr Erll< An1lre~u. uldrup. Tage Kastrup, SBH, 1,51. 4 Erik 01• 

Der ,-ar 3 baner. 10,5 Jan med 11 sen, SBH, 1,51. 5 Ole Rlchter, S~1n• 
posler, og 7,4 km samt en kort b ane demc, Aalborg, 1,56. 6 Carlo Ji,rgen
for bqyndere paa 6,5 km me<l a Po- sen, AIK, VeJi:a,u-d, 2,00. 7 V~n 
s ier. Der vnr OVCl'\'1Jlldend tllslut- Lldegaard, SBH, 2.00. 
nlng. i alt 75 løbere. Mellembanen: 1 Kurt Nielsen, SBH, 

Dm lange bane med 19 lobero b lev 1,18. 2 HAn.'I Sørensen, A1l.lb0rg polltl, 
I toppen præge af lobl"me fra st. 1,19. 3 Mar11Jt Kastrup, SBH, 1,39. 
Binderup, og mest overn\Bk•nde blev Niels Axelsen, AIK, VeJgaard. 1,40. o 

'---------- ---...iErll< Pedersen, Ægtr, Aalborg, 

Tre orienteringsløb 
Orienteringssporten er ved at 

vinde god indpas i Sæby. Denne 
Idræt clyrkcs ikke andre steder I 
Vendsyssel. men formanden for 
Sæby orl<,nierings- og atletikklub, 
politibetjent Leif Bak, har !ået sat 
.sltub i interessen for den s unde og 
gode 'dræt, der kan dyrkos af alle 

'1J3ruæ'talder. 
]l'landa; aften bold.tes et møde på 

Sæby :skole. bvO!r interesserede fik 
instruktion. 

Sæby-klubben har holdt tre lpb l 
Sæbygårds skov. I det ene deltog 
fire mand fra Sæby old boys. 

I det andet var der 10 deltagere 
fra Sæby, •Stifinderne,, Aalborg, og 
idrætsforeningen flyvestation Aal
borg. Dette !Øb havde to irækker. 
Syv l<m-lobet vandtes af Niels Gra
\t~rsen, Stifinderne. foran Frede 
Møller, Sæby, og A. Slabel, flyve
station Aruborg. Fem km-lØbet hav
de en hel familie til vinder: Bast
holm Lal:'$en og hans to sønner. 

Sæby politi løb fem km-)Øbet og 
her vandt Erik Zimmermann og 
lni;emann Nielsen. 

De 35 ddtagere pea den korte bane 
....- Jebenl, du naaten alle ltvtede 
for ftlnM Pli&'. og eom UW&e "'PN
llmlfffde nye klubber; Suldrup, 
Sa!by, Strandby Of Ravuldlde. De-r 
bln ømpet med stor m,r om pi • 

. ~ bio 
2 Kaj ØIJtergaa,d. Strandby, 
a "Poul Nygaard, Suldnlp, 1,00. 

Rolfgbed, Suldrup, l,01. 5 
:Rollirbed. BIWlrup, 1,15. Per 

~>IIIIOllm, Ra'fflktl- 1,19. 7 Jorn 
drup, 1,20. 

lykke for t. Binderup 
~l<Jul, at nde et egQe terræn o,: 
skaffa lrort, 1J,aaber m1111 allerede P"" 
IIINt.e .ondag at ltll!IJllt arrangere er 
IIYt tnenlngstøb tor alle ltlub~ r I 

ordJylland. 



Ide 18 

Sæhygaardsløhet en stor 
triumf for All( V ejgaard 

Besatte de tre fø rste pladser i herresenior og blev for andet aar 
i træk bedste klub sammenlaot 

Sæby atletik- o:- orienterings- hjem til Sin klub, og det lykke

klubs "Sæbygaardslobet~ I gaar I des til fultk. 
Sæbygaant akov blev en ator suc- Ole Kroastraød lod aine to klub-

kammerater ligge I 6J>ldsen, mens 
ban &ergede for at bolde det ov
rfge felt Ulbage. Henning Lang
bak fra HG I Hjorrlng meatte nø
jes med en fjerdeplads, og Niela 
Hoyer. HG, blev lidt skuffende 
kun nr. seka. 

s for AUC Vejgaard, der for an

det ur I tnek blev bedste klub 

sammenlagt. Desuden havde lrlub

en den triumf at beSS!tte de tn! 

pladser I den fornemste 
klasae, herresenior, der Job 3500 

meter. 

Her llkete der Imidlertid det 
o,·errukende. at Vejgaards lands
holdsløber Ol Kronstrand maatte 
nøJn med lredJcpladsu efter de 
to klubkammerater Hugo Olsen og 
Jens JO?gffl Voldby. Ret hurtigt I 
løbet fllldt Ole Kron.strand og paa
dro" sig en mindre skade, IOll1 

hindrede ham I at gt\'e sig fuldt 
ud. I stedet koncentrerede han 
sig om at hente en taktisk sejr 

AIK Vejgaard opnaaede sam
menlagt I alle klll88er 119 points, 
HG 00, FAK 86 Fredertk1.havn 60, 
Sæby 4:S, Bl'llnd nlev 36 og Aal
borg Kammuaterne 10. 

All< Vejgurd sikrede elg 111a
lrd~ for andet aar I træk den 
.-.ndrepnrmle, der er udsat at Sæ
by kommune. 1 ovrlgt var der p ræ
mier til de bedst pl6CCl'l'dc I de 
mkelte klas1cr, og borgmellter A. 
l\fehl n, Sæby, foretog prromleud
dellngen. 

Resultater 
Der tndledtea med et kl:rnme

sterskab for Sæby atl~tlk- og ort
entertngaklubs medlemmer I alde
ren Indtil 12 aar. Do lob 300 me
ter, og de tre bodøte ble,· Poul 
Stram 1,21,15, Henrik Gregers,n 
1,22,3, Orla Olsen 1,22,3. Løbet 
havde otte deltagere. 

De ovrtge resultater blev. 
13-1( aartge piger 1300 m, te , 

deltagere l: Teresa Ped r en, HG, 
1,18,5, Ht.nne Clausen, HG, ~23,5, 
Rita Kmgelund Jtl!IØn, by, 
l ,24,7. 

13.14 aartge drenge ( 500 m. ni 
deltagere): Peder Nonnann, HG, 
1,40,5, Finn Han.len, BI, 1,60,3, Pe
der Jørrensen, HG, 1,59,5. 

16--16 aart , piger 1:ioo m ni 
deltagere) : Birte Bonde, Vejgaanl. 
1,46,3, Birgitte Jeneen, HG 1,47,3. 
Helle Thomsen, Sreby, 1,58,7. "--------------------------i 15-16 aartge drenre 1800 m. ot• 

Atletikklubben glæder 
sig til den nye hane 

Sæby atletik• og orienteringsklub kan nu 
arrangere atletikstæYner 

Paa l!'eneraltorsamhnl!'en I klub- tor BirthP PedPra n og Jørgen 
huset pu by at.Id.ion udtrykte Thomsen, der begge er rejst fra 
formand n for Sæby atletik- og byen" V • d b d 
ortenlerini:,;klub, politibetjent Le It Efter general!orsamllngen hold- eJ 2:aar e St 
Bak, i:-Jæde o,·er. a t Sæby byraad tes der en lille fest, hvor der var '-' 
har besluttet at anl~~~e rn atletik- uddeiini:" at præmier til klubme• For andel Ar I træk vandt All<, Vej• 
bane "ed S"'b" stadion. Han takke- strene: ~lf Odegaard l herreldas- g.l.rd, vandrepræmlen I Sæby Atlcttk
de bnudet ior dets lnteresse for ~ni, Vl\1 Hytte! lplgeklassen) og ortentcnngsklubs tcrrrenlob, Sæbygård
uni:dom•artejdet og 10\·e<IP, at klub- Hans • •ielsen fdrengekla..<sen). An- løbcl. Pokalen er udsat tit den klub, 
~n skulle "l:"' at me<lvlrke til. at ne W,.- Cbrlmnsen fik overrakt en der opnAr de bed<te plocertngcr I samt-
banerne bli,·er flittigt benyttet. Oir flldsoræmle og Annt' Marie Overby Ugc kJu,;er. Aalborg-klubben \'ondt 
l"l'lt,-Jsrn al atlctlkbanerne betyder en præmie for sin to~plads I aal- med 119 points foran 11Jon1ns, der seo-
io,TIS,. at det nu blh·er muligt tor borgklub~n .lEg11'1 orlentertog- lob rede oo. FrcdertkShl\ n 60, S<rby 4:; o~ 
klubllt'n at arran11."ere atletikstæv- ved Dannerboj. BrøndcBlev 36 
ncr . L--------------4 De tx-dste resultater: 

I In bert'lrullJ:' kunne formanden ~~~: lr. 30f m: Thcrc,e Petonten, 
fortJr ller om li\'llg aktivitet blandt BJemng, 1,11.5 min., Hanne Clausen, 
fottnlng, mNllemmer, og man f{Jerring, 1,:?:1,5. 
hu·de opnaaet 51rrd(>les )?Ode 1'6111- Ir-I, ir, 5N m: Blrthl! Bonde. All(, 
tat~r I manl1.'t konkurrencer rundt Vcjpard, 1,46,3 min., B1ratue Jepsen. 
om I la.nds<lelcn. Klubbell ha\'de 11{1~~',,'.••~ m: Anltll Bondi,, ATK, 
bland 16 klubber inden for nord- \'ejgaard, 3.03,G min., Kirsten Normann, 
Jy k kreds \'ist sjette<torste aktiv!- HJomng. ,,u.o. 
~t ~!°:ri'ic~, ~~Ol~t~f~, cr~J1':ens1~~ 

For tiden <lella!(er 30 born og cobsen, Brondorslev, 3, t0,2 
un!(C I den indendOMI træning og er Dn,nge 
Oillii:-~ til at give mode. I marts 1$-U lr, 500 m: P<'ter Normann, 
,nun"d \'il der blive holdt et kursus ~"J~1~~•4\1:~.3mtn. Flnn Hansen, 
I kort- o,: kompul:rre. Sæbygaard- 1~16 lr, 800 m: Jom Mad.en, AIK, 
Jo~l. som er blevet en tradition, vil V~~. 2.5:l.8 min. Finn \'ISnick, 

bJlvp afrlklrt den 15. april. t~0 .':;, 
2fl'1 km: HU~ Ol~n. AIK. 

RPgn•kabet op! stes al k&.ss<'re- V~ nl. 11,5:5,l mil> Jens Jo~n 
!'<'D. lærer Preben H P 11 sen ~IK~~øård,11~.&. Ole 
Det halanr"rer mNI ca. 00 kr. 

Til ~-·tyn-1,ren nyvalgtes Bent 
I Haa..-t'n. n og Ftt-c!P llleliPr I stedet 

te deltagere): Jorn 1adsen, V J• 
gaard, 2,52,8, Finn Veanek, FAK 86, 
2,53,1, Soren Jensen, Vejgaafd, 
2,515.0. 

17-18 aarlge piger (800 m, ttk, 
deltagere): Anita Bonde, Vejgaal"d, 
3,03,5, Kirsten Normann, HG, 
3,13.0, Tove B. Nlel•n. FAK ... 
3,16,8. 

17-18 aarl• drenge Cl500 ffl, 
seks deltagere) : Senn Vft\l, !U, 
4,48,4, John SlrnoM , Yejat'l\1{11 
4,48.4, Erik Thor Ha.-n. ftl, 
4,152,1. 

Seniordamer I 00 m. to, C10U11: 

I gere): Kirsten Chrl.ste en, Aal
borg Kammeraterne, ~03.l, Loul~e 
J acobsen, BI, 3,10.~. 

Herresenior (3500 m, ni deltage
re): Hugo Olsen, Vejgaa.rd, 11.55,0, 
J ens J. Voldty, Vejgaard, 11,58,8, 
Ole Kronstrand, Vejgaard, 12,10,8. 

-ok. 
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Til ! rlluftsmennesker og 
turister: 

I OPLEV SÆBYGARD SKOV 
PA EN NY MADE ... 

I Sæby Atletik- og Orienterings
klub arrangerer hver onsdag af
ten t ravetur gruppevis efter til

I ret telagt rute gennem skovens 
kønneste partier. 

Modested : Sportspladsen i 
skoven kl . 18,30-19,30. 

Pris pr. gruppe kr. 3. Hver 
gruppe mr efter turen udleve
ret et stofmærke med 8æby by
v€lben. 

Blandt deltagerne , denne uge var på eget mrt,atrv en af deltagerne I Jyl
lands-Postens Hold-drg-1-form kampagne, borgmester Erhng M ehlsen. Han 

ses her mellem foreningens formand og sin frue 



FIRE DA:\IER 

De støste klasser bliver damer 
15-16 Ar og 13-14 Ar, hvor der 
stiller henholdsvis 22 og 18 w 
start. Disse to klasser vil blive 
delt i to heal Mindst deltagelse er 
der i dameseniorer med fire IØbe
re. Det er Jonna Johansen og Vita 
Jensen, AFF, Louise Jacobsen 
B:Ø"~erslev, og Kirsten Normann'. 
H1prnng. 

Der deltager i Øvrigt lØbere fra 
F AK 66, AFF, Mariager, Brøn
derslev, HJØrring, AIK og Sæby, 

- a V n. 

SÆBY CAoS) Del traditionelle 
Sæbypardlob ved Sæby, der lør
dag a.tvlld for tredje pnJ, har 
rekorddellqel e. 120 løbere fra 
hele Nordjylland stiller op, 01 der 
bn venln mJP.nfe hårde opløb, 
Inden vinderne er fundet. 

Dl! deltaqende klubber !4r polnt 
efler deru plac rln11cr I dl! enkel• 
te klaø r, 011 AJK Vejgaard hnr I 
Ar mulighed for at vinde S!llb;r 
byn\dl pokal Ul ejendom, Idet 
klubben har vundet de to for!!gO.
enda Ar. Men dor bliver hård 
kamp, Ikke mindst med MF, d<!r 
stiller med 28 dellagere • 

.FOR VARER EJR 
I herrc1cnlor•klM1en. der tø~r 

knap !lre km, fonvnrer Ku110 01-
,cn, AJK. 1ln 1crjr fra I f1or, 011 
det au ud. 10m om dot bliver 
AIK. dl!r kommer Ul at domlntro 
d nno klauc. Bl11ndt andre trtfflrko 
løbere Cll' Jen, JØrftn Volby 011 

Benth Reno Larsen, llgeledel AIK 
Henning Langbak, Hjørring, llfflf 
søren Vraa og Erik Thor Haaan
Brpnderslev. 

PA den korte distance er lltnil 
NlelSl!n, AllC, stortavorll.. Han, 
hArdeste konkurrent bliver m6•kf 
klubknrnmeroten Lars Skovfo&td 
Nielsen. -------~~ 
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Aalborg FF vandt holdkonkurrencen 
loran Vejgaard i Sæl,ygaardløl,et 

Der ,·ar 122 deltagel'e fra otte .i . kc k1ubber til i,;ta rt i løbe t 

Def b lev FF, Anlbor g, der 
v•nllt h oklkonkurrPneen I det tredje 
, Sl'by!IJl'lfllleb, der i gnar o,ftennld-
11111' bln· ahiklf'I i Sæb,·guard sko,·. 
,\ 1,.,, 011n:aaNle JJ6 points. kun 10 

1m•r11 ,•nd Alfi, v"ji;,u,rd,. d.., bar 
\ und et dl' to første i.b ■n-aag«'fff 
\\t ~æb~• atll'lik- o~ ort.-.ttrill 
-.,1111, 

lltlk'\.'<le AIB, Vejgaard, o - le
lffl!t m d sejren i gaar, h■vd de 
M'et '\.-andrepoklllen med ..,g hjem 
~ ~n ga.ng til ejendom. Forudffl 
'('M't<cl l)Okal.-n var der pr mier til 
~ ~ste i hver at de 10 kllllll!t<r. 

'1\-,i-nenl b~ hu·de rekordd ltagel
•~ n,.,d l?i" ulm dte. m n 6 stille
dr Ikke op. sul~<es ftk I bel i 
lllt l!?!! d<'lt.ftg,<>re fordelt paa de 
mllnge klas <'r. Dt,r var deltag,!re 
frll Als i 0stJylland, ::\lanago!r, F K 
66, Frederik~havn, Bronderslev 
idrætsforening, Hjorring gymnastik
foreninit, AFF, A:i.lborg, All{, Vej
t;aard, og fra den arrangerende 
klub. 

Lobet v11r veltllrett<!la.gt og fore
gik ad snoede og fugtige skovstier 
omkring sportspladsen I Sa,bygaard 
skov. For forele gang var den 8030 

meler lo.nge herre. nlorb:lnf' Ulr<-t
tPlaitt saruede•. at d lta,:ernr $kuli 
tr.- s:range rundt om ~port. plad n. 
Det var i:Jort for, :tt der ~kuli<' bll• 
vt! mere- ror tilskut'rne 11.l :t. 

.Nummer 3 1 ho1dkonkurrenl't· , 
blev HG m<'<i 6G points. r ncl~1 
1~\· f'1k ◄ poants. F AK ti ~:, pn. nt !<I 
Al!' ~ point~. dt.•n nrmn,q<'rPnd•• S:P.. 
byklub 11 points. oi: endehg ::lhma• 
..:. r . der opn11aede 6 points Hold
konkurttncen bl v afgjort ved, 11t 
Vind rm al b,-er klas fik tild~lt 
JO points, nummer 2 9 points ned 
Ul nummer 10, der fik et point. 

DamekJas ·erne 
Pigeklassen ror piger til og n,ed 

12 aar havde 11 delta.gere. Her var 
distancen 425 meter. Vinder bie, · 
Britta Kaalund. {ariager. l ,24,3, nr. 
2 Birthe Kragelund, Sæbr. 1.24,8 og 
nr. 3 Lise Hansen, Als, I tiden et 
minut 26 sekunder og seks tiende
dele. 

Piger, 13-14 a11r havde 20 deltage
re, der ligeledes lob 425 m ter. Nr. 
1 lltette Tobias n, Hjørring, 1,16.4, 
Pia J. H ansen, Aalborg, 1,19.S. og 
Lisbeth Peders..-n. Aalborg. 1,20,6. 

I klassen for pi~ mellem 15 o~ ----~----- -

16 n11r vAr dløtllnc n ll.iO met~r. Der 
,-ar 19 d~lttlit!'t • Vinder bl,v Bit
th Bond VeJ!'a rd, u2,, foran 
Han11 fil~, A lbor", 1,44,3 o,c :9lr
<:"1ftt• Jt•fl><'II, Hjorrin,;, 1,4 ,4 

t,,,., •l<l•tl' pll:irkla~,r Jlll(Pr mtl• 
lem 11 ui: 111 tutr havde kun ø~ks 
d ltA11rr,• der løb ;o mett•r H r 
vandt Anitta Rønde, V~JiuutrJ, 
2,46,f>. fornn Anne Mnrie Jnkobøen, 
Bronderslev, 3,00,6 oi: B lr11it Jor• 
gensen, Aalborg, 3.08, 

Serniordamer lob 850 meler. Den
ne klasse havde rtre deltaµ-erc bi,: 
blev vundet nf Vitta Jensen. Aal
borg, 2.56,6 foran Louise J11kob•en, 
Brønderslev, 3,02,0 og Kirsten Nor
mann, HjorrinJ:, 3,03,8. 

Herrek1as. erne 
D en • ~·ngste drengeklasse havde 

8 deltagere i nldcrcn til oµ- mrd 12 
11ar. Drengene lob 425 meter. Vin
der blev Lnrs Chr Ln.r5en. Al'.lt, 1.1 ,i, 
Cora.n Cln.u!lt Sch11.rnh«-rg Jensen, Sæ-
b,·. 1.19,8 og Soren Olsen, b~·. 
1.296. 

D renge mellem 13 oo: H nnr lob 
550 mel.t'r. Her var der 13 deitacc
r e. Klo.sS<'n blev vundet ILf Peter 

ormann. Hjorrmi;-, 1,30.9 foran Pe
ter Bai:i:e N iel en. Brondersie,·. 
1.3".0 oc Anders Orever, Is. 1.43,5 

Der ~-nr 10 drltae:ere I alderen l&-
16 ruu- De lob S~ meter l<la ~en 
bl•v vundet at Jan Sørensen. Vej
ltlUUd. 2 42.0 foran Ole S. Ol~en. 
Aalborg. '.!,43 4 Ost" Fmn V1"nek. Fre
df'ri k• l'ta"11, 2.51.1. 

Dren'lt'ld'as,,en for drens,:P mellem 
IT 1' aar im,•dP samlet H dt>l-
r r lbb m distance paa 1310 

:meler bl · Bertil 
4 4 foran PouL 

Erik Larun, Veji:(llllrd, 4,11,:?, John 
lmon en, \'eJi;aard, ~.18.0 og Hui:o 

Simon n, AA!borlf, 4,!!3, 
Endt!IIJr ,•andte aenlork l rn r 

, t "n aqe leh!en , Vej i:anrd, t ti· 
dfll 18,M ,l! ummu :? bl"" Hrnmn;:, 
LBn11bl\lc Hjorrini:, 13,M.1, foran 
Bent R no Larttn Veji:u.nl. 14.15,2 
o Jen• J ri.en Voldby, Ve ji;aard 
14,16,3. Der var 11 delta,:ere i den 
ni' klMSe. --..__... 



AIK Vejgaard "snydt" 
for Sæby byråds pokal 
Aalborg FF vandt sa mmenlagt i det tred je Sæbygaardløb 

D t lykkedes ikke for AIK, Vejgaard, at sikre sig Sæby 
byråds pokal til ejendom ved det tredje Sæbygaardløb, der 
afvikledes lordag eftermiddag. Bysbørnene fra Aalborg 
FF, der sWlede med det største kontingent af de 127 star
tende, blev bedste sammensagt med 116 point mod AIK's 
106 og sikrede sig så.ledes en aktie i pokalen. 

PA de ·e pladser kom ffil1r• 
ri~ med 66 point. Brøncis,!'Slev 
!ned , FAK 66. F~erikshavn 
med as. A11 med 20, den arrange

nd~ klub. Sæby Atelt.i.lt• og Ori-
l\l rlng>k!ub med 1 l og Mariager 

m :d ·eks. 

Damer, ll50 meter: Vita Jensen. 
AFF. 2.56.5. Lowse Jac,obsen, 
Brønderslev, 3 02.Q Kirsten Nor
mann, HjØrrinl(, 3.00.8. 

Damer, 17-18 llr, 850 meter: Ani
ta Bonde, All<, 2.46.5. Anne Marie 
Jacobsen. Brønderslev. 3.00.6. Bir-

ERÆX E.JR git Jørgensen, AFF, 3.08.8. 
Blev AIK Vejgaard s1ledes DrenKe, 15-16 Ar, 850 meter. Jan 

snydt !or pokalen. toa: klubbens Sørensen, AIK 2.42.0. Ole S . Ol~ 
løbere sig til a:engæld at fire at sen, .AFF, 2.43.4. Finn Visnek, Fre-
de !em tørste pladser i hcrreseni- deriltshavn, 2.51.1. 
oreme,, løb over næste-n fire km i F!Ker, 15-16 Ar, 550 meter. Birte 
det me;;et kuperede terræn i Sæ- Bonde. All<. 1.42.4. Hanne Friis. 
bygaards skov. Vinder blev ikke AFF, 1.44.3. Bir&ltte Jepsen. :Elillr· 
o,·erraskende Steen Aace lelsen, ri.Dg, 1.48.4. 
AIK. mens Henning Langbak, D reaie, lS•H llr, 55 meler: Pc-
H.lørrtna. blev anden. ter Normann, Hjorrine. U0.9. P e• 

Dette var vel nok en at l~ ter 13&ue Niel en, B11Snderslev, 
største- overnskelser. men Ren• U5.0. Anders D •er, Ab. 1.43.S. 

talent. som man ,•en.ter- "'ic m ::t:l 
nin& Lana:balt er et me et stort ,- - - -

ar i Hjprri.ng Gym.na lldo1tnil'lg, 
PA de næste pladser kom AIK& 
formand Benth Rtno t.a en, JtM 
Jørgen Voldby, o H12i:o Obo, 
AIK, der vandt i (jor. S!Sttl'I Vna. 
Bl"l}nderslev, og Jens S. And rs n. 
AFF 

St n Aage Nielsens u,fr val' 
meget overbevisende, og det var 
t IHIJk kun Henning Langbak. 
d r kunne give brun no nlu.nde 
modt nd. 

TREDOBBELT EJR 
AlK tog oe !Ørstepladsen bo~ 

dt 17-18 fu1&e ved storfavoritten 
B riil NI 1s Il, der lijresom Steen 
Aage Nielsen vandt meget overle
gt'n. Også d nne .klasse blev I 
pvrt,gt pnegi,l at AIK. Idet ljlber• 
ne fra dc,nne klub bC!Satte de tre 
fprste pladser. 

Hos damerne blev det også fa. 
vorttsrjr. idet Vita Jensen, AYF. 
knm tørst i mll etter de 850 
m~ter, Pl de næste pladser kom 

ulse Jncobsen , Brdnd~lev, or 
'" . 'ormann, Hjorring, mens 
,1 n oba n, MF, blev num• 
m r r 

H 
ADI 
n t 
t 
dcrs 

" p er ,-■ndt 
, d<'r ,-u i mll 
Pr f"r nummer 

Jarobse.n, Bron• 

TOR nLFRED,HED 
Etter l e uddelte formanden 

for den ana erende klub, Leif 
Bak. pnenuer til R"Jmerrerne og 
~ by b)"l'lds al til Aalborg FF 
for den sammenlagte ~r. der til• 
tald r den klub.. der får 0est po
mt efter en bestemt skala.. 

Fra alle _,der var der stor til· 
tredshed med arrangementet. og 
1 eme yar ~strede for ruten. 
der var ny i forhold til de fon;te 
to år 

RE L'LTATER.' '"E 
Resultaterne i de enkel:c klasser 

ble,· 
uerresenlor. 3900 meter: Steen 

.~age Nlelseø. All{ 13.34.2. Hen• 
nmg Lani?bak. Hjørring, 13.55.1. 
Ben :h Reno Larsen AD<, 14.15.3. 

Herrer, i.-18 r. 1300 meter. 
Bertil • ·;clsc,n, AIK. -Ul8.4 Poul· 
Enk I,an;..,n, AlK. ( . li~ John I• 

_ ne.1.1AA. 

Pig-er, 13.14 lr, 425 meler: Metto 
Toblasen. Hjørring, 1.16.4. Pi.a 
J .Hansen, AFF 1.19.5. Lisbeth Pe
dersen, AFF, l.!!06. 

Drenl'e til l! ir, 4!5 mdu: S 
Chr. Larsen. Als 1 18.7. Ci.aUJ 
Scltamberc Jensen, Sæby, 1.19.8. 
søren Olsen. s"by. l.!9.6. 

Fll'tt W lZ lr, 49 meter. Britta 
Kaalund. ariager. 1.!?-13. Blrte 
Kragelund. s"by, 1. 11 U..e Han• 
sen. Als. l.!?6 6. 



011sdags-motio1i i Sæby 
Mr<i et halvt hundrede de ltagere 

- turis ter og sæbynlller - har 
Sæ by Allctfk- og Oricntenn~sklub 
"tor ucce,s med slnc lra \lclure i 

;e,byiA.rd . kov. Hver onsdag a ften 
har foreningen lagt en tre-fire kl
Jomc.-hu~ lone: rute gennem boge-

. koven Rutrn l!Ar nrl h v grll e 
s lif'r og er n,•i tydeligt ~!rru:r1 k1 t , 
a t lnurn skulle gå forkrr F: rtr1 
a t hnve lrav(.>t t uren i r de-It It ru~ 
~om bt ,.:t p , der~ vilj Hl o l hol 
dC' sit I rorm oe til at m (trt n ,h1r n 
a t· forcnint~n rt 1tofma k mrct 
mn1 I\' fra Sæby, 

Blandt de ltaq1>m1> , d nn uqa var p.\ eget ,ntt,ot,v e n of deltege ma 
lands-Postens Hold-d1g,1-fo,m knmpagne. borgmeeter ErhnA Mehlaen 

&CO h r mellem foreningens formand og aln frue 

hPa-ndr~ lt- 7? -1,~9 
#,..Y~ 

'7..cA -æ·/4, t?~. 

M angler to oriente
ringsløb 

88'by otleuk- og orienteringsklub 
• ..,. ngerr de t lørdags det tredje ud 
Il.( d !em orienteringsløb. derlnd-1 
~r klubturner)ngen. Klubben 
n1a.ng l<'r R.ltsa& nu kun to orlente
ringølob, for nt11.n kR.n knare øæe:o
nena klubmeat<'r. PAA nuværpode 
lid. punkt 1l11gcr F.igll Ødogaard paa I 
!or•lepladaen. 

Vinderne vetl de~ tred je lob I tur- I 
nertnicen var: PI • Aaoo Nlolaen, I 
Ort•nlf•• : Erik S!c,en, herr r øenlor : 
l!.1~11 Ød,•w,nrd og plite junior: Ben
tt "'to "r 

I Sæbys atletik.klub 
nr. 6 af 16 klubber 
,.,by Allcllk- 01 Orlcntertop

klub pl11rorNle Jc om nr. oela af 
18 kluhbrr med btns)'JI Ul alrtlvllet 
Inden ror ordJ krNI• I orlcntc• 
rlni. opl le formanden, polltlbc
lJ•nt L<-lr Bak, p Jrncnllorsamlln
irn I k labhu I p a-hy ladlon 
rredaA' ar1,n. Formanden betecnedc 
del rorlobn• a.r 11<>m rt 1o<1t r for 
orltntr,rtnp portt"n., 

I nden ror ntleUk er artx-Jdel v1m-
1keUger<', bl. a. fordi der ikke knp 
holde• • ,vner p:\ skolens ldl'll' • 
plnca, h vor klubben har tAet lov Ul 

I al Ir n . Formonden gla:d•do s l11 
over den velvilje, byrådet I S by 
har viet ldræt,11m11dommen ved 11t 
IN!vll11c penge, 125,000 kr., til t 

ll<'llkatndlon. 

Nr. et på rangliste 
for Nordjysk kreds 
Lelf Bnk nævnt to gode orlente

rln11$1Øbcre, Birthe Pedersen 011 
J ørgen Thoms n, som d sværro 
begge er rejst trn byen. P orient -
rlni:sløbern s rt1n1tliste tor Nordjy-

•ke kreds er Birthe Pedencn og 
T,ise Ø(lord nr. et og nr. to J deres 
kln. se, Anne Marie Overby er nr. 
lire, Helle Thomsen nr. fem, Ulla 
Larsen nr. seks og Gitte Jensen nr. 
syv. Jørg<'n Thomsen er nr. fem i 
d<'n m<'gel svære yngre junior-klas-

J atletik fjk Sæby to mesterøka• 
ber inden for VGU ved stævnet I 
Brdndenlev: Birthe Pedersen i 
alyngbold og hØjdi,sprlng. Ulla Ln.r• 
sen blev nr. to i hØjde- og lænade• 
spring. 

Terrænløbet •Sæbygnardsløbct, 
er fasUagt lD midt i april. Formnn• 
dM oplyste, at 30 al foreningens 
med.lemmer deltagi,r I lndcndØl"lJ 
træningen. 

Formanden glædede slg over den 
støtte og velvilje, klubben mdd~r 
hos handlende og myndigheder 
samt nndrc i byen. 

L<>it Bak overrakte p~ml~r til 
tre klubmestre i orlcnt~rlng: L lf 
Ødegaard tor herrer, Vivi Hyttet 
tor Pi1tcr og Hnns Nielsen tor drl!II• 
ge. Annc!Lsc Christensen tik en 
præmlr tor trænings!lid. 

Sæby-orieJ1terere til 
me ter kab tævne 

Øreby Atletik- og Ori nterln~ 
klub sender 1. junl et bold arien• 
klub sender 1. juni et 1lold ort,,nte
rere tn det nordJ)-sltemesær..kab .l 
Hammer bak o.rc,,r,,m--1'i,~ 
med 11t stille m~ damejunior-
bo amt et drengeb~lgl!=' 
holet. .-

.AUeUktræbfngen er øvrigt 
fuld gang. og klubbens formand, 
politibetjent Leif Bak, oplyser, at 
man har 30 unge tU træningen to 
gange øm ug-ni. Det er meningen, 
at llellde .aa mange deltagere -.i 

muligt ud tø stæmer, hvilket glnr 
rutine og dygUg-gor de unge 11Ue
tlk!olk, 



I 
Atletikklubben har 
plan om stort stævne 
ved stadionindvielse 
Formanden for :eb:r Uetlk- O&' For tiden træner C3. 40 bom og 

oriente~ub, lnillliaalbdjen& · e i skolen,, eymnastlk,al Wlder 
Leif Bak, der nu arbqcltt I Sbcei, 1 el>e af I rtr Preben Hejlffen. 
kunne pi cener'"1l'onam1J..- 1 , Fonnanden u,gde, at der !ortsat 
klubhusetp Sæby swlloa Ilende c:r ~g indenfor orientering. 
om klubbem hidtil belsle -. En del voksne har deltaget for mo
Der u trænet som aldrf&' fer, ec tionCJlS skyld, og Leif Bak slog til 
dtr er opn.iel rode resalt.ater. lyd for turl~truter Klubben nrr:m-

Formnoden takkede de akt,.-., Id- CC~ sidste ;ir 17 lob med gcn
rætsudo\"en! for god indsats oe god nemm,tligt :!S deltagere. 19 med
optræden på lun! og i konlcurrft\. lemmer loste licens under Dansk 
eer. Han takkede end~'iden: ledeme. Onenteringsforbund. Sæby blev nr. 
Uden den!S idealistLslte indsats var sek. af 16 klubber i Nordjydsk 
der ingen atletik- og orienterinc>- kreds med hens~·n til llktlvltet. Tra
klub veturene I sommer I Sæbygdrds 

Leif Bak glædede ~ offr Sæby skov samlede over 300 deltagere. 
byråds beslub\lng om anlæg et Klubben har også luet h4ndbold 
atletikstad.ion. som ventes færdlgl i i>l programmet. ldrætsfomungen 
Ar Han foreslog. at klubben torsø- Slcjold er indforstået hermed, oc et 
ger at få lagt et mesterskabssbewe herrebold er tilmeldt VGUs serie 
eller en landskamp til Sæb:,, nAr ttt. Der er over 20 aktive spillere. 
stadion indvies. Sæb:, skole. som Etter generalloTSamlingen over
hidtil har stillet sport.."))Jads og , rakte Leif Bak en lang ~e præ
gytnn3Stiksa1 til rådlehed, har vist mier. 
megen velvilje. De mange pra,nie:", Arne Houmann blev klubmester 
som byens handlende og pengeinsti-
n.1t•er har ~1t...n1:et tal det lrUre 1969 og fik ••andrepræmlen, et Un
terræn!Øb ,Sæbyg:lnlslclbet,, bar fad. Der var lysestager til følgende 
været stærkt medvirkende til stor i atletik: 
deltagelse. 12 Ar: Vi"i Hytte! 3327 point. 14 

Leif Bak "= sikker pl. at Sæby- år: Vibeke Niel.,en 3426 point. 16 år: 
hallen, som der arbejdes med, vil Inger J ørgensen 2949 point. 12 år: 
betyde umådeligt meget for Sæby- Søren Jen,en 3031 point. 14 år: 
egnens idrætsliv. 

1 
Arne Houmann 38-19 point. 16 år: 

Under i:ennei:ngang al &æSOnens Bent Hågensen 3029 point. 
resultater sagde formanden. et Klubmester i orientering blev 

me Houm il.iiliit@iiili,"l_!l!i~~ J ørgen Nielsen. der overraktes van
a so ut drepræmlen, et tinfad. Enk Steen 

1 ed de jydske me- modtog en flidspræmie. 
sterslmber klarede Bente Poulsen Lysestager overraktes: 12 år: 
en tredjeplads i kuglestØd. Ved Aase Søndergaard Nielsen ~00 pomL 
VGU-mesterskaberne opnå~ Sæ- 14 år: Vibeke H . Nielsen 300 point. 
bys atletikfolk fire !Ørste$ji!er 12 år: J prgen Nielsen 300 point. 
ved Arne Houmann to, Vllieke Herrer: Ejgil Ødegaard 283 point. 
Nielsen og Inger Jprgensen hver et En n:, •andrepræmie, et tmkru."-
mesterskab. til et medlem, der bar ydet en stor 

indsats tor klubben. tildeltes lærer 
Preben Hcjl ror hans store ar
bejde som leder ar atletiknfdelln
gen. 

Generalforsamling 
fholde fredag den 30. Jan. 

b
l. 20 i klubhuset, stad.fon, 
y. 

Dagsorden ifølge lovene. 
Efter generaliorsamJingen 

klubfest. 

æby atletik• 1 
orienterinpkJt 

G..ol.L, øv oV 

~y.t~~~ 
-ox '7 0 



Hidtil bedste år for 
Sæby atleik-klub ~¼ 'Jo !JY lll) 

" 
Mange præmier ved 
generalforsamlingen 

I~ 9 ble\' det hidtil bNlstc nnr I 
Corrni1urrn5 firp-anrit:e hislC"riC". og 
1•i kan kun i:lædc os o\'er rMult1-
tern<' O!! over cten flittige træning 

Paa generalforsamlingen i Sæby atletik- og 
orienteringsklub gik formanden af 

l aarets lob. sagcip formnnd<'n for 
S,l'bv atletik- ol( oril'nteringsklnb. 
kr1minalbetjcnt Leif Bnk, i sin be
rctninJ? pao fo~nin~cns gcncrnl
for ·amlin. · !c · 

Leif Bak re!! e l'n h Il man- I 
ie sider for rlrn \'Cl\'ilic. rlcr er 

Da Sæby atletik- og or1cntcrlng•· 
klub I a!tes havde genera.Jtorsam
llng , klubhuset paa Sæby stadion. 
kom formanden, krammalbetjent 
Leo/ Bak. I s10 beretning bl a. Ind 
paa de mange gode resultater, klub
ben opnaaede i 1969. 

pru,. et beøtyrelørøml)d • besluttedes 
d,'L, ni vi villo hjælpe, øaa godt vi 
kunne. Nu træner holdet pna sko
len, men problemet er, at der er alt 
tor mAoge til tr,rnmgen. VI kan 
daarllgt være I øalcn. 

Formanden oplyste endvidere, at 
c:er var Cremgllllg at spore for klub
bens andre haandboldhold fra kamp 
lll kamp. 

\'is! 01·!'r for klubben. blnnrll nn-
tlel t \kkc'<lc hnn bn-,iarlet tor tll-
sni:n om t'I atlrtik stadion i Sr!'by. 
som bliver færdi1tt I aar. JJ,m han-
b,,d..,. samtid•!!, at dPl bliv<'r muligt 
nt nrrant?C'r<' et mesterskab clkr en 
lnndsk,1mn i Sa-by, nanr stadion 

Inden for atJell.kken var aarets 
hoJdtpunkt. at Arne Houmann blev 
dansk mester I sp)dkasl, og al Ben
ll" Pou n t,k n tttdJeplads i kug
lc:,tod~ ... 

l oru~otcnngølob ~r der stadig 
gla,dellg (~mgan • at pore. sagde 
Lt-,r Bak, o,: dt-t ,·1:.cr r-1~. at nere 
og flt:re ta.ar oJnt:nt: op ror denne 
sport, hvor nlle nldel'5kla.ll8"r l<an 
deltage. 

Regnskabet blev læst op af lærer 
Prclien' lft'il08Cll, Det balancerer 
med 2114 kr., og der er en kassebe
holdning pM 176 k r. 

Pormondcn Leif Bak og radiotek
niker 1"redc ;!!olier gik ud al besty
relsen, og I stedet nyvalgtes fru lli&, 
ta Nielsen og økoleelev SUg Øde
gaard. Bestyrelsen vil paa et konsti
tuerende mode vælge formand. 

·tnar færdigt. 
S.AOK. rik i 1969 .in forstc .;.. ____________ _, 

rlr.nske mPster · den 14-nan1se Arne . 
Houmann. I præmie,.. V1v1 li)1tel. 12 ~ar, V1• 

Efter fonn:mden.· bPre!nlng ble\' beke Nielsen, 14 ttar, Inger <'ø~ 
en lanl! række præmier uddelt ren sen. 1 G aar. , u1Tn Jensen, I. 
AtlC'likmcstersknb<-t r.ik til Arne J a,,r, Arne Houn>.tn;'· H nar, 
!Inumann Ol( r,,1nende unn,, fk Rl'ni_ lln;t~<'nscn, lli a,,r 

Formanden glædede ,ug over, ai 
der 1 1969 var mani;<! voksne med 
J>d& onentennptøbene for motio
nens skyld. Der blev I det forløbne 
sar &rrangeret 11 løb med et gcn
nemsnithgl deltag<enal pea 2J. End· 
videre omtalte fonnaøden de arran· 
gementer, hvor, klubben havde halt 
deltagere. De havde alle klaret sig 
Clni. 

Sluttelig var der ui:deling al præ,. 
mier. Pølgende fik præmier: 

Atletik : Vivi Hytlel. Vibeke Niel• 
sen, Inger Jørgensen. Soren Jenøell, 
Arne Houmann og Bent HOAgcnsen, 
Klubmester blev Arne Houmann, 
der tik foreningens vn.ndrepræ.mtC, 

• "' ,. 1 011<·ntcrml(slohl'rn(' fik og. a 
pr,t:mlcr. Det var t<llgcnd<': Aa e 
Sonnscn. I:? a:ir, Vibeke N,c).,jcn, 
14 a:ir" o~ Jor~t'tl ;C']:t"; n. 12 aor. 
l)c,;udco l ,k Eitil Odc;tanrd, senior, 
pr:Pmic. J\tc:.terskabct i urlcntedn!l 
gik til Jurl(en Nielsen. F rik Steen 
fik præmie m den mu igstc med 
træoin::en. 

- I efteraar.t 1969 retUde en del 
unge henvendelse Ul mig. foruaue 
formanden, om at kunne Caa. lov lll 
at spille haandbold under klubben. 
Del var et herrcynghngehold, og 

0rlenterln{I: AMe . Sondergrulrtl 
Nielsen, Vibeke H. Nielsen, Jorg~ll 
Nielsen og E igil Østergaard. KIUb• 
mester blev Jorgen Nielsen. 

Aftenen sluitede med klubtHt for 
foreningens medlemme t\ 

Og eodelil! Clk lærer Preben Hej
lcsen oven-akt "'1 tinkrus som paa
skonoeL·c ror det arbejde, han ha r 
iuort for klub~n. 

Hcjl<"!'cn oplæ<:IE' rE'l!n<1<abet. dPr 
bal~nccrede med 21<'0 kroner o~ 
vis en ka5,ebcholdniJ1ff pa:i 185. 
De !orholdsYis smaa beløb si<yJdc,;. 
nt tON:nlni;ens medlN11mer i \'Id 
t:dsfrn:~nin•: ~elv bctakr :tlle ud• 
gifler, s. e H<•i lc,cn. 

Skal Sæby atletikstadion 
indvies med landskamp 

Formanden, kriIIJJJJlllPf!Jjtqt l#if JJ~k, h~y pfl@J py.a g{!Ptral

~u!)l>em1 formand, Leif Ba k , der 
er flyttet til Skagen, ø~kedp Ikke 
genvallf, og desuden valgtes et nyt 
bestyrelsesmedlem r s t edet lqr Fre
d.e -'folier, der er soldat, Valgt til 
bestyrelsen blev Stig Ødegaard o 
fru :t.leta Nielsen . 

Formanden overrakte derefter' 
præmier til de dygtigste medlem
mer Joden for atletik og oriente
ring. Klubmester i atletik blev Ame 
HQumaJlll som fil< ovei:rakt et tin
fad som ,-andrepræmie. Desuden 
flk foleendo overrakte lysestager: 

for amJingen i æby Atletikklub i afte 

S-t,ys aflet,~sf ad 1811, c1,r @F V@El et e!iv@ enleqf 1-ys fer gi,t 1111: 
værencfe stadip11, vjl SIJØC:JSl<,e fsp ~in if)gyi!Jsa memr@f yeg Sif 
øtfefildg11fhfuim11 elfer @f 1Jl115fe!Jkalmtævlf!I- lpgyi11f§!II .ff!ltf seml
sypf;gyjs i qgr, "9 fl1rmerEJeR, lrnmi11elB1tH@Rf l!if 1}9~. 11Ellf8H@åø 
,p11/(.en, SOIT' hgp fret!fle ~!lll"ll BliVP SIJ FllBfilS~ 888 §@f!IIFSI# F!Sffl: 

Vivi Hyttel (12 aar) 3327 points, 
VIII kJ Niel en (14. aarl 3426 p ., 
Inger Jorgenscn (16 aar) 2949 P~ 
,Sør,m ,Jensen (12 iaar) 3031 p., Ar

Efammer l!al<JfeF, ~Y" har cJclfl!Jfl I ne JfqumaDD (H aar) 8&19 p., o 
9i:ientetj11gslqb I F9s<ja/en, )IIIIJ- ~ lfaag::eJ1$en (16 aarl 3029 p. 
ljens !Qrmnnd l!llF s.e)v værl?~ me,-J Klubmaler I onentering 1 
I ,,Wl!!J \J{eøt,"-ippc~ ved Ulf,iofif, i,tei, ~geii Nielsen. som Il el 
qg tre µ,c1toir yed ~ danske me- ,JJi Cli'errakt et tinfad som ,; n
~rs~nll~F I }il:11rlng-/!r. !frepræmie, medens d_llr var flt~

Form§-llden qplyste1 at klubbep. præmie til Erik Steen. Fµlgende 
ff4n Ilet~ 19fi9 som d# htd, 11tænie I Fredeflkl;IIIWD mod et v}I BfffPJeF/! 1!91fle Jqs~rt}l<tiqn&Jo~ f!k oveuakt lysestager: 

~r:I ~e "" I kl11"11>en11 l!/18ff l jfC· !!Dr8" h9U~- I f t I t f cl-: gt·o-

li1111e11 i qfres i SælJv 9flsfilf: e~ eri@nl!ri11§Wlllh-

'1~/lrl! • f! erspg p'}a ~ ,.,- Aaae Sqµp.ergaarµ Nielsen (12 
prjge t.Jl'llf'1i4e llgad.e me!i R!lJl&'P Di:t snap: tradJUonl!Jle ~S!Jll!Y: /J"~lsp, OJ 1fen~ram11~ ! P" fig1, •ar) S00 p., Vi"nk• li. Nielsen (1• 
~I atl.etl!f OJ prlel)tCrh1g. ~vir- =•...,Ql.o" t " b de l"n d•1tn d ~ "" '" "' " o-- .,e., •• !" - ~ .,...,.,,.gere, 11t l>!lll en 11!! ~r 111!:", og m11nl!'c aar) 31)0 p., Jqrll"ep l'flelseo (12 
k,ell.Cl,e h,el't.Ji ha r I P.P' g,a<I -ret og "'IIA J)ar al!er,iile FU haft h"!I= w f/l/l/!t ke~Jflll1 ~jl efient~;!ng. aar) al)Q p., og Eigil Ødegaord 
/1,el} velvll# jdJ!IIPen Jliµ: Jl!Pdt al)e 11~pdel$?1' 11øpa~ ~ ~ mø. T~fe~rc112 fSF &æl>Yllit~l!F qg (hefrer) 2113 p. 
Ys,gø.e, Pli" forfTil)llpJ?ll rett.ed_c en tak Fo-, tiden tnutt ca. fQ ~ lu.ister• Sæ/;>fjl"8.llrd s~ov i SR!J1•1Jer -
ttl J?yr~. lli<R"l!jefp, feF.l!~lpglle ~ i &);pløs ~ mit, - fq 8~ gqitaft. ppr var tale qlJl ~n llY va11.drepræmle {l!t tinkrus), 
dtj!'efl4e pg allp1 ilfF PiU' ~te~ .der •~ .z 1-~ ~J • ~ Slla::clf, qg /il!r !?lev aming-et/!t fler 111<4J1e tildeles ep person, som 
jµup!lep.. '5l!P- fi1' tiµ',:, 1!'1!11 jlav{le llV/!I' §Q0 !IP!- pfter fAr!ll!fng/!DII sJ-on har ydet en 

Dpt pe<J$te rpsnltat i atJ,ct!J< ~ 1 ~DIJ /!" ~ stqf ~lffr.e. Piuc 91Wet1jre vJ! ~!IV/! ~tQf Ind&&~ fqr Jdubpen l aaret, 
,aaiu!lil kll11>11en, lJa A~ li'1!JIJl8J1ll ffftllPJllfi at .,.._ ~~- ~/111= feffilllt , f11R!ef. !!lev Uldjllt læref B~n Hejlesen 
van4t r:lct fla11$ke i,,~en;kq , •u~ ~ n dep ir111fsq.e ~ivttel!g I l;jff 11er,:tn1Pg- omtajtø (Qf /let s(Afe arl!ejd!:, !lan l!ar- gjort 
•PY/ll<Ut. IJVJlk# p.v lqnna.aden ~ lllCllllil • ~ sJ<y)q, fQfJlJlµldep f!aaplll!!ll~9j,$t, ll'llll f@i: 11-tletJpfljøliJJg-en. 
apled,iing !li at J>e~a:Jse, at det øg fm~ ~ man frcmtf.= l)Jel' tllJJ1Cl!'lt V§Ull se,le S I etter-
J<an lade 6ig ~ni llt ,iø ~ no- dig ~ i ~ spl _!live f lJ E!!= l!BF/!t. ff,C!ldc~ be6tagf af ~gJlnge- Jilfter generalfqrsamJlngen var 
Alltater. fflf pin µ,ænyip!ldw.m-, ffi!JJl!l'"- ~B/11!!11?, flfJ dcp ep fof wir- f~,q- /feF kJµbfJ?~ J k!"J,lliµ;et paa sta
aer,ie i,ldæ ~I' de l>e!lste., IP!.lPl/!!n Mil'! l!ar iim11g,er t l'f lqf? 1nc/j irang 11t 6!111111· F11nnanden ro~ ,Je .dl91'. llVPF ,der var pmnk115nll samt 
bar 4,!Jta,irt J VGIJ& mestyslra!lei; ,et lf/!llncms11iPltll!I~ lfCf/ll!tal ll/lB 41!1f.C spmmi fpi: fin pptrædeii. Def pqJser og ll!lda ')IJ!d. 
I Brpnde,ai;lev, og man hu haft f!Jl, i!!'i, 'li r:IJ!f ff I 11nrets IAIJ IQdl/lst ,ep mere c!lå llQ aktl"I' 6f!Qlerp, Oll' flest.vi·eJscn koostlt11e;øcja sig 1 
n ,deltapre pq u,Jvalgte l).Qld. l!I )!,ens.er ull,di)r Dapsk Oriente- l!aat1dll9Jd11d!fll!8'e~ be wia: ~ ~lg 11yrlgt IJll?d læo:r Fr.e1ie11 HcjJe-
~ bal' _man delt.11get I et rtngsf9rl)1Jfl4. ~ ed mmqyn tjl aktJ- Ør:leg~rd, ,Tohn 4n4ersllD o~ Bent sen SQm ny fonnand, medens fru 

ataae i ~d, niange pns- vitet I a111!ri.e lob ligger klubben Jfllll!fCJIKAL Meta ielsen qvertqg kQl!Sererpo-
ner i SlkoTiia.len i Aa!JIQrg, SQ!TI nummer eJ:(s q.f Jli ldJJl)her l epøn, lmrep Øp:l>cn Hejl11- steJJ. Den afgaaencje torml)nd, Leif 

ll!nir r6m- ""1lll' s;aa aange lllfl4. at ~,irdj?;&k k~ Der 1'111' l& , og!Ølflllo derefter regnslj:a~ Bak, hl 11 11tærkt l)yldet fQr sjn lnd-
lfflDD IJTDID.ttB U.Wl8l li ~ . 111!1 ,.../\flfa uwii <ike ,mnd!jmbll;al i !lJ)l Il I !Jl rci, med 3100 J<i;. Off ts J l<lubben gennem de fire aar, 
udhm ~•IJIÆ mam li alt ~ ~r il al~l»ttblllllm li W"'11'1'Øl •~ pa lli5 kr. den har eju;Jsteret. 
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I Ny fonnand for I / 
I atletikklubben /~ 

\'1·d gl'netalforsamlingen i 
by nlkllk- o_ oricnterin 
opl~·- le ro, m nden. polit1beljent 
Lcll Oak, ni han ikke læn re kan 
vnret,,i:<' lut mand posten, fter at 
hnn l't bl vct forOyttct Ul Ska
i;cn. 

Læ1t•r P ben H,•iksen ble\' 
fonnand. oi; fru l\te-

f ·~· valgt hl kas erl!I'. 
ar bl'slyreben ble,· 

• ,m t.,k for det store arbo,jdt'. 
Ll',r Bak har udforl i foreningen. 
fik h •n overrakt en porct'læn -
figur. Il til (ru Bak \'ar do,r bw,n
st~r~ 

Sæ y ·1 r~ t 
atletikranglis en 

Foruden f ørstepladsen har Sæby Atletik- og 
O rienterin usklub faaet overraskende mange 
andre gode placeringer 

I aldt'rsi:rt•rpen fm 10-1:.? na.r 
deler Son-n J.-ns 'l o,:- Thomas 
Carstens en tttdjepl.'\ . i 6 m hæk
kelob med liden :lZ. . og- Thomas 
Carstens er med tiden 15,J. tillige 
nummer 10 I 100 m. 

Jysk Atletik Forbund har netop 

udsendt ain rangliste, og for før
ste gang i sin ikke saa lange leve• 
tid er Sæby Atletik- og Oriente

ringsklub repræse nteret, endda 
med saa flot en placering som en - Mens del "rar ventet. nt Arne 
første plads. Houmnnn I spi;dkns villt' fnn en 

De ti bedste I hver disciplin 
er placeret pan ranglisten, og med 
det resultat, der sikrede Arne Hou
mann det danske mesterskab, er 
han I spydkast for 13 -14 a:u-lge 
p lacer et som n ummer et med 42,63 

meter. 
1 100 m lob er Dan llyrdal num

mer to med tiden 12,,, og Arne 
Houmann har her en 10. plads I 
tlden 13,2. Dan .Mynbl er endvld.>
re nummer sekB I højdespring med 
1 50 m, og I d~koslmst er Am.? 
1-,umnnn nummer fire med M,56 
. • t r. 

topplacering. snn mn tiere llf de 
andre resultnter bet~gn •s som sa,r
delC's overraskende . SJ.fl"r den nye 
formand for Sæby Atktik- og Ori
enteringsklub, lærer Preben Hcjle
sen. Dan ll!:,Td:lls tid 1 100 m blev 
opnaaet I hans fon.te :,l rt pna den
ne dlstnnce, og resultatet i hække
løb maa ogsaa betegnes so n me
get fint, da vi i Sæby ikke h.ir mu
lighed for at træne i denne ovelse. 

- De næ,'llte resultater og den 
træningsflid, der lægges for dngen 
1>311 nuværende tidspunkt, gwcr 
lotter om gode resultater I don kom
mende sæson, slutter formanden • 

Cw - -l 

, --

Sæbyhold tabte begge 
kampe 

!llæby a tletik- o,c on~nterln11sklub• 
haandboldhold t.b<• beg11e kamp•, 
dA hold•t I HDda,CØ øplll#'d• I Hjør• 
r1n11 mod 01And o,c Kvi•"'"'· 

l<Ampnn mod 01aM tmdtr 13-3, 
ni: for f1111by uorwt, Jørc•n Pnulørn 
u, mMI o,i Preben Søreoaen •t. 

I kampen mod toøhoklnt, Kvlu~I, 
tAbte by 7 , etter At 8 by h1,v
d t te rt &-2 ved f'AUlM!D, Htr v11r 
m1111l1c11rtmt Jør,ien Poul1Pn mrd 
tre ffl!IAI , U1111,rtn1en to, Hffl bfllCII" 
, •11r pAII 1trllffekut IIJ 811,i Øde• 
pard 10 m1111l, 
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~-t~~ .. ~!~~tævne sprængte hel~s,am1t1er~ 
S r,artka ,en :Sor(ijyllanch rorsor 
mrd rt lndendør-1 atlrtllullævnc I 

lborir Sladlonhlll I pr l'rtermltl
da,r blev en dundrende succes. Op
b ud~t ar IHO deltagere s pr ngle 

III ,hnpelt hrn a lle rammer or rav de 
fl"lslte AFF-lcdere mange rra h r I 

i., bOVl'det. -

... -... 

VI tt hrlt overvældet nr den 
11.n«I' e. ng,te AFF-lede-

1\ ~ Moller, d n var langl 
&tl.lt N>. end v i nogen sinde hnvdr 
d l'Omt om. Den kom hl'lt bag på 

o mcdfort • at v k om i gong 
med ,-uet med en forsinkelse på 
ltnap n halv Ume. 

- VI u mere end lykkelige for 
d n s tore, del tngclse. forlrute spa re. 
konsulent Erik Long, og der kan 
Ikke herske tvivl om. ot v i er 
rtdo til at 1111 med Ind I el lignende 
IU'Tlll\llement nll?$1e A.r. VI hor lnd
htl'<tet vore erf4rlngcr I dag, og 
dem vil vi drage nytte ar. Ikke 
mindst må vi sikkert næste 1nng 

Vindere , tre-spnng tor 13-14 årige piger, Anita Petersen, Oybved, n<. 3, Ber1t Koch AFF, nr. 1, og Inge Sorens.n. 
F.A.K. nr. 2 

må oplevc,s. Det vnr idræt Ul t.in
gc,rspldserne efter fonnllet: 

I.oppe! mod 150 deltagere i hØjde
-uac: 

,Kom som du er - vis. hvnd du 
kan•' 

Da- ...-~ fine rsultater. 

tte cD tidsfrist for scni,ste tll
m ldel•c til stævnl"I. således at vi 
ikke bliver ovorraskct af en kæm
pedelta1clse ,om det var Ulfældcl I 
d111. 

Vo.r der tutredJhed ol spore hos 
led rno b~ .iævnet, 14 var inter-

n Ikke mindre hos de man e 
deltacere der 1lk op I konkurren
t' rnc mod liv og sjæl. Man hep
pede pi klub- eller skolekammera
terne, så det Claldede I Stadlonhal
lon, Ol hele sceneriet var et fnn
wtllk broget 01 farvestnllende 
llt\lt, du Ikke klin beskrives, men 

- Det er en strålende chance for 
aU.-tlkken at f1l konl.ak1 med skole-
u ngdommen, var Kaj Sakstrup, 
lFK• tidligere stor"!>rinltta kom• 
m ent.ar. der tlJ daglig er lærer ved 
SofJcndal'ISkolen. Je1 ved person
ligt. mine elever har &hedet ,sig 
meget til denne ertermlddag, OS 
sætter stor priJ p at kunne Vll!l'O 
med I kampen om præmlcmu,. 

Stae.-nea lleds:e :resultat stod dog 
den~ Cad ~lle, FAK 66 
f4r med m bd)cfe!priqg id 1,&5 me
wr , . øoc,p. df1.. Imponerende var 
det at onnrære de Øl3D&e fine 
1eltff pi IOO mee.,., Cot1e baneom
,an1ot , hvor s4vel pigerne llOm 
drfflcrn• vltt.t tlno uktff og god 
1orm. 

Stavneu ~ raultatff: 

Arra.neementet tog helt puslcn 
fra nrrnn11ønerne Det 1011 HU ti• 
mer at komme lgeMem det stol'<! 
og omfattende pTOi:J"Dffl, dl!r blev 

._ æb) nitter deltager 
i indenc.lor atletik 

S b,· ntletlk- o nrientenn , k lub 
t·ntll·; i das:: e-n c;;tor dt"l af sin 

m t~h:1um~r ul f't 1nd end on, a ll Ukt..,,,, { . \ albor,:. 
Sll'b v. d t"'l ta. er~ r Vh, H anse-n. 

:)tnr •r • h" Gronb<>c,h, Jette Krast en-
8<'n. Ann Larttn. Anni Sorensen, 
Uurh ·11d bo11:, Anette Fisch er, Lo
n hrt. t n. n. Vl\"t 01 ~n . Kasper 

hr,~u.,n ~n o Jnn K run,møl'n. nJJe 
l 1:1 upp<-n ,ndt>l 11 &Ar, ]3-H-IUlrl ,:: .. · 
R nt ~01· ns:rn, \"1brkt- N iehwr.. 
Anneh Chtl t n~Pn, V ivi H ~•ttel, 
:\loi;::en. P••d<'ni'n, ... ø r en Jensc•n . 
P1 r Johanrw~Pn. E r ik Schunk, P er 
Thonu~n . Orla Oh1en, Jorg-l'n N iel• 
t-Pn oi: Erik t et·n. t il konkurren
ct'rn e tor 1!",-JS.:t· r 1g-c: Bt.'ntc P o ul• 
I t n. 17-1 n.nri g(•: Inger An dci-Ren , 
Inger Jorgt•ns"n og B ent Haai;en
t-n DPr konkut r.-rps i fol~endc dus-

c:1plmPr 600 nutt: r lob. højd r:-.prin~ 
stnaendP tresp1·1g L tafctlob oi; 100 
m<>trr lob . 

Stig "Bjerregård, IFK . . . . . . 8,67 m 
Frank Ibsen, AFF . . . . . . . . . . 8,56 m 

Treapr!nK, 15-16 ir: 
Henrik F. Nielsen, AFF . . . . 8,22 m 
Hennk Poulsen, Dybvad . . 7,80 m 

13-14 år, trespring, 
Hans H. Gaardspe, Vejgaard 7,20 m 
Karl H. Alhertsen, Dyhvad 6,77 m 

10-1.Z i r , 3x33 Ul m : 
Leif Jensen, Sofiendal . . 15,7 sek. 
Claus Eriksen, Sofienda!. . 15,9 sek. 

Trespring: 
Ole Ottosen, Nr. Uttrup ... , 5,51 m 
Claus Wester&aard. Nr. Utt. 5,45m 

15-16 år, hojd~prln1: 
Jørn Jacobsen. FAK ....•• 1,65m 
Tim Shnmelagaard, FAK •. 1,60m 

~ -J I q_ - 'i -'lo 
800 m eter : 

Peter Nielsen Brøndersl. 2 29,6 min. 
Peter D:ihl, Als . . . . . . . . 2.39,2 min. 

17-18 år, 800 meter: 
Bent Ha:igensen, Sæby .. 2.44,8 min 

"'"Ersted Pedersen, Lindh. 2."5,1 min. 

Piger, 15-16 ilr, 800 meler: 
Ulla Arensback, AFF . . 2.53,6 m!D. 
Birthe Pedersen, APF . • 2.S4,l min. 

DoJdesprlnc: 
Anna Jensen, FAK 66 
Inge Mortensen, Als 

Tresprlnc: 

1,40m 
1,3:i m 

Anna Jensen, FAK ... . . .. . 7,28m 
Hanne SØrensen, Lindholm 6,88 m 

17-18 å.r, 800 meler: 
Hanne Frederiksen, Mariager 

2.54,0mln. 

Trespring: 
Inger Andersen. Sæby , , , 5.90 m 

.:iiger Jørgen.sen, Sæby . .. • 5,90 m 

10-12 år, 3x331/3 meter l11b: 
Vibeke Rodsga.ard Sofiend:ll 16,7 s. 
Lise Lotte Larsen, AFF ••.. 16,7 s. 

Trespring: 
Lise Lotte Larsen, AFF .. . • 6.29 m 
Lene Scbaumann, Vejpard 5,88 m 

taret: 
A F F . ..• . .• .. - . • • . . • • • 1.13,2 min. 
Sot.iendal • • . . . . . • . • . • • • LU,3 min. 

13-H ir, tresprfng: 
Berit Koc:lc. AFF . . ........ 11.63 m 
hig Sørensen. 1'1adstnnd. , 6,03 m 



Sæbygaardløbet faar 
igen rekorddeltagelse 

.li an reg11er m ed ge1111e111forelse af lobet. hv is rute er ryddet m ed 
s11eplov af S æby k ommttue 

Sæb)• ntlct>k- oi: orlenterlni;oklub 
reJmcr trods dt> vnn~kehi:e forhold 
med At kunne irenn.-mfor<> d<, tn,.dt
tlonelle bv~1uud ob , Sa,b~·-• 
Akov ved by l mor n •f\ rin:1~d-
dn,:. De stnekn1n~r 1 sko"'1!-n~ bTOt" 
der kal lobes. er eodnu nen, ~ 
der !:ne- OC? iN.E'kkedll!. m.Nn 1 

rydd de Sæby kommune ..- en 
gncplo,; d<en Ilene i ~ret-. 
d<>r ni bla•·e benyttd af de n...te 
k.Jasser. 

- Saa hns vejttt blot bh'""" no
l?<enlamde. bhver 111« na"Gll
fort. ~ klubbens foraand. 
lærer Pr,be" Hrf'!j.1rvn_ 

Formandi,n øpl)·.....- i ..,.., at 
lobrl 1,;en i ..,. har rf'kordd<el.taJ;:,.1-
!t<", Idet der er tilmeldt. 11 lebf!~. 
Der bh\-·er pæn d~lta,;elR t alle 
kl,us. r. i DOJ:le klas~cr endda SIA 
mani,e dellt\gere. at der maa ah"lk-
1,s to heaL, 

I kht"'~~n far pi~ r .mdtH 12 nn.r 
star er :?l del ,;,er;-. ll 13-H-nnr, •• 
p, r, ll l :\-N-mu1~ rt•••r, ~yv J.. 
1~~ a,t::: totn\ i "' ·l1tot" d'tn,er l 
l.:b\ssicn r~ d 'niz,r 1'nd il 12 ••t \I 

md,lt, H. n 1:1-l\ '""' ;h,'n••· 13 
1:.-1-..-~ dr«i~~- k, l?-1 -anri
~ Ol; n _,.,....,.., ~,.1..,.,..r 

• ,,. konu,,..r ru...i U d~lu.i,cre. 
.il.N,Sl<,v m...i -0. i\FF tr" A~ I· 

bort: .....,.. ~ H1 mn~ mt'd 10. 
__.. .,..,., I b<>rg tn<'d ~re. 
'\"na m-od lO <>I< :&,eby '9f!I,; m d 2,. 

Do, o aund><t" p klasser og d ~n 
aund,ru, dtt':l...,l<llasM' 1>~ 42!1 n11,
L...-. 1$-1.~ pl"'°r o 1 -14-luo.rl· 
.,., ,1,.., ~ , ..,-_ '.ln,JndeUg 
u.a 0111. dam~ smior O!Et 1~16--aari
~ dren met~r. mandli.,; 
une:dom 1310 met~ir Ol? bt:rrer senior 
3930 meter. 

Strrll~ I d<e min-e klu.sor er 
det s,-~rt a udl)4!a:e ravorltt~r. 1 

k1ruiarn tor 15-16-n..n.n,s::r drt'ngr er 
PNC'r Bn~gr Nlt•hc~n. BI, 111,orfnvo ... 
ril. iclrt han ('r dnnøk mN1t,·r PM 
&JO mHcr. l klasacn for 15-16-Mroge 
J">lg:t•r kAn v,-ntc-~ f'>n htuud Kttmp mf"I 
km lnr:, Mo1tensf'n , All'II, og PJA. Hnn
stn, T•"'F, l klOS!'lf"O for mnndltg 
un~dom " Slecn Bund118J\rd. AFF", 
fnvorll, m("n hf"F vl'ntcs Bt'nl l-lM
,::t>n~r», ~ hy, dog nl vtet(\ <>n alvor
h,:: konkurrtnl. Btrglttr Jtp~rn. 
HJorr•np:, tr •lorfnvortt t kln8Bf\n 
for 17-1 -,un~gt pl,:-f"r. Knn ht.'/f'n Jølr,r Lottt!ftJ .JacobtJr,iT 

Hos ~t"'n1or hcrrrr rr drr l!lkkt-rt 1,,...--------------
tn~tn, dtr vn vø.-1·r ; ,tnnd til nt 
!ol,:tc Sorf'n Vrnn, Kammeraterne, 
o~ ho~ dn.me,ien ior crnr tr J,0ul1c Ja-
cobøt-n, I<l'lmmernt .-rnr, 1torf1\Vor1t. 

Der ("r prromter Ul de b<·cl ■t pla• 

ø 

cerede ~ d e t'ot11l-tt-Hi~e nekker. o g 
d eru.do~e..- listm.p,e-s o m Sæby by
raads vandhntplnilroW'. Mmll til faJde-r 
den ldub\ d!~• -w tle!li: III" nts nd 
de ti b"ma plaa••9de- , lo.1:H lirla . 
idet dOlilt g,,upp,eime, irul.til l~ ..... lk
ko, i 1l•r me Al':J' n I'!>· ••• til 
at. gen:w1.nde- ·andltrtl>-lrlll'JJftl~n. 9Gffl 

kluloloen - ndt a,d!ltte ...-. Alene 
1t11lborgklubb n" ,..,,. d li• nm
t al gøl", •i. <fe li!" ltlubber ,...,. 
svæ rt , ·ed a t h ue .A.FF" 

Smbyg,rnr d lobet. at tu u,-nd 11 
k l. 1' i S b rd allo ved pc,rt,._ 
p la d ,en, o for •t •• Ol\l1<11rt•n 
t•stlag h,u M l\Hatnn•• hftrnork ... 
stcr i b 16 " l at: :nu,rehfir• frft. 

by, komun1n af•., h ·or d•r •r 
oml<l dnln tJI »or plluJ»n I 
~ko en. 

. ... 

I 
t 
t 
t 
t 
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1,1. H Swby atl~llk• o.; ori<>ntP. 
nnl(flkluh• 1SiT-byp . .nllob<t "•arter 
t1<1 ~l10rlspl11daen 1 • b> ,a.ard •kov 

Kontakt med naturen 
btcns den . • forla;ngcde• t.'lnter Jor de Jlc.,te idrwt.1/011" ,.r kom• 

mct meget paa ti·æT$ og betyder en na...1te~1 uudholdclfg l't:U te tid, 

har den tkke btJtydet ooget alvorligt for atlctik/olkcuc, ,110111 

tra rttmod kondataon.•tra:ne-r m.cd. lob llclc vmtcren, og for te,·

ræulobcruc klin riHtNTeJret cudda betyde et plu.., i form. af eu 
nærmere koutakt med ,uittttt'H , dens /or&kell,ge rcdtryk.1/ormt1r, 
en kontttkt • ... ~om !Jt.t't"T t!I boblend n•fra:n, 09 mod til at gaa 

• guug mtd un.1tr~ngelsert1c. 
Btllcdrt 1·1 er~ ot •kkc nl~110 dc,lta_qerno , ~, tcrrcr.nlob, meu. 

O[f-'U<I JJubl,kum, kan hente nye naturindtry k til nt lin! op paø. 
dt,i g,ua hurdtH/. B1llcdet er taget i guar u11dor Sæbygaard-
lobcf, der omtalt., under Sporten. (1''olo. Pote.- ) 



Stnrtc-n t"f' lig~ gu.ac-t ttl net , t y ng. te P•!Jt"klo,,.'of , 09 det Jrrmo ,rnr 

Mange favoritsejre i 
vellykket Sæbygaardløb 

A FF fra A.albora vandt æby by raads 1..·and repræ m ie 

Sæb\.· ø.tletik • OJ: oricnt~rmgs-
k Jubs • byl:"o.ardlob var t ils m ale l 
af '\"t'Jr~ude-rn~. o~ det l NUl1t1oneJ1e 
t r-Nl!nlob blev a fv iklet t .solskin~ 
\'tjr. Ban rorhold•ne , æ byga:,.rd 
, kov \'Br lkk d • bedst•. m•n alll• 
jlt \' I bits• der opnu. t r et pæne li· 
der. 

Jacobsen. BI. 141,0, K am P eler!l('n , 
AFF, 1.42,1. 

P iger 13-14 1Ulr ( ◄25 meter) · B ent 
K och . AFF, 1.34,2 , B e nte K ristensen , 
AF F , 1.34,8 , Lise Hansen. ALS, 1.38,9 

Drf'nJ;:e 13-14 a.ar ( 550 meter) : 
Hans H enrik Gu rdsoe, ALS, 2.1 ,5, 
Erik T hy1tes en, ALS, 2.26,3, Allan 
P et ersen AFF. 2 29. 

P tger 1~ 16 aar (550 meter): Han 
ne F riis. AFF. 2.21,3, Ila Ahrcns
bach, AFF. 2 .23,4, P ia Hansen , AFJ,' , 
22!>,6.. 

Dren s:f' 1:-,.16 ur tSSO m,. .-n: p ,.._ 
ter Bai;i;e N 1el:-..-n, 'Bl. 2 13.5 , P ~der 
Normnnn. HI, 2 49.0. Jern Vf'llins.: 
A LS. 2 .53.2. 

P ,~er 17-1 :ur ~ '"'0 mett?d: B,r
g,tte J epscn , HI. 3 •H , Henny ~IOI• 
Jer. Hl_ ol 04.5. ln~er J orgenøt-n, 5a--, 
by, i 17,5. 

Dren~r 17~1 n.a.r (1310 m('tt'r t 
Steen Bunds nrd, AFF. 4.:i0,1, E ~nt 
Han~en sen . St by. -1 56 ,7, C laus Gun
destrup, F AK 66, 502.6. 

Dam <--scm o r \850 met er) : Loui!l:r 

.JaC'obs--n. Kamraera orme 311 7, 

.Jonna .Johan ·n A l-'1- 3 U Joan 

.J """"• AH• . 35'.I 
ff..,rr~~ntor (3930 m trrt Gun

n~ P :,d nen. Kan1nu-rau•·m~, 15..0:'i 
Sor n ;\"raa. Kammeralt-m«-, 1~.z? t , 
J , .... n H ~,n. Ka.mm,-ratitrne 15 34 9 

Ot-lt ;:em~ kom fra .AL.~, Bron
dor I , • AFF • lbor • H Jornng 
K amm f'ratem~ • .\J\lbor~ Vr F re
d~nk h vn Oll Sæby, 

D et. blev til man~., fa'\"'Orl ff. jrf' i 
lob nr Enkelte o\'erra . k d r ""r 
det heldtg ,•IR, o,:: ravor1tt•n , h<>rr<>-
1,ntor, ~or n \\1raa. f ra Kammera
•rnl' I A&lborg ble,• ,aa.ledes af ~,n 

,! ranmrldlP klubkammera t Gun- f-- ----------------------- ---====---- -----------~..,J 
n&r P d•r~en henvi t ll1 a ndt nptad-

• Ok 

lPn. 

4albor~klubben AFF gt nva.nd 
m ventet Sæby byra.ads vandr~ 

præmie, Idet klubben opnaaed .
flest points ved de ti bedste plllc,-. 
rede i h v er klA.MC, grupperne und('r 
l Z "31' de ltoir dog Ikke I denne kon 
.ku r r enc Pa.e. a.ndenpla.d sen k om. 
ALS. dt:r- klarede gi,; overra.skende 
godt i~r j d e yngt5te kl&eser. 01en 
dog mutte se !orstepl&dscn i bold• 
konk urrencen ga.a til AFF, fordi 
AFF vl\r den klub, der mødte med 
t l 5\.e deltat:e rc og derfor h1\\"de de 
• tor~l<" chancer for at score point s t 
holdkonk urrencen . 

Al.S og AFF vandt hver tre ror
øtcp)adstr, Kammer n.terne frn. ABl
l>nri: to , B I og HI hver en, 

Lobct havde i all 118 deltagere, og 
t n ogle a f d e yng!lte kl&!l!ler var der , 
to beat. 

Der b lev efter lobcne over rakt 47 
p nrmier t il d e bedst placerede. Lø
b et blev særdeles vellykket, og Sæ
by atletik• og orienterings klub hav
d e stor ære a f n. r rangem entet, d er 
gennem!ortes programmæss igt og 
ha.vde samlet en del tilskuere pan 
oplobssledet ved aport,,pladsen i 
Sæbygaard skov. 

Resultaterne 
De tre bedste placerede hvu 

klu• e bl v: 
Piger Indtil 12 1tar 142li ro ttr): 

Helle We■tphal, AL • u ~.9 minut, 
Lloelotte Larsen, AFF, l .:10,li, Trine 
Kristensen, BI. 1.51,2. 

Dreng• Indtil 12 &ll.r 1425 mrt•rl : 
J ohn Ha.naen, ALS, l .◄0,3, .Mlk11rl 

118 deltager i 
Sæbygaardløbet 

Igen i aar er d elt.agernnt.allet blevet en rekord 
Igen i nar bllvt-r der et r ekord• 

a nt.aJl 13ellagende 1 Sæbyganrdlobct, 
Jdet lkkc færre end 118 starter I 
morgen. 

Fordellngei, I Jobene er tolgcnde: 
J'ig'CT indtil l2 r, 21 d.~tag<,n,, 
l;l- 1'1 = r, 11 deltagere. 11:i- 16 e.:ir. 
11 deltagere. 17-1 
g N·e og sc.nlor 
g<'re 

Prrng-(' · 
er , 1:1 

" r. 
d r!ta 

mann. P g. 15- 16 Mr, her knn d~r 
ventes an haarct t,amp mellem tnge 
Mortensen, Is oµ; PIB Han en, 
AFF, I k ln.s 17- 1 ui- mn.ndl. 
ungd, er St n B und rd, AFI", 
favo r it, btr er BPnt twg """n, 

ri nt, 
tor

o 
r 
d 

tt f avorit til at gt'nvln•le 
~ b,rn.a,11, Vllndr pr mll", nlc
~ litor d ltngcmntnl, 
~~- gør, at d.- nndr klu b-
~ .t:rt v nt true dcna 
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Det krævede konc,mtrotion et lobe i muddere\ Her er det klassen for drenge indtil 12 aer, dm- starter. 
Forte11e dreng ,der bærer n~mmer et) er John HanSl!Tl, som vondt klanen. ,, 
e 

y 
Trod.~ sne o..: bandlø:,t ælte bleT . 'æby!.!unr<l-
1,,b,et ufril:let med præ ~--ion o .~ al,/mrate. se 

\ n •, rm• øJ' d 

!ornn Erik Thygesen, .Us, og AJ. 
lan Pel~ AFF, Aalbor g . 

Klnssen "pi~r ll'>-16 nn.r" 0'""'1' 

5r,o m rn:ndl..,. at Hanne FrtlR, 
AFF, Ai>lhorg. tomn Vita Ahrt!'ll
ba,h, AFF, ,Wborg, og Pia Bm>
scn, AFF ,\albm;;. 

Kl m ,.dn,n 15-10 nar" 850 
m, f P•t{'r R-i ~c Nh.•l e 
.\ c.•t"r Nonn-:-tnn, En, 

~,•01'1', ffi OJ;' 

un,::llom 17 18 
Il m .-am!t at Slel!tl 

ca:c,./!ll'll'11 • • '\FF A n,,-.:rg, rornn 
S.AOR, og w, 

p. F..\.K 6'11., 

-~1"nlm-"' O"<"•r • O 
at ~ Jacobnn, IFK, 
,_ Jm:ma Jc,ha:nil<'XI, 

~ J JOJRn, 



Gæsterne løb med 
medaljerne ved 
Sæbygaardlø bet 
Det blev Ikke vart<-n, der li,b 

med medaljerne ved bypardl1>
bet søndac eftermlddaa. Del blev 
kun til en anden- 01 n tn.'<IJ<,plnds 
til Sæby Alle-tllt- 01 Oricnlerln1s 
Klub, der 6tod "°m ar~~. I de I 
all 10 lob, der blev atvtltlet om 
e1\ermldda1•n AFF, Aalbor&, var 
med tn, førstepla<ber 01 fire I.red· 
jepladser en sikker vmder af Sæby 
byr~ds Yllildttpræmle. 

GLk det !kit" så 1odt for SAOK I 
løbene, fik klubben dog vist sin 
tyrke pA e andt't felt. S b71aard

lolx-t tlutledc mt!d kun 10 minut
ters forsinkelse trocb det mudder 
og den sne, som de 120 delta,ere 
mittt" kæmpe lis l1ennt'm. Del me
ste af sneen var det Iyk.kedeo ar
ranaorcrne at fjerne bbliel af en 
kommunal sneplov, men formldda 0 

1ens sol gjorde den tilo, blevne 
sne tune oe var '-rsas til, at de bare 
pletter omdannedes Ul et lte af 
fedtet mudder Dette til trods atvlk
ledes løbet med præd.slon. otMnd 
del tunce røre salte il pnr& P'- de 
opnAede Uder. 

Klassen piler indW 12 u over 
W m afviklede., I to heat. 01 vin
der blev Helle Weslphael, Als, for
an U~olle IArsen. AFF, Aalbors. 
Ol Trine Kris: en.sen. Bl 

Klassen drenge lndW 12 ir over 
W m atvlltledea oøi I to beat. 01 
vmder blev John Han,en. Als. for
an Mikael Jaco~ BI, 01 Kim 
Pet.ersen, AIT Aalbor& 

Kl n pl1er 13-14 lr over 425 m 
vandt.. nf Berit Koch, A~'F, Aal
borl, forlll\ Bente Krlaten n. 
AFF. Aalborl, og Ll$<' Hnn,c,n. Als. 

Kl n dren&e 13-14 Ar over 8~ 
m atvlkled . I to h" t, 01 vinder 
bl"v Hans H,mrlk On11r<bN foran 
Erik Thy1 en, , og Allan Peter-

n, AFF, Aalbor& 
Klaas<en p!J(er 15-18 Ar over ~ m 

vnndt af Hanne rru.. MT, Aal
bor1, ro111n Ulla Ahrenbach. AFF, 
Aalbor&. og Pia Hruut,n, AFF, Aal
borg. 

Klassen drml(o 15-18 Ar over MG 
m vandte1 af Peter Baue NI Isen, 
Ab. to111n Peter NormaM, Hl, 01 
Jørcen Vellln1. Alt. 

Klusen pio.r 17-18 6-r over MG m 
vandt af rcttte Jep1e11. HI. for• 
an HeMY :ijl. 01 Ida Nia!• 
sen. Vri 

Kl n mandlig ~om 17-11 6-r 
over 1310 m vandte1 af S'-1 Bund• 
parti, AFF, Aalborg, foran Ben\ 
Htgc,n en, SAOK, 01 Claw Gtllld · 
strup, FAK 66. 

Klu,c,n dame senior ov•r 850 m 
vandtes af LouiliC Jacoblan. IFK. 
Aalbor&. foran Jonna Johan9rn, 
AFF, Aalborg, 01 Joan Jc,naen, 
AFF. Aalbora. 

K.luaen herre Mnlor o""r 3830 m 
vandtel af Gunnar Pedersen. tFK, 
Aalbor&. foran søren Wraa, IF1C, 
Aalbor1. 01 Jør1en Hein, IFK, Aal• 
bor&-
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Atletikafdelingen i Sæby 
havde stor aktivitet i 197 

by atletik• og orlenterlng;sklub 
aede aktiviteten sansJce betyde
! det forløbne Ar. F ormanden 

t klubben. lærer Preben Hejlesen, 
oplyste I ben,tningen på generaltor-

n torsdag aften på Sæby 
ole, al ailell.katdellngen er blevet 
tH. håndboldafdelingen blev en 

\et &I lr etter en torsøgs-
tlrdltlna I I OR ori1ntttlngsald~ 
llhaen hll NI fut atab. d t kan 
to Ilt tdend vtd &Ultvner. 

!'IIWIII !I ~ ltlubbC!M le-
tle.r , IIM\ herudtort~ !.I.art Ilt~• 
li , t.im11.M1 tor t ~jd r 
IUIP, 11.1!.lttllt Il 11 '-'m at ba~ 
111td ~ al ft. l'fthtn n~•
llllttd Sit ~ d ott pen
l@lnatltultet, dtt Il let med Pnt-
1'111 r Ul ~obet. Xommu• 
11 D. atillet ~ da oC ømna
llilull til rldl&bM, 

• 

Atletikstadion 
i Sæby ventes 
indviet i år 

SAOKs hold I bindbold 
ROdl bade udend rs 
BClnt Ha~nl 

DM' har ~ 
gel5e lll klu 
men d r er n011 
~ lobere. 
udt(lrt et stort 
atdellne, 

Formand n s1 
med en omtale 
lra ture I Sæby 
nlngen havde v m 
hel tør, 

Ka rercn, Mcln Nl"lscn, op! 
ro,:nsknl>f-t. der balancerer m"d ca. 
3500 kr. og slutter med en kassebe
holdning på 405 kr. 

G<-ncralforsamllna"n, der havde 
snmlrt 45 mcdlcmm,-r, havde kr I• 
nalbeteJnt Leif Bak til chriacnl 

Tal bestyrelsen rc-nvatartcs Preben 
ReJlest'll, montor Rlchardt Nie 
Oll I rling Bent ru a>Rn. LelC Bak 
nyvall\ 111 ft"vlsor. 

Dt-r uddeltes præmier til fem 
_ ltlll.brn re. Søren JellM n, der blev 
r nr. In! l slanCSPrinl v1!d de Jydakc 
" mc her, fik n pra,.rnle for 

den største ovenukelse. 
V. ndrekrusct. som klubbens tør

formand, Leif Bak, udsatte fØr• 
ean11 sidste lr, overraktes til 

t Hågenscn tor !lod iDdsals aom 
kdtt. 

llfl INlmmunale vejvæoen be-
øndt. ~ det med del DY alle• 
titlNcllon l Sæby si~ lr. For
lllllldtn regnede med, at der kan 
indvla t label af Indeværende år. 
la!by-hallen er oc;sl mden tor ræk
knldde. 

- VI ml tqe denne udtororing, 
der Uc&er i atletikstadion og hal, 
oP, vi ml bllbe, at vi fir flere 
utlff ledere. sagde formanden. 
ldretasamvirt<et i Sæby lrommune er 
l1llle ~ det, vi håbc,de. Der e r 
tot' mance papiftr og for ti realite
t« Idrætten Ml' sl mange &ode 
ll«t tal Mmk at den må kunne 

SAOK VENTER PÅ I 

ATLETIKSTADION 
Sæby kommunes nye atletikstadion ventes færdig , så trænin
gen kan begynde i 1971 

stik bjem under for
~ 

"U1\dw Ul ~ af de Op-
1\hd ft;Sllltaær i det forlobne år, 
~'&te formanden. at Vibeke Niel• 

n red datlmadl:smesterskaberne I 
atlcitllt for unpm ble\- nr. tn, I 
bld ~kast og diskoskast. Toge 
Olsen blev nr. fire i 100 meler lob. 
~ bl""' .nr. to ...-ed de jyske ung
domsmesterskaber, hvor Sæbys 12 
deltagere opnåede fine placermger. 

* Klubben ha.r I vinter to interesse-
lll"UPper i indendørs a tletik. Der 
møder o p til 40 medlemmer på en 
træningsaften. Alt tyder således på, 
at 1971 bliver el fint atleUkAr. 

Saby Atletik og Orienfllrinp
klub holdt i att.. gensalforsan. 
ling pi Saby skole. 

• VI skylder de handlende og 
pengainstitunerna i Saby tak for 
de udsatte præmier i Sabyllird
'-bet. sagde formanden, Preben 
Heilasen, i sin beretnin9, 

. Sæby ltomnune pAbecyadte I 
1970 el nyt atletikstadion, der 
ventes Caenliet. sl trænin&en kan 
beandes I 1971. Vl er opl glade 
for bal- udftlgets &toft arbejde for 
en idætsbal I Saeby. Hallen er nu 
en realitet., Idet belobet er sikret, 
fortsatte berer l'leben Heilesen. 

- Klubbens aktiritet er betydeligt 
Coreaet I 1970. Atletikafdelingen 
bar haft stor medlemsfnmpng, og 
fra et rorsoc er bladboldafdelingen 
blevet en fflllitå. 

• VoT otoaomi er ikte ,:od, oe vi 
ml se I ojaene at en opcleq ar 
tontmemtet Ila lllne nockendlct, 
siledes der beCales for medlems
sbb ar den mblle ardeliq. 

- Vi sllytder wore ledere for de 
fonteWee aldefinaer slor tak. VI 
mangler duc eadnu man,e, der vil 
gere et stykke arbejde for de unae, 
og vi betalff en god Ion for 
arbejdet: aGlaeden ved at have dl 
unge at arbejde fon. 

• Den gode tilllutnin1 til atletik• 
ken hat resulteret I, · at vi hlr 
deltqet I de seka regiolllilltævner I 
Aalbo11 og i landsstævnerne I 
Holbaet 01 Fllatst,, Ug~m vi ror 
forste png har delta,et i femk 
om Jyllandsmesterskabet og blev 
pænt placereL 

• I vinter har vi to interesse,rup
per I lndendom atletlt.. V 

----~------~---..11...:.::1.-JF' ..... ... vi .... i ard 

drengebold, et juniorhold, et yn,
lingehold og et seniorhold. For• 
manden omtalte desuden vanake
lijbeden ved al tnl!ne I en l,YDUI• 
stiksal og splUe kampene I en hal 
Han beklagede den lille tilalutnin1 
til orienteringen. Traveturene 
havde beUer ikke haft nogen stor 
deltaa,else men her havde ,ejret 
5iltkerl den stente del af skylden. 

Der var modt 45 medlemmer. Til 
dirigent vall(les Leif Bak. 

Kasaereren Metta Nielsen fore
lagde regnskabet, der balancerede 

med 3.886 kr. og udviste tn 
lwæbeboldnln1 pi 405 kr. 

Pl omvale var Bent HA1enan, 
Preben Hellesen og Richard Niel
sen. Alle blev genvalgt. Suppl• 
anter: Erik Jor,ensen 01 Amt 
Houmann, revisorer: Ravn Jewn 
oC Leif Bak. 

Der blev uddelt fem pramltr &li 
klubmestrene. 

Søren Jensens vandrepokal for 
1odt ledetSkab og aller stonee 
overraskende resultat i iretl leb 
blev tildelt Bent .Higensen. 

I . I 
. I 
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Stor tilslutning til 
Sæbygaard-løbet 
22 flere deltagere end i fjor 

Sæbygaard 1,n,et. der I morgen 
starter fra Sæby kommudeskole ltl. 
13.30 med Sæby Hornorkester I 
pld en ror at marchere til sport-

Sæby rorrelningsdrivende bar 
også i år st-Uel IØbet med ud
sættelse ar præmier 

Til trods for, at de sidste dages 
megen regn bar gjort banerne 
betydeligt tungere, venter SAOK. 
der stir som arrang_.-, ingen af-

spladsen I skoven. bar I lr rekord
dellaJelse med laJt 152 ddtagere I 
eller ZZ flllfJfJN'~ ' 

Rekordtilmelding 
i Sæbygårdsløbet 
Sæby Atletlk- 011 Orienterings. 

klub holder i ettermlddac kl lt.00 
Sit 4rllge SæbygdrdslØb. 

Der er Igen l dr rekordUJmeldJnc 
nemlig 150 deltagere. tordclt på tø1: 
gcnde lclubber. AFF Aolborc 27, 
Dybvad 21, Als 14. B,ønderalcv 12, 
l\1arlaccr 9. HjcJrrfng 8, Vrå 7, Je
rup 01 JF Kammerat me 5 og 
Hirtshals 3 deltagere. 

De 150 deltag<'re er fordelt I JO 
løb. Deltag"rantall t I d forskellige 
kJnøser ~r· 

Piger 10-12 Ar har 12 nnmeldtt> 
dri;nge 10-12 år har 26 startende: 
Hvem der vinder de to kl sser • .,.. 
sv rt ot sige, da der l klaaea for 
10-12 årige, hvert Ar d111<1ott ,... 
mosse ny navne frem. 

Pi1tcr 13-14 Ar har 20 • .........._ • 
her Britta Kaftlund, · ea-.. 
rfl. Drenge 13-14 har 21 a ~ 
oi: her mi BrøndenLew'li; .lll«&"ll 
Bach være lavotiL Han blc,y ~ de 
uofficlclle danske me5tersltabet- l 
fndcndprs atletik nummer fare 

ved d uoUlclell lndendøra mcstcr
alcabcr, der blev atvllclet I Ollcrup 
tor tre ug r alden, o hnn hnr 

nere VUJld t aln klasse ved det 
Arllac Knbbesholmløb I Skive. Sid
ste Ar vandt Peter B. Nlelsi,n klassen 
tor 15-16 årige, og han r l besid• 
jeJsc at korden på distancen. 
Der er lait tilmeldt 24 på denne 
distance. 

Der er tyndt besat J d to klasser 
tor 17-18 ari,:e. Hos pigerne er der 
kun 2 anmeldelser, medens der hos 
drenge er 5. I.._..,..._,_ ...... 

lllcn,a-s. le er- meget åben 
da .toda••·Ck't ten Egon Nielsen lF 
F= R'l>Cme ikk stiller op på 
.,...... aC oen. fibcrsprængnlng. I 
luns ISted. må Henning Langbak , 
Ir~ elltt Erik Thor IF Kam
lllera• være favoritter. A,ntall"t 
ar hlmddtc r på denne distance 
22. 800 mel ren. Sid>tc r løb han pli 

den bedste lid i Da.nmark på 400 
meteren for 10-12 • rii:o. Han• vær
•lc konkurrent bliver Lnrs Cbr. 
Lars<'n fra Als. 

Pigeklassen for 15-10 årige har H 
onmcldtc og her er det svært nt 
udpege en favorit. 

Ligl'som sidste år marcherer 
Sæby Hornorkester gennem byen 
tor nt f:, folk ned til Sæby skov for 
11 overvære de mange spændende 
lpb. 

Derimod hos drenge 15-16 år, er 
det Jet nt udpege l'n tnvor1t. Peter 
B. Nielsen lF Knmmeratern r 
ator!nvorlL. Han bll'v c1ansJs mm r 

Løbene er 1 år ekstra spændende, 
dn banerne er meget blpdc og kræ
vende på grund at vejrel. 

AFF Aalborg kan I Ar hjemfpre 
by Kommun va,ndrefad, hvis 

klubbfon Ylndu i holdkonkurrencen. 

bud, oplyser formanden Preben 
Heilesen. 

Fjtlgende klubber deltager: 
Mariager med ni, Als med 14, 
e..-ndenlev med 12, Vrå med syv, 
H,&lrring med otte.Kammeraterne 
Alborg med fem, Hirtshals med 
tre, AFF med 'ri, Jerup med fem, 
Dybvadmed2logSAOK med 39. 

Piger indliJ 12 år har 12 
deltapre. og denne gruppe er 
saøunm møl damer otrherrer 17• 
18 år dm meste, hvor deltager• 
IIDlalld er mindre end i fjor. 
~ iJdil 12 Ar bar 26 
~ ag der ~bes i to heat. 
p;,ga-B-14Ar bar 2D deltagere. Her 
Jtllies agl!A i ID hmt.. lkitta KAlund, 

• lllarilOr. der ur rekorden for 
pi&wr ildlil 12 ars favcrit i denne ...... 

IJnleeD-HAr har 21 deltagere, 
cigsl llllr -- i ID beaL B1andt ,....._.__Lan Chr. 

Laraa,, Ah. --Tipemark, Bl, 
Stea.:r-_l)JbwadCIIJClausS • 
.--_ $;\Olt. Pi&tt l>lllr bar 14 
dellagoeft..K~idette 
~teai--aø)tvnb,rdlg. 

Drffl~ 1>11 Ar har 21 deltagere, 
Storfavorit er Peter Bage ielsen, 
Kammeraterne, der har rekorden 
på denne distance. Pl de nnte 
pladser skulle der blive bArd kamp 
mellem Jprn Velling, Als, Peter 
Normann, HG, Andeni Mplhavo, 
Dybvad, Tage Olsen og Orla Olsen, 
SAOK. 

Damer 17-18 år bar kun to 
deltagere- begge fra Mariager. 

Herrer 11-18 Ar har rem 
deltagere. et åbent felt, men lidatt 
års nr. 2, Bent HågensenSAOK, ml 
tillægges vinderchance.. 

Dame senior har fire del'-&tff 
med Louise Jacooseo, Kam, 
merat.erne, sidste års vindetlQm 
stmfavorit. Herre senior har al 
deltagere, favorit er Egon Nielsen, 
Kammeraterne. 

LØbene starter kl. 14.00 ved 
sportspladsen i skoven. 



Stands pjatterierne 
fjern blasfemien 

fra straffeloven 
Det bltvcr mere og mere indly\Cndc, 
at blu fcm1-parngraffcn 1 ,truffclo 
ven kul "æk. Næppe er ufgorcl en 
omkring Jesper Jensen, •0Jct« klin
get ud. for pncst I den apo tolske 
kirke. John) ocr. rcJscr blu,fcm1-
~Jg på Fernando ArrabJI • u1omo
b1IJ..1rkcgården«, ,om netop er vi,l 1 
TV. 

Og s:\ ~kal v1 alt å igennem \kær,;il
dcn igen med et rcliglØSI menneske. 
som ublufrerd1gt anråber himmelens 
magter om at sonders14 jCms net. 
traffc biskopperne. o , . o . 

Det er muligt. at pastor Nocr føler 
~ig ovcrbcv1~1 om. at han handler 
ud fra guddommehg nødu,ndighcd. 

fordi hJn heqiav udtryk foret syn på 
kti tcnd,)mmcn. ,om efter tuden
ten, opf 11c 1,e er I d,rckte stnd med 
den kristne I re 

·th,ert fomufl,gt mc:nnc kc må 
ind<;c, JI de tider er folbi. da man 
J..unnc IJ et begreb 
• m bla, • ,11 traf-
fcn , r 

huJ)tlmgo 
>I C 

ning for, Sl1'>1 mm,..sionc:n al 

sti;· c bb cm,..,..ragr.affcn Men 
det blev ;ilt ud '11:akkcn 

• 
1 

Falder rekorderne 
Sæbygaardlø bet? 

by aUeUk: og orienteringsklubs 
lrad1Uonelle æbygaardlob løber 1 
morgen kl. H Il! ata.belen I Sæby
gaard akov. og salv om ruterne eCt~r 
den megen regn naturlfgvlo er ret 
bløde og dermed ekatra krævende, 
regnf!r formanden for den arrange
rende klub, lærer Preben Hcjle
e.,n, Sæby, alligevel med, at der 
med de stærke felter skulle være 
mullgbedor tor rekorder l flere 
grupper. 

Lobet faar Igen i aar rekorddelta• 
gel••• idet der er Ulmcldt 52 deltage
re, hvilket er godt 20 mere end sid
ste aar. :\Iarlager send•r ni d•ltage
re, Aia 14, Brondenslev 1.2, Vraa 
Hjorrlng otte, Kammeraterne I 
borg rem, Hirtshals tre, AFF i 
borg 27, FAK 66 I FrederlkabAvn 
J,rup rem, Dybvad :n og den 
1erende klub Ikke terre e 

Løbene starter ved spor 
Sæbyiaard skov, og som 
vil Sæby hornorkester 
Sæby 1kole, hvor der 
ntng, til aportapla.d Il 
fra skol n kl. 13,SO. So 
har mange af b 1a I 
otottet SAOK ved &I. u 

Herre-!M!nlor-k 
re end 22 d It.agere. 
dånmarkamesler, 
Kammerat rne, er 
bl &. konkun 

Chr. Ha.m,en, Chr. Petersen. Erik 
Skodebjerg, Clau• kot-Hanson, 
Jens Nagel og .Max Green La.rt:cn, 
Peter &y fra Jerup, fra Hlrt.shnls 
Flemming Berg. Karl :\Joller og ~lf 
Haagensen aamt en rækk<i konkur
renter fra de to aalborg.klubbcr. 

Oame-semor har kun !tre d ltage
re med Louise Jacobs n, KaJ mc~
terne, s1date &ars vinder. aom storfa
vorit. Hend a konkurrenter bliver 
llargit Erlka,,n, Vraa, Ing,i :Mogcc
aen og Vita Jensen, begge AFF. 

lllandllng ungdom 17-18 8fil' bar 
fem deltagere og er et aabcnt felt, 
hvor sidste aars nr. to, Bent Haa

enaen. Sae.by. maa tillægges vmdM-
cbanee. Ban!I konlcurn,nter bliver 
Poul ~nklld Kristensen. :i.Jarl&.-

• i:1els dykke. HJOrrlll 
Hemik i; Pl'IHt-
bolm. 11. amt Lan Lar-
-. AFF-----

o,·enge 13-H aar har 23 delta11ere, 
og her Iobea l to heat. Blandt fa.- I 
vorittcrne kan nevnes Lara Chr. 
Jen n. Als, 'ur~n Tipsmark. B1on
decalev. Steen Jen en. Dybvad Oll I 
Claua Je,,...,n, by. I 

C-lg<:r 13-H aar bar 20 deltager•. 
oi:: her b • o;;aaa I to heat. Britta 
r lund, :\Iartager. der har rekor
den. maa \: re fa...,·ortL 

Drenge Indtil lZ aa.r bar 26 delta
gere og lober hgeaom piger indtil 12 
fl(U-♦ der har 12 dt"lt.agere, to hNLl 
Piger indUI lZ aar er sammen med 
da.mer og herrer 17-1 a.a.r de eneste 
~upper, hvor deltagerantallet 
rumdre end sidste au. 
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Så hurtige, at man troede, de 
havde løbet en runde for lidt 

HGs Henning Lang bak 
fik flot sejr i Sæby 

HGs HenninJ;: L.,,ngb1llt noh•rt-.le '-lg "M "Sæhncu.anllobpt•" 1 KUJlr f,;,. , Dri"ftfe'"' JZ..11 nnr rrn. GOO m}: ..So• 
('n not sejr I henf' ~iorf.i.l~~n► ,!,,OD\ h :tn ~a ndt i o, Prl t•J;MI ,.,11 ,-f1rr ieø T:jrma.rk. B l , 2 Ol 1 l ny l'l"kot·d) 

et overbe,-1 nde lub, h,orumler han J,,.ht>,1<1-d,. loh<-h h ldthllcf' , ...._, ~t'ii;i,.,~~';'.;;j 
1
~ 1 2 Ol O, Ll\r• 

n1cd m e-re ~nd er n:Unut. p.,~,,- t.:i-·1'9 nar H"Jt.. :;50 n1,, Nor• 

Henmnt:: L: ngbAk I b de ~IL 3!M) rent. Carst~, Andc••••n, J,,:,le,fn ma ff,so,J_,..,n, AFI', Z.066 !ny "" 
kordl, Be,su t.r..,.11, :.\llu·lag,~. 

m I Uden 13 59,3 min .. meru, Gunnar HG, dev l'.<>b pn:, 14.U.O. D~n Cldlls • 2JJ8,4, hu,,, ;.t,,,1.,.n.,.n. Als. 2.0!).9. 
Pederwn. K&mmrratern ~ ,;.: r 1udr-- re- cfa.nn1JUk.srueslrr t--.:uon NJtJIJnl Dr,n,c.,.. ~Jlf; ttør h·n. 800 m 1: Pet 
havrr af d~n pun.le rekord.. der roo Krunnt ra.te:tn~. havd& l4ftdt. albud. ,rr Eaiu:~r N-t-l#n, KILntme,·a ~rJle 
p,ul 1:,.o;;o. Henninst Lani:bak ..-ar •- dat gpir ,Id<, H •nnin11 L8n11• 22/J.7 (ny l'f'kordl. Pt'der No 01' 
tan,::t. foran m n~nntttf' konkur b prW1tta.t100 mu.l.ditl". Han Job er ~i·o.2..211,.r,~ 1-·,nn Thor Han ·t•n ~ 8 

L ------------------;---f .,, .....,hira !-'Odt M h, st,..-t til mani P1,;t'r 17-1 aar '""· ~ m. ku 
v~ d. Yar II Q;,ci:~'t m:q~~ spr~t. deJt:u:t'"re' · Ha.ont'" Frt"c.Jt~r,ks<"n 

Der blev hl~ sA stærkt i ung
do:nsklMsen. 15-16 årige, I Sæby
gaardlpbet søndag, at tJdtageren en 
overgang troede, at de hurtJgste 
havde løbet en runde tor lldl 

Men det var Ikke ti!Iældet. De 
unge løb simpelt hen stærkt med 
s:ortolcntet Peter Bagge Nielsen, 
Kammeraterne. som den hurtigste. 
Han vandt I tiden 2.26,7, og det var 
en solid forbedring at hans rekord 
fra i fjor på 2 43,5. 

Vejret og føret var fint, og det 
resulterede i ikke mindre end syv 
nye rekorder. 

KUFFEL E 

Det var en skuffelse, a t Egon Ni
elsen, K ænmeratcrne, foretrak rol
len som tilskuer. Han foregav dår
lig form som undskyldnlng til at
buddel 

I Egon Nielsens fravær blev se
nlorklnssen vundet af Henning 
Langbak, H jørring, i tiden 13.59,3. 
Det var en klækkelig forbedring 
øf Gunnar Pedersens rekord !ra i 
f!or på 15.05,0 min. 

I dameklassen viste Louise Ja
cobsen Kammeraterne, glimrende 
form. Hun vandt løbet i tiden 2 49 9 
mJn. Det var rekord Hun havde 
selv d en gamle r k ord med 3.11,7 
min. 

og tfHI 8uhle- af de, 201 d: It tutdfo•·le rm.gi6r. 3.01 t en~· rekord,. ...u 
Ho.ubcr~. AFF. 3.07.6. ! T1ger l\1 r~ 

'" el etie 
tl.k 

b af 
for fem .. ~ Nle-s t 

c ill regn 
at ba 
o,..nu 

Larst-n, Marifti;:e-r 3.lS :;_ 
Dren~c ]7-18 aar f en. 1300 m , : 

Lars Lars••n. AJtF 4.28...t ( nv n~. 
kord>, Bent H ~~ns"n. Smb)'. 4.35.0, 
Per Folk,·er. Yau. ,. 35 0. 

Damesenl r \~ ni\ : Loui ,, 
Jacobs<'n, 1'ami ~tate-rnc-. !! ·19 tn~· 
rekord>. lnio!a ... OJ1.t-n~n. FF" 
3.02.6. Jonna J<lban..wn . • \FF 3.10.9. 

Ht-rrt•. en1or t S,0.J m, He-nnlnt? 
Lnn~bnk, HG, 13.393 Cny nkord>. 

nnah'n n<INs<'n. HG. 1·1.11.0. Enk 
::øoJla.JJIUQt)tl'Qlb AFF Thor HRtUWf\ 1' n\mt"mh•m" 

ull11<)lrti \<IJl'dll,o- ~ 123 H.:!1.1 
•lhc ,~- det af 

-f:>d til!----------- ----~ 
It.ar -n.mdet 

Ats bt,·1< w....tl>ed ~ kl'ub med 72 
polnl • ,:, flll< ilil'. llanaJ:er 52, Bl 
45, l)Jbi,-ad ~ K'Dmmenuerne 3~ 
RG S-1 • .Jerup l~ Vna H oi, FAK 66 
9 

Kun tre, at d ynt:s;tt." nekkl'r blev 1 

de-r ikk~ .. ·t r("kord" me-ns d~r i df' 
o,·ri,:e- ., .. kker $kf'te- stor(' ror• 
b('drtn,-:~r. 

Lobt\l hn,·dr- i n.lt snntll!t <'n 100 
dcltR$rt>re. o~ urrant:e-mentet klappe• 
de pru:l bedste nuutde. 

De tre bedst placert>de I dt• enkel• 
te klas..-..~r blev: 

Piger mdtil 12 anr (en. 425 m > 
Signe Bæk, Als, 1.2 .4, Lone Lods. 
.\ Is. l 30.0, Dorte Hansen. A~'F, 
1.30.6. 

Dren!;'e mdtll 12 anr (ca. 4.2;5 nl> 
Ste, Zaar. Als, 1 25.7, Chr. Spn.ni;s 
beix. Swbr. 1.30 5, Ole :\!olier BI 
1.31 7 ' ' 

Piger 13-14 a.nr tca. -12~ n1) : Bt·ittn 
Raa1und, lla.nn~er, 1.16.5, Susanne 
Larsen. AFF, 1.20.5, LI e Lotte Lar-
sen, A FF. 1.20.6. · 
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udøvere snltc.
~eks rekorder 
S.,,\Jv" ntlt,tlknctovrrt' , nltt1 lkk 

!o 1n • t•nd aek~ ".,, klubn•k0Hl1•r 
df"t hh'lh' rpiilon trc:.•\!nl\ dl' 

lltr, 13 Gr· 60 m ht,·kk<'lØb Vivi 
l<'n <'n, M,2 SI k <ny l<luhtt' 

~ I), <It l'ORC 12 ~r· GO m hl\•k n 
15 l'm,ih•n Chrl.ol,•n>L•n HA. nr. 1 
C "" Blnl)l'l 10.1 bt'k. 

l n<'r 13-H Ar RO m hn•k nr. I 
Ann i T'cdcrø,•n 11,1 . l'k (ny klub • 
k dl , nr H Su annl' A.<1nu en 10,q - . rrnr. 13-14 6r, højdespring ffl'[ 
ti'\' Thom ns Cnrotrns nit nr. tlrd 

<'n J<'nft'tl, ~gi{ 1.30 m . 
m ht,•k nr. to J pr11<'n MC1rtel'.IJ 

1~.o. nr In• Søn-n J<'M,' n Ul, l 
km T' r Mnrl,•ns.•n 15.5, n r 1 

u• 11 "" lR.'1. n1· It 11,0,"n. CAr• 
17.1. nr. 19 Per Johannc..-n 

011 nr 20 NkJ., Li <"n 18.0 k, 
x 100 m w, (c llt1h nr <'\ ~ by 

~ .... k. lloldt•\ b<',lod of s ø,~n 
,en, f'er Jnhonn,· en, P r og 

rr.<'n Morten <'n 
800 m 11,b. nr. et .Tørn Morten en 

:! 3.2 min. (ny klub,.,kordl nr nl 
r Morl.-n<<'n :! ~:\ 6 nr Il C'lnus 
m 2 1q.8 oi: nr. 13 f'<'r Christen

sen 2 53.0 
Dn•nir t!;-11i ir- :oo me,t~r lob: 

nr ft'm Tai;c Ol n :!ti,O k <ny 
klulJri,korcl>, nr l:? Orln 01· <'Il :!li~. 
Oll nr M Erik St·hunk 31.1 rk 

1100 m lob: nr tre Orl Ot.en 
2.2:? 3 mtn. 

4 x 100 m star, tløb· nr. to S bi,, 
S!i.6 S<'k (ny klubrekordl. h<>ld<'t 

lod af Orl:t Ql..-n, Tng" Ok~n. 
Can;lcn Biml<!r os: Erik Schunk. 
11· 18 lrli:c· 

J_.,_,.,ngdr<Prln11: nr. tre Bent H~-
" 5.10 m . 

Disk : nr. t Bent 1' 
'Il t'I In:, 'klubr rdl 

FI 
Sæhy placeret 
v ,cl gaclcløhct 

Sa-hy-løhere s 
<lclla~c i hy)øh 
i Bogen 'C 

i Bogense . 
S{oby Atlclll<· Oll Orlrnt~rlnsts• 

khtb opnAed tlcrr gode resullnl; I 

s.~by AtleUJc- og Orienterings
klub send<'r s<lndos: 13 plrirr oi: 
drt•n1w Ul et l(Adt•IØb I Bog('nsC p0 
Fyn 

D<•ltancm<' tro Sæby <'r: 

ndrlpbol I 13ogensc p6 Fyn. or 

1

~nk Ile Sæby-løbrrl' blrv 1,onkur
r<'nc n k1lrn svær: De mMte krem: 
pr bl'ldr mod konkurrrnter ol( køre 

Pll(ct· und<'r 14 0r. Mnrl(Telho 
Grdn'b(tc-h. 

Drenge und<'r 14 Ar. Clnun S. 
, Jcns('n , Jnn Erik Knrls<'n, Flem
' mlns: Nlels<'n, Mog<'nR Pedersen, SØ

rt'n Jcru n og P<"r Johnns:;on. 
•YIII' d s hy-rcsultnt arm~rd~ 

Br at • bl nr to tor 
D<'nl Hongenarn, drr i<w M 'kun f~ 
11-10 Mlll•• l!nn vor m 

Dreng<', 15-ltl Ar: Carsten Blml<'r, 
John Slmnns<'n, Erik Schunk, TnRe 
OhNl og Orln O~n 

m "1rr etter vlntl<'ren. It trr hl v· 
D øvrli: s by-rrsu o · 

17-lft Ar: B<"nt li, gens<'n, 
Spndng den 21. mnrt..~ ofvlkl<'r 

SAOK det Arllge t<'rrn::nlØb, Sll'bY• 
i::ttrdsløbet l)('t er tre uger tldll!:cr 
end sidste å r , men det skyldes, nt 
atlcllkforbundet har forknrtet ter• 
rænløbssæsOnen med 14 dage. Desu• 
den fandt klubben det uheldigt nt 
nrrongcre et lflb I påskeferlen , Idet 
andre lØbsdatocr v.tr optagi,t. 

13-14 ~rige plsicr; Mnrflnthe r°rpn~ 
berh• nr lltt, kun t1I mrter ro 

tredJ<'plnds. d .,. !nus Schnrn-
13-14 l'lr\1tc ren11 , krnde nok 

b Jrnsrn bl<'V ovrrro• 
erll S b .Jøhrr pA trrdjeplRds<'n, 

hrdstc Il' Y fire Flrm
Sørrn Jrn•rn blrv ;;,i;,. Jn'n Erik 
min~ Nl<!l•en nr · l'edenen 
J{nrlll<'n nr oltr. Mo1tcn1 4 
nr 12 og Prr Jnhnn!"!On nr l 

Sæby-klubben h Abcr , at ruterne I 
Sæbygllrdslllbet Ikke som sidste Ar 
vnru,kellgj!Ør<'S al sne. Frost virker 
derimod m indre generende tor af• 
viklingen. 

15.10 nrl c dren1w Orlo o~~~,~~ 
T gc Ql,;i,n nr. syv, 

(em. ttc John Simonsen nr 
"Biml r nr. o , 
ni Oll E rlk Sehunk nr 10. 

Der er sendt lndbydelllcr ud til 
over 30 nord- og midtjyske klubber 
S idste år deltng 130 løber e, et antal , 
1(/m man hllb<'r overskrides I lir . 

\taterne tro Bogense lover 
~ ror S b y-deltnit<'rne I klub· 

~ens ~i \ ll!b, SæbygArdsl(!bet , som 
atvildts \'>I ,øndog. 

S æbys handlende hnr hve rt Ar 
s.k et Une præmier W Sæby-
lrdal l)ct. Ertorlngt>rne tra tidlige-

re v r . at de nk !ve påskønner 
de n11• f ine præmier, der udsæt-

I bygårdslØbet. 

Gæsterne løb med 
medaljerne ved 
Sæbygaardlø bet 
Det blev ikke væn=, der lob 

mc,d m~me vc,d S:rbygaardlp
be ndac eftermiddag. Det blev 
kun Ul en an11en- o en tredje.plads 
tU SæbJ' Atl~.ilt- o& Orientulngs 
Klub, der stod 90m arrangør. l de I 
a! 10 m • <kr blev ~klet om 
~ AFF, Aalborg, var 
_.,. ue ~1ad3er og fire trcd
JelPII~ em · er v,in11er 3f Sæby 
b~ ~e. 

CJik d.C'1 iLkiloe id. aiodt !or SAOK i 
!.W< !klubben dog vlst sin 

-,,111ko! ø>11 « · -6t!t !elt.. Sæbygnard
~ med 'kun IO mlnut-

r(a,,~ !llrods dc't mudder 
øc .:lec -• de il.20 deltagere 
~ ~ . . Det me-
ø,e 88 - -nr de: llykkedes ;ir. 

~ i3!t (jc!:m,e :!stllet a! en 
ov, men :!onnidda

cera:s .-øl v.n:le den tilo,-esblevue 
...,.., ltlll11,C <llll: -.. ~ til, at de batt 
pneue,, orodanaedes til et ælte af 
t.edla ant4dtt. Dette til trods a!vlk
l<!da lløbei med præcision, om.end 
det tunce tøce satte sit præg på de 
opn:led tider. 

Klassen piger Indtil 12 år over 
425 m afvikledes I to hent, og v in
der blev Helle Westphael, Als, for
an Liselotte La n, AFF, Aalborg, 
og Trine Kristensen, BL 

KJas:sren ~e indtil 12 år over 
425 m ai'l>ruedes gså ! to heat, og 
vinder bl"'7 JJtilm Als. for-= Milcncl JJ BI. og Kim 

et 

Klassen piger 13-14 lr over 425 m 
vand tes :,,f Berit Koch. AFF, Aal
borg, foran Bente Kristensen. 
AFF, Aalborg, Olt Lise Hansen, Als. 

Klosscn drenge 13-14 år over S50 
m a.!vlkledes 1 to heat, og vinder 
blev H ans Henrik Gaardsøe foran 
Erik Thygesen, Als, og Allan Peter
sen. AFF. Aalborg. 

Klassen Ph1er 15-16 Ar over $50 m 
vandtes af Hanne Frll.s, AFF, AaJ. 
borg, foran Ulla Ahrenbach, AFF, 
Aalborg. og Pin Hansen, AFF, Aal
borg. 

Klassen drenge 15-16 Ar over 850 
m vandtes al Pøler Bagg,e Nielsen.. 
Ab. foran Peta- Normann. Bl. oe 
Jørgen Vdllo"- Als. 

Klassen p1gu 11-11 Ar over 11:!0 m 
vandtes af Birgitte .1-., BI. for
an Henny l\lØller. BI. og Ida Niel• 
sen. Vr.l.. 

Klassen mandlig ungdom 11-11 Ir 
over 1310 m vandtes af Steen Bund
gaard. AFF, Aalborg. foran Bent 
Hågensen. SAOK, og Claus Gunde
strup, FAK 66. 

Klassen dame senJor over 850 m 
vandtes al LouJse Jacobsen, IFK., 
Aalborg. foran Jonna Johansen, 
AFF, Aalborg, og Joan Jensen. 
AFF, Aalborg. 

Klassen herre senior over 3930 m 
vandtes al Gunnar Pedel'llen. IFK, 
Aalborg. foran søren Wraa, IFK, 
Aalborg. oa Jøraen H ein, IFK, Aal
borg. 
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Unge atletikadovere 
Ira Sæby er i Norge 

Sæby atletik- og orienteringsklub 
bRr i d e nne w eekend t hold dren,ze 
pnA den forste 'ur t udlandet i aar. 

Fredag morgen tog truppen. der 
bestaar af dren1<e indtil 15 aar til 
Kristiansand l Nor-1?e for at ,-ære 
med til den a.arlige e'-·~nt,~ta.fe t 
byen. · 

De deltagende atletikudovere fri\ 
by er T ai:e Olsen, C&rsten Blro• 

ler, Erik Schunk, N iels Larsen o~ 
Per Kristensen . Rent H aø.J:ensen er 
med som leder. 

Erfaringsmæssigt ved man, at de 
norske atletlkfolk er meget dyi:Uge, 
og Sæby-deltagerne er der!or til
fredse med placenng~r midt I teltet. 

Turen hn.r , .,,u·et en øtor opl vel@ 
for de ung aæb~•nltter, Idet 1. mn.J 
u en festdag I 1-orge, og atleUktol
ktne overværet fier e at feaU!gbeder-
111!, 

De øe.ktl ms.nd fra SAOK Vel!~ 
hfesn I løbet af I d ag. 

Sæbys atletikfolk 
indleder æ onen 

by At:etil<k:ub, der har la;-ror 
P"beo HejlesMi til formand. indre-
der ~n sæ90ll<'n P-~ det ny b:-, J 

. Sæby kommui:e er \"t'd at 
}Ira ~ hilr.d pi choo-.u'beJ· 
~ 
~ blrrer rr. • e et I\Qqi,r,; 

And•irt• -r.e. der u:.m-i.cr 4Jop. 
I); .S'.t\'lt'tt Ct' forst O" frcmm<!$t 

w,:r~ tor 11-12 irii;e p, øg 
!l,.~e. De 200 be<ls'.c tra be,e l.m

t ' l Ul tlnalcstæ,-ne I Roo;l!:Udio 
l •~- D,,;- er to indledende 

-lll"t:"T i Vi,nd..sy,;s,,l, Ill. maj og I. 
jw,. og dt' at,ikles i Brooders:ev 
og Sæby, h~-.s Sæby stadion bliver 

W brui 
- en :roledes med et re ons-

;a,vr:e t Aalborg 13. m&J Der bli· 
,·er acl<s re,:lor..a,,-tæ,T.er t år, og 
med ur,dtagcisc, at et enkelt. &Om 
tinder oted I Fred<-riks'havn. holdes 
,.-.a,-.,nern<, i Aalborg. 

Sæl>y a!le!udollc vil desuden del
t.,ge I fanl<A!llige stævn"1' I den 
komm~ sæ,oo. Foreningen har 
n,eu,p udsendt en red"gorese om de 
kommende æ,mer. 

6 

Sæbydreng fik 
flot placering 

Fem dttnt:.f' · atletik- og 
or1en t-rl ~n begi• 
\'e i "~ ken· 
de ,·d.- klub-
\.> .... ,~plJl~ 

... m,•\~r 

!'amlede .con~ t11.s: ,1:wldrnde m -•de
stærke no,-dmænd, 0,1,: mnn slutte 
paa s1d!'tepladsen 

l O'-Tigt ,·ar :.. 'bydren~ene, meget 
ulfrl"d:-e ml"d forholdene 1 Norge. 
Alle 1oberne vnr pMvat 1ndkvnrtcret. 
og man fik t!n god modtagelse. 

by atJeuk- og orientcrlnR"sklub 
,·11 .i::-~rne vende tilbage næste aar. 

Dn-ni:~n" fm Sæby blev led. t at 
Be,nt HMJ,?~mu•n . 

~r 't'ai:;e 
otte pla• 
{or -- l':--~-11!11!!1!!1 ____ ,_ 

cenn. 
t1on n ~o 
i: t rke. 
mtnd hS:\'.t" 

ltcr; m~
lober a1-

mt-tet 

to~'\.onkur 'l "'l\. n, n d('lto I. fandt 
sted l Kr·. 1anønd oi:: h:-d Eventyr
!it6fettcn 5:i.nime·, m~d k mme:-a
l"rne, albori:. -,.,r atl"byklubbcn de-

cneot daDl!ke dellao:ere Ini:en a[ d~ 
danske mnnd~ko.bcr kunne do t dl" 

Ju~I 

Atletik.stævne 
i Sæby i aften 
med 100 deltagere 
Der tt tilmeldt ca. 100 deluisrre 

tU det f11rste stævne pi d ny aUe
tlkb&Mr pA Sæby IUldlon I aften 
tlndag. Stævnt!'t varer ca. to timer'. 

Dyb,'lld stiller med flest deltage
re, lltke færre end 40 piger og 
drenJI", mens Sæby har 30 med. 
Derudover kommer der deltagere 
fn Frederikshavn, Vrå, Brønden,.. 
lev. 

tævnet er ei Anders And-stævne 
tor piger og drenge i alderen 10-16 
ar 
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At etikbane • 

indvies 1. juni ved 
Anders And-stævne 
De ny nU<'hkbnnrr p:'t S, by tn

dlon tnges I brug Cor torstt• 1mn1t 
ved et Andrrs And-st •vne tirsd.1g 
1 Juni. Anden And-,;t vn<'r r ut
letlk-ornu,g<'ml'ntcr. ,;,,m nlll' pli:cr 
os: dreni:e i 10-10 :'tr,; nldrt<'n knn 

delta_gc_, uan..<et mC'd.lcm,Jcab Il! en 
~. 

Dansk AtletJk Forbund stl\r hll11 
m<'n:i • som mutter med en 

lands-finale i R sltildl' hl l'ltc1· re 
Arbejdet m<'d atletlkbnncrn,, l 
by lmr strnkt si11 o,,.,,. fll're :'tr. 

og vc,d den uoUicleU,- lndvlC'ls~ p~ 
Ursda1 vil der v re vi ,e mongkr 
&neme er ikke mMl op, sti mnn 
vc,d Inddelingen i bnncr knn goron
tcn, 100 pct. for læn11dcn, men fcJ
lcno vil væro minirnoll' og heil 
u betydelig vc,d t And And
stævne. 

Sæby Atl tik- orienterings-
klub, der st4r tor annngem<'ntet, 
bar Sl'lldt indbydets., ud til lille 
klubbt'r i Nordjyllond. men tnrmon
d ~ la,n,r Pn,ben Hcjlesen., nndl'r
åreger, ot op:'t ikl<e-mc,dlemmer, 
der tt intettsSel'l'de, kllD dcltage. 
Tilmeldelse m:'t dog sko sencst J 

oq:cn. I ~-
Stævnet cr tænkt som et propn

pndastævne tor atletllc. og torbA
'benw,t vil m~ ml!dc op som 
tilsku~ sAvel forældre som andre 
tntercsseffde. Klubben htlbt'r 1 ov-

at foneldro vil Wbydc deres 
hjælp ved Slævnel Der skal bruges 
znaniie dommere. 

~t sidste afholdte Anden And
atevne fandt sted :1 Brønderslev. 
Her opntcde Sæby-atletlld'olkene 
fdl&mde result.iter: 

11 lrs klasser: 60 m løb J)i6ar: 
Annette Sclrenscn nr. tre 1 10.6 a k., 
400 m )slb: Anette Sørensen nr. et l 
85 sek. Længdespring: Vivi P eder
sen nr. to med 2,911 mcter, e 
&!rensen nr. fire 2.71 meter, GO m 
lob. drenge: Jens Obm nr. U'C! l 9,7 
sek.. Flemming Ramlov. Nr. b 
10.2. Carsten Christensen nr. nJ 10,5. 
Tom øller nr. Il lt.l og 
Bimler nr. 12 i 11,2 sek. 400 m tdl>! 
Flemming Ramløv nr. tre l 1,19,f, 
min, .Jens Ols(on nr. syv 1,24.1), Car
sten Christensen nr. ni 1.28.4, u. 
Bimler nr. 11 l,32,.3 og Tom MØllcr 
nr. 12 f 1,33,7 min. 
l2 Ars klassen: 

Olr. Spruigsbcr(I blev nr. et i 
længdespring med 3,65 meter. nr. to 
J 60 m IØb 9,5 sele, nr. to f 400 m 
løb 1,17.2, min. (ny klubrekord), og 
nr. tre I kuglrs!Ø<f moo 6.ll (ny 
klut>rekord). 

13- 14 Ars klassen: 
Swanne Asmussen: et i 400 m i 

1,29,3 min., nr. et I spydkast 11,10 m. 
nr. fire i Ia,ngdesprini: og nr. fem i 
100 m J.pb. 

Søren Jensen: Nr. to 1 længde
spring med <l,50 m 01 nr. tre i 100 
m IØb l 4.2 sek. 

Per Mortensen: Nr. to I spydkast 
3"-59 meler. 

Jøm Mortensen: Nr. et i spyd 
7,47 m. nr. to I 400 m lpb i 1,06,5 

mm <ny klubrekord og nr se 
IOOm 

nr. syv I 400 m, nr. 
ol n11 og 100 m. 

I denn 
Niel. La 

I sp)'dkast 
ter <ny klUbl't'kordJ 

fem , n11d,• prtn11 mNI 3.41 

Atletikfolkene tilfredse 
med Sæbys ny baner 
Der sporedes almindelig tilfreds- Spydklllll: Jørn Mortensen, Sæby, 

hed med det ny aUeUkanlreg på 35,89 m. 
by stadion ved det første stævne 100 m løb: Jprn Mortensen 13,8 

p.\ banerne tirsd3g atten. Hidtil h3r sek. 
aUclikudø.-ere I Sæby !Ørt en kum- 400 m løb: Jørn Mortensen 62,3 
merllc tilværelse. Det ny nllelik"1a- sek. 
dioø .-al siden af fodboldbanerne Piger: Længdespring: Jytte Lyng 
a,adru bdl billedet. Larsen, Frederikshavn. 4,20 m. 

Sa-b,s allletikbaner skol Ikke blot Kug)eslØ<I: Jytte Lyng Lora n 8,00 
lll'uc,s at nwdlemmer nl Sæby A ~- m. 
~ ~ Orienteringsklub, men 100 m løb: Jytte Lyna Lataen 13.!l 
o,:u at andre alletikdyrkende klub- sek. 
11ft' i SabJ, kommune. 15-16 rir: Drcniie: Lrenad spring· 
~. et s, kaldt Anders Torben Jensen, Frederill.shavn, 5.37 
~ havde snml t ca. 100 m. 
dd~ In Sæby, Dybvod, Frooe- Spydkas~: Arne Houmann, Sæby, 
~ Brønderslev og Vr . 50.76 m <ny klubrekord>. 
~ 'bleY me:ret vellykket, og JOO m løb: T;ige Olsen, Sæby, 12,7 

tDsklM!TC vnr mødt op I det sek. 
dejlJ&e .-ejr. 400 m lob: Folmer Jen,en, Frode• 

De beåle resultater var: rikshavn, 60.4 sek. 
12 års gruppen: Drenge: Læn~dc- Piger: Længdespring: Pernlll 

1prlng Tom Hansen, Dybvad 3,81 m. Uggerhoj, Frederikshavn, 4,43 m. 
KuglestØd: .Jørgen Korsgaard, Kuglestød: Vibeke Nielsen, S b)', 

Dybvad, 6,93 m . 8,37 m lny klubrekord) 
60 m lpb: Tom Hansen, Dybvad, 100 m hib: Pernille Uggerhøj 13,li 

0.3 :Rk. sek. 
400 m løb: Chr. Spangberg, Sæby, 400 m løb: Alice Jensen, Frollfl~ 

'13 se-k. (ny klubrekord). riksh3vn: 78,9 sek. 
Plgcr: Længdespring: Mariruu!c 

.Sluubbeltrang, Dybvad, 3,50 m. 
Kus:l stød: J ytte Pedersen, Dyb

~49 m. 
m lob: Mari:lnne Skrubbel
~S sek. 

400 ro lØb: Mcltc Bock, Dyb"od, 
11>,1 ttk. 

13-14 Ar: Drenge: Længdespring: 
n .Jensen, Sæby, 4 ,48 m. 



Fint at etikstævne 
for unge i Dyb vad 
Dybvad Idrætsklub har holdt et Dybvad, 4.26 m . HØJde: Britta MØl-1 

a tletikstævne med 100 deltagere fra ler, Dybvad. l 00 m . 
AFF, Aalborg, SAOK, Sæby, og 12 Ar: 60 m løb: Anne Dorthe 
Dybvad. Vmdeme blev· Nielsen, Dybvad 8.8. aelt. klubrek. 

Dren1e: 10 Ar: 60 ru IØb: Jan Læn1de: Marianne Skrubbeltran(I, 
Chr!stlansen. Dybvad 11.8 ek. Dyhvad, 3.54 m. KU(lle: Jytte Peder-

de: Jan Christiansen, Dyhvad, sen, Dybvad, 4.94 m. Højde: Ma
lt. Kugle: Claus Bimler, Sæby rianne Skrubbeltang, Dybvad, 

m. 1 20 ru klubrek. Anne Dorthe Niel• 
I Ar: 60 m løb: Tom Hansen, sen. I)ybvad, 1.20 m. 

vad, 8.9 sek. klubrek, Læn(lde: 13/ 14 Ar: 100 m lØb: Lis NI , 
en Stouby, Dybvad, 3.70 m . AFF, 14.0 sele. Læn11de: Vlbue 

K ugle: Tom Hansen, Dybvad, 5.10 R<Sds&nard. AFF. 4.00 m. Spyd: Joan 
m. Spyd: Per Thomsen Nielsen, SU!ebak, Dybvad, 15 90 m . Højde: 

vad, 17 07 m . Vibeke RØ<ls(laard. A:FF, 1.30 m . 
år: 60 m lØb: Chr. Spangsberg, 15 16 Ar: Læn(lde: Annellie Chrl.-

by, 8.9 sek. Len(lde: Chr. stensen, Sæby, 3,82 m. Spyd: V ibeke 
angsber11, Sæby, 3 78 m . KU(lle: Nielsen, Sæby, 24.98 m . 

) e rgen Kongaard, Dybvad, 7.11 m . i._ __ ;:::-=-- -== 
Spyd: Gert Kristensen, Sæby, 23.75 -----~J: 
m. 

13 114 Ar: 100 m lØb: Steen J ensen. 
Dybvad, 13.6 sek. 80 m IØb: Steen 
Jensen, Dybvad, 11.1 aek. klubrek. 
Længde: Steen Jensen, Dybvad, 4.10 
m. HØjde: Frank J en.sen, I)ybvad, 
1.35 m tang. kl Spyd: Frank Jen
sen, Dybvad. :is.68 m. 

15 16 Ar: 100 m IØb: Jes Jakobsen. 
[)ybvad, 12.3 sek. ltlubrek. Længde! 
Jes Jakobsen, Dyb vad, 5.06 sek. 
Spyd: Arne Houmann, Sæby, 51.73 
m . HØjde: Ame Houmann. S æby, 
1.60m. 

P!Jer: 10 lr: 60 m ldb: Gitte 
Trærup. Dybvad, 9.8 sek. Længde: 
Gttte Dig ,Dybvad, 2.90 m. 

li Ar: 
vad, 9.8 • • ■, 
D bvad, Ulm.JC.iall: eyer, 

SAOK BESATTE 
FIRE FØRSTE
·PLADSER 

Sæby AUetik- og Orienterings-
klub opnåede mange gode resul-

' tater ved sommersbevnet i Bren
derslev, hvor klubben deltog med 
10 medlemmer. Det blev til In 
fm;tepladser, fire andenpladser4il 

tredje pladser, og der blev sat 
ubrekorder. 
SAOK opnlede 

teter: 
80 meter l8b for drenge indtil 

.. : Thomas Carstemen (12.1) 
Madsen ( samme tid) blev 

ogto. 
200 meter løb: Jørn Morte 
. to i tiden ?.11.9 m. 
I spydkast dominerede SAOK 

tte de tre første pladser: J 
ortemen (37.83 m), Per 

(30.42) og Morten Fry 
.511). 

I diskoskast blev Jørn Morte 
m. et med 25.44 lll• Per Mortenøen 
besatte tredjepladsen med 23.33 m. 

I kuglestød tiesatte Per Mor
tensen førstepladsen med 8.73. 

I kuglestød for drenge mellem 15 
\ og 17 år satte Arne Houmann ny 

klubrekord med 11.66 og det 
samme gjorde han i spydkast, hvor 
han blev nr. et med et kast på 63.32 
m. 

An!e Houmann besatte desuden 

andenpladsen i diskoskast med 
23.94m. 

Sek rekorde \ 
og tangering 
Ved atletik.stævnet I Dybvad satte 

tre drenge fra Sæby seks klubre
korder. De fordeltes mellem Gert 
Christensen, Chr Spangsberg og 
Arne Houmann med to til hver 

Gert Christensen forbedrede sin 
em dace gamle r ekord I kuglestød 
ed 13 cm til 6,63 meter I spydkast 
\te han rekord med 23,75 m. 
Chr Spangsbera kllilne med 3,78 

sa:t te rekord l længdespring. I 
m. løb nlede han med 8,9 sek. en 

lendedel lUldcr den gældende re-
rd. 
Arne Houmann er et af Sæbys 

code atlctlkm>ner. Han nåede over 
1,60 m . I hØ)de,,prlng I !osberystllen, 
110m kræver skwneummimåtter til 
at lande på. Sådanne måtter findes 
Ikke I Sæby. Med træning 1 denne 
stil.art akulle Arne Houmann kunne 
nå et stykke højere Han satte re
kord I .opydkaat med 51,73 m ., et 
ruultat. som aldsle Ar ville have 
(livet en n plada ved danmaib
mest~ -

TRAVETURE I 
BYGARDSKOV 
by Atletik- og 

·ng,sklub arrangerer I li 
de foregående år trave 

bygårdskov. 
Der startes fra sportspla 
oven mellem kl. 18.30 og 19. 

ge år har arrangementet 
nlagt til onsdagene, men 

i år valgt tirsdag, i.sær 
d af de kommlØlale 

ldninger i anlzgget om 
en. 

Turene agtes gennemført 
e I tiden indtil 3. august, 

SAOK håber på velvilje bos 
vejrguderne. 




