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· .. SIKsoJører i 4 af 6 aldersgnipper · 
. '·sÆBY: Sæby~atletikkl~b~ .' .. ., Holdmesterskabet . om-
ben · SIK. SØ -fik ea f:_lot · . fatter-_:_-0tte-. _· discipliner ___ og 
-start, da-·man i går"'{ S~_by - . afdeljngen;i går gjaldt halv- . 

' · Fritidscenter · __ afviklef;te delen ·: af Øv~lserne, nemlig i 

første runde om de DQtd~~ -~ :: 3 · ga11:ge ~-J3 ,:_meter hække-
jyske atletikboldnies!,e_r~- . · ·. tøb~--læng4esp,ri~g; høj des-_· 4' · 

skaber. Sæby fører i 4 :af de - ~pring , og ~@Q meter løb. 
6 aldersgrupper.. ·, , C • • •• , A~den · · flf deJing-· · afvikles 

. .._ -~. · .. -~ ; ' _ _ også ·_-i Sæby Fritidscenter, 
Sæby kom i spidsen i alder i._ · ,den 12. marts._ 
sgruppen indtil 9 år . s_amt i -.. - I går løb·. Sæby med flest 
klasserne . for de , 10:-11-_åri~ ~ førstepl_adser, · nemlig 19~ ---.-: 
. ge, 12..:13-årige -· og · 14.:.15- Oybvad tog .,_ sig --af · 11 og 
·årige,· · mens · Dybvad Id- Astrup 6: Sæbys Henrik 

. rætsklub lagde sig :i spidsen ·. Olesen vår ·i topform. Han 
· hos de 16-17-årige .. og de vandt samtlige fire øvelser 
18..:19-årige. · · . _hos oe 12-13~årige. 



Træner hå~er på de 
sædvanlige medaljer 

7-/- °I y 

. Unge adeter til mesterska,ber 
- SÆBY: Gunnar Møller Ni

elsen er optimist, når han i 
weekenden sender 14 af si
ne unge atletik-talenter til 
landsmesterskaber i atle
tik. SIK-80 plejer at tage 
medaljer med hjem, og det 
mener atletik-formanden 
også lykkes denne gang. 

- Vi har altid hjembragt 
flere landsmesterskaber -
og det er jeg sikker på også 
vil ske denne gang. Eilers 
skulle det da gå meget galt, 
mener han. · 

Årets indendørs mester-

skaber i atletik kommer til 
at foregå i Fuglsøcentret 
ved Ebeltoft, hvor DGi 
traditionen tro afvikler 
mange af sine landsmester-

. skaber - ikke bare i atletik, 
men også i andre· idræts- _ 
grene. 

For Sæby-atleterne er 
. landsmesterskaberne også 
årets første chance til at se, 
hvor de egentlig står i for
hold til konkurrenterne. 
Mange er nemlig rykket op 
i en ny aldersklasse med 
nye konkurrenter samtidig 
med årsskiftet. 

De 14 sæbynitter, der 
skal forsvare S1K-80s· far
ver, er Morten Hyttel, Jon 
Andersen, _ Jeppe Kristen
sen, Karsten Sørensen , 
Rasmus Thirup, _ Karsten 
ldskov, Allan U gilt, Søren 
Christiansen, Maria Mo
gensbæk, · Christine Her
mansen, Mia An9ersen, 
Ida Jensen, Stine Jør
gensen og Anette Nielsen. 

· toto Træner Gunnar Møller Niel
sen, Sæby, er ikke i tvM om 
at hans SIK-mandskab vil 
hentge medaljer ved lands
mesterskabeme. 
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f Fenigange Id 
til SIK-atleter 

SÆBY: SIK 80 tog godt for 
sig af retterne ved de in
dendørs landsmesterskaber i 

end vinderen . 
· Samme skæbne overgik 
Christina Hermansen i højde
spring hos de 14-15 årige pi
ger . Chrstina tabte guldet på 
flere nedrivninger end guld
vinderen . 

Jeppe Kris"tensen et et godt 
bud på en topplacering ved 
DM i mangekamp senere på 
året. · 

I klassen for de 16-1 7 årige 
drenge hentede Allan Ugilt 
guld i 2x33 rilet~r hækkeløb . I 
højdespring fik han sølv. 

Søren Christiansen vandt 

· atletik i Fuglsøcentret ved 
Ebeltoft. Atletik-folkene fra 
Sæby kom hjem med ikke 
færre end fem guldmedaljer, 
ni sølvmedaljer og to bronze
medaljer. 

Med lidt held kunne det 
være blevet til yderligere to 
guldmedaljer. Jeppe Kristen
sen opnåede i længdespring 
hos de 14-15 årige samme 
længde som guldvinderen, 
men måtte dog tage til takke 
med sølvet , da han i det næs
tbedst spring var dårligere 

Den store triumfator fra 
SIK 80 blev Jeppe Kristensen 
hos de 14-15 årige drenge. 
Jeppe Kristens .en hentede 
guld i både trespring og 2x33 
meter hækkeløb. Desuden 
blev det til tre gange sølv for 
den talentfulde SIK 80-atlet. 
Udover sølvet i længdespring 
blev det til sølv i højdespring 
og 2x30 meter løb. 

· guld i 2x30 meter løb for de 
18-1.9 årige drenge, mens det 
blev til sølv ,i højdespring og 
trespring. Desuden hentede 
han to bronzemedaljer i hen
holdsvis længdespring og 
2x33 meter hækkeløb. 

Den sidste guldmedalje til 
SIK 80 tegnede Anette Niel-

sen sig for hos seniorerne ved 
at vinde 2x33 meter hække
løb . Hun hentede desuden to 
sølvmedaljer i henholdsvis 
højdespring og 2x30 meter 
løb . 

I holdkonkurrencen indgik 
Sæby-atleterne på holdet fra 
Nordøstjylland . En første- el
ler andenplads i den indivi
duelle konkurrence talte med 
i holdkonkurrencen. 

På drengeholdet for de 14-
15 årige havde SIK 80 tre med 
på guldholdet . Det var Mor
ten Hyttel, Jon I Andersen og 
Jeppe Kristensen. 

De 14-15 årige piger fra 

Nordøstjylland hentede sølv. 
Her optrådt de tre SIK 80-pi
ger Christina Hermansen, 
Maria Mogensbæk og Ida 
Jensen. 

Drengene i klassen fra 16-
17 år fra Nordøstjylland 
vandt sølv. Her var SIK 80 re
præsenteret ved Karsten Ids
kov, Carsten Sørensen, 
Rasmus Thirup og Allan 
Ugilt. 

Søren Christiansen var 
eneste SIK 80-atlet på sølv
holdet i klassen for de 18-19 
årige drenge , og Anette Niel
sen var ligeledes eneste SIK 
80-atlet på kvindeholdet , der 

vandt sølv. 
- Vi er meget tilfredse med 

de sportslige resultater . Vi har 
haft en utrolig god weekend , 
fortæller formanden for SIK 
80 Gunnar Møller Nielseri , 
som var med på turen til 
Ebeltoft. 

Næste gang SIK 80 atletik
folkene skal i aktion bliver 3 0. 
januar, når Sæby-klubben er 
arrangør for de nordjysk e 
holdmesterskaber , og i febru
ar gælder det de Jydsk-Fyn
ske mesterskaber i Marselis
borg og DM i mangekamp. 



[ Medaljeregli
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iil atleter 
SÆBY: SIK 80 høstede 

1et væld af triumfer ved de 
jysk-fynske mesterskaber 
i atletik i weekenden i 
Marseillesborg Hallen ved 
Århus. SIK 80-atleterne 
kom hjem med heie 1 7 me
daljer. Heraf var de otte af 
guld. 

For 15-årige Jeppe 
Christensen blev mester
skaberne den helt store 
triumf . Han vandt fire 
guld- og en sølvmedalje. · 

Guld i 60 m hækkeløb, 
længde- , højde- . og 
stangspring. I stangspring 
satte han ny mesterskabs
rekord ved at springe 2,80 

· m. Sølv i 60 m løb. Maria Mogensbæk i 
Jeppe Chr~stensen er ef- stangspring med et spring 

ter weekendens præstati- på 1,80 m, hvilket var per
oner et godt bud på en me- sonlig rekord. 
dalje ved Danmarksme- Christina . Herniansen 
sterskaberne .i Århus . om _ hent.ede ' Jg .sølvmedaljer 
14 dage . hjem. J 60 m .hæk.keløb og 

13-årige Henrik Olesen i højdespring . I . højdes
blev næstmest vindende pring , skete det med en 
SIK 80-atlet med to guld- .personlig rekord på 1,55 
, en sølv- og en bronzerne- m. 
dalje. Guld i 60 m hække- 22-årige Anette Nielsen 
løb og højdespring, mens vandt guld i højdespring 
det blev til sølv i 60 m løb og bronze i 6D m hække
og bronze i længdespring. løb. 

13-årige Mette Møller Den 16-årige Dennis 
Nielsen vandt bronze i Clemann sikrede sig bron
stangspring. zemedalje i højdespring, 

Der var sølv til 14-årige mens der var guld til 1 7..:. 
. . 

················--·-··---····"'- · ··- - -- -

årige Allan Ugilt i 60 m 
· hækkeløb . 

SIK 80 deltog i mester
skaberne med 18 atleter , 
Udover ,: de 17 ,me~aljfr •:. 
b}ey_det til ert stribe .fina
l~pladser . Heraf to fj~rde
pladser og fire femteplad
ser. 

- Det gik simpelthen 
over al forventning . Vi ser 
med spænding frem mod 
DM i mangekamp om 14 
dage, hvor vi tror på, at 
flere af vores atleter kan 
hente flotte resultater 
hjem, siger formanden fra 
SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen. 
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"~ Stor medaljehøst 
ti1SIK80 
SIK SO'ø ungdom viste de
res talent ved de Jysk-Fyn
ske Mesterskaber, der i 
weekenden afvikledes i 
Marselisborghallen i År
hus. Klubben hjembragte 
hele 17 medaljer, hvor de 8 
var af guld, 5 af sølv og 4 af 
bronze. 

Fra start til slut var der 
den helt rigtige stemning i 
Sæby-lejren, som havde 

" slået sig ned i et hjørne af 
den store hal, og det varede 
da heller ikke længe, inden 
den første sæbynit var at 
finde på sejrskamlen, hvor 
han blev hyldet af kammera 
terne. 

Den første medaljetager 
var Henrik Olesen, 12 -13 år, 
der med personlig rekord 
tog en bronze medalje i 

længdespring. 
15-årige Jeppe Kristensen 

og Henrik Olesen viste; sig 
senere at blive to at stæv
nets helt store profiler med 
en perlerække af resultater. 

Henrik Olesen vandt såle
des både 60 m hækkeløb og 
højdespring, fik sølv i 60 m 
løb og som nævnt bronze i 
længdespring . 

Jeppe Kristensen fik guld 
i 60 m hæk, lændespring, 
højdespring og stangspring, 
hvor han satte mesterskabs
rekord med 2,80 m. 

Endvidere fik han sølv i 
60mløb . 

De · øvrige medaljetagere 
var Anette Nielsen , 22 år 
med guld i højdespring, Al
lan U gilt, 17 år med guld i 60 
mhæk. 

Der var sølv til Maria Mo
gens bæk, 14 år i stangspring 
og Christina Hermansen, 14 
år i 60 m hæk og højde
spring. 

Endelig var der bronze til 
Anette Nielsen, 22, i 60 m 
hæk, Dennis Cleemann, 16, i 
højdespring og Mett e Møller 
Nielsen, 13 år i stangspring. 

De øvrige deltagende SIK
' ere klarede sig også fint 
med en række personlige re
korder. 

• Stævnet viste, at vi in
dendøs kan klare os blandt 
de store klubber , når det 
gælder ungdom, fortæller 
formanden Gunnar Møller 
Nielsen , • nu håber vi blot 
snart at få bedre banefor
hold udendørs, så vi også 
her får de samme trænings
muligheder som andre klub
ber. 

Næste store begivenhed 
bliver DM for ungdom i 
mangekamp den 20. februar 
iÅrhus. 

sem 





/ ' /7--2 SIK-formand vred 01/ 

over stadion-roderi 
SÆBY: - Vi har brug for 

hjælp nu . 
Ordene var formanden 

for Sæby Idræts Klub 80, 
Gunnar Møller Nielsens , 
der på klubbens general
forsamling kunne se tilba
ge på et '93-år , der ikke 
·som forventet bød på for
bedringer af klubbens for
holdsvis beskedne sta
dion-forhold. 

- Stadion er vores smer
tensbarn. Hvis man synes, 
at det går godt på de andre 
områder i klubbens arbej
de, skal man blot tænke på 
vore stadion-forhold for 
at komme ned på jorden, 
sagd e SIK-for-manderi. 

- Jeg har ikke kendskab 
til nogen klub i Jylland af 
samme størrelse og aktivi
tets-niveau på bane som 

vores , der ikk e har fået 
forbedret deres løbebaner 
i de sidste 16-20 år. 

- Vores bane-forhold 
gør , at vi ikke kan træne 
sprint og hækkeløb med 
forbedret løbeteknik til 
følge , og det er jo ikke godt 
for de medlemmer , som 
ønsker at træne disse dis
cipliner. 

- Jeg sagde i min beret
ning sidste år , at der ville 
ske noget på stadion-si
den i '93. Hvad skete der? 
En masse avis-skriverier , 
og at de penge , der var af
sat på budg ettet i '9 3, bl ev 
overflyttet til '94, fortsat
te en skuffet Gunnar Møl
ler Nielsen. 

- Det ser ud til , at man 
. her i Sæby Kommune hy l

der det frie initiativ. En 

klub laver selv baner , og 
bagefter får man så pen
gene af kommunen . I en 
anden klub, hvor hoved
parten af medlemmerne er 
voksne , bygges der et 
kæmpe klubhus uden iso
lering , · og bagefter får 
klubben tilskud af kom
munen. 

- Jeg er glad for alle de 
idrætsanlæg , Sæby Kom
mune har fået op at stå , 
men hvorfor følger man 
ikke rækkefølgen? Dertil 
har v i hørt 11 7 udvandede 
forklaringer . Vi har brug 
for hjælp nu , fastslog SIK
f ormanden , der torventer, 
at '...,. kunststof-fo rbedri n 
gerne på Sæbys ~}adion 
begynder senest næste ·år . 
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Ung dansk mester 
SÆBY: SIK 80s talent

fulde atletikkæmper Jep
pe Kristensen sikrede sig i 
weekenden det danske · 

· mesterskab i mangekamp 
i klassen for 14-15 årige 
drenge efter en fornem 
indsats. 

Ved mesterskaberne i 
Marselisborg Hallen ved 
Århus var Jeppe Kristen
sen i meget hård konkur
rence med fire Fredens
borg-drenge, men efter en 
rigtig gyser-afslutning 
kunne Jeppe Kristensen 
kåres til ny dansk mester . 

Hvis guldet skulle med 
Jeppe Kristensen hjem til · 

Sæby, var kravet på den 
afgørende 1.000 meter, at 
han løb syv sekunder hur..: 
tigere end Lars Jørgensen 
fra Fredensborg IF. 

Men Jeppe Kristensen 
løb et fremragende løb . 
Han besejrede rivalen fra 
Fredensborg med mere 
end syv sekunder . Guldet 
var hjemme til stor jubel 
for Sæby-lejren . · 

!alt opnåede Sæbys svar 
på Daley Thompson 2.605 
point mod _Lars Jørgen
sens 2.559. 

16,-årige Karsten Sø
rensen fra SIK 80 opnåede 
en fjerdeplads i sin klasse. 

Han satte i efteråret 
udend~rs dansk rekord i 
mangekamp . Karsten Sø
rensen opnåede 2.430 po
int - 285 færre end bron
zevinderen . 

I klassen for 14-15 årige 
piger sti llede SIK 80 med 
fire deltagere . · 

Christina Hermansen 
klarede sig bedst. · Hun 
blev nummer seks. Allere
de i den første øvelse , 
favor it- fiisciplinen hæk.:. 
keløb , mistede hun bron
zemedaljen . Hun var så 
l;lheldig at mist ~ en hæk, 
hvilket kostede tid og 200 
point . I alt blev det til en 

sjetteplads og 1. 780 point 
for Christina Hermansen . 

Mia Andersen ble v 
.nummer ni med 1.417 po
int . Maria Mogensbæk 
blevnummer l Omed 1.368 
point. Ida Jensen pesatte 
12. pladsen med 1.197 po
int . 

Næste opgave for atle 
tikudøverne . fra SIK 80 
bliver de jydsk-fynske 
mesterskaber i cross i Vej
le næste weekend , hvor 
Sæby-klubben .håber på 
flere medaljer . 





Sæby-atleter s -~v 
ikampomDM · .· 

SÆBY: SIK 80s ungdom 
kæmper i dag og i morgen 
om DM-medaljer i l\farse
lisborg Hallen ved Arhus. 
10 atleter fra · SIK 80 skal i 
aktion . , 

Sæbys største medalje
påb er den 15-årige c;lan
·ske in.ester i mangekamp , 
'Jeppe Kristensen, '. som 

- stiller op i hele fire disci
pliner. Den unge Sæby-at
let stiller op i højdespring , 
stangspring, 60 meter 
hækkeløb og længdes-. ) 

pr1ng. . 
På en god dag kan Jep

pe Kristensen være med 
helt i fremme i alle fire dis
cipliner. 

1 
• I aldersgruppen for 14-
15 årige stiller SIK 80 for-

·· ··· · ·· · ·-· ·· · ·· -· · ·· •••. . . . • · ···· "'·· ·· ••·· ····· •·••••· ······ · · ·-~-·~ ............... ·.·.·.~-:t:,:.:.:-:-:-:-:-:-:-:·· I 

uden Jeppe Kristensen 
med fem deltagere. 

Christina Hermansen 
stiller op i højdespring og 
60 meter hæk. Hun kan 
også på en god dag blande 
-sig i medaljekampen. 

De .fire ~vrige d.eltag~re 
i klassen l 4 ..:15 · årige er. 
Maria Mogensbæk, Ida 
Jensen, Morten Hyttel og 
Jon Andersen. 

I kla ·ssen for 16-1 7 årige 
stiller SIK 80 med tre del
tagere. Det er Rasmus . 
Thirup, Karsten Sørensen 
og Rune Christerisen. 

22-årige Annette Niel
sen er SIK 80s ældste del
tager ved stævnet. Hun 
stiller op i højdespring og 
60 meter hækkeløb. 
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, til Sæby-atlet · 
SÆBY: 15-årige Jeppe 

Kristensen fra SIK 80 kan 
nu kalde sig · tredobbelt 
dansk mester i atletik . 

For tre uger siden sikre
de Jeppe Kristensen sig 
det danske mesterskab i 
mangekamp, og i weeken
den fik det store Sæby-ta
lent føjet endnu to danske 
mesterskaber til samlin
gen efter en række frem-

- ragende præsatationer 
ved DM i ¼'darseliseborg 
Hallen ved Arhus. 

Jeppe Kristensen vandt 
guld i længdespring med 
et spring på 5,86 meter , 
hvilket var personlig re
ko rd. 

I højdespring kom gul
det i hus efter en ny per-

sonlig rekord. · Jeppe Kri
stensen sprang otte cm 
højere, end han nogensin
de tidligere havde præste
ret . Vinder-springet blev 
på 1,80 meter. 

Ud over de to guldme 
daljer hentede Jeppe Kri
stens~n en bronzemedalje 
i 60 meter hækkeløb . Des
uden blev det til en fjerde
plads i stangspring lige 
uden for medaljerækken . 

15-årige Christina Her
mansen sikrede sig sølv
medalje i højdespring . Der 
var ligeledes sølv til 15-
årige Maria Mogensbæk i 
stangspring med et spring 
på 1, 9 meter, hvilket var 10 
cm over hendes tidligere 
personlige rekord . 

Anette Nielsen hentede 
sølv i højdespring i klas- . 
sen for de 20-22 årige. Det 
blev også til bronze for 

. . Anette Nielsen. Det skete 
i 60 meter hækkeløb . 

Rasmus Thiru ~ blev 
nummer 10 i v.500 meter 
lø~ og. nu:gi~r syv i tres
pring 1 . · ppen for de 16-
17 år· e. 

1 -årige Jon Andersen 
blev placeret langt nede i 
rækken i højdespring , 

· · mens Morten Hyttel fik en _ 
flot sjetteplads på L500 
meteren for 14-15 årige. 

Ida Jensen blev nummer 
8 i kuglestød for de 15-åri
ge , og der var en sjette
plads i stangspring til 16-
årige Karsten Sørensen. 

I 
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. Fieie sm . 
... medaljer? 

· SÆBY: Der er fle
re medaljer på vej til 
SIK 80s atletikung
dom, når anden af
deling af de nord
jyske amtsmester
skaber I 'i mange
kamp i eftermiddag 
afvikles i Sæby Fri-
tidscenter. · · 

SIK 80 var totalt · 
dominerende , ved 
første af deling for 
en _måneds tid siden, 
så der er lagt op til 
nye Sæby-triumfer i 
dag, når de sidste fi-
re discipliner af-

, gøres. De fire disci
pliner er kuglestød, 
3x33 meter løb, 800 
meter løb og tres
pring ; Amtsmester
skaberne foregår 
både individuelt og 
for hold. SIK 80 er 
efter første halvdel i 
spidsen for de fleste 
aldersgrupper. 

Foruden SIK 80 . 
deltager Dybvad, 
Astrup/Sønderskov 
og Hjørring i me
sterskaberne, som 
også gælder som ud
tagelse til DM i april · 
måne _d på Born
holm. 

, ' . . - . .!J' -- - -
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SIK-do1nipans i IDangekamp 
SÆBY: SIK 80 's ung

doms-atletikudøvere 
har vinteren igennem 
været meget stærke . Det 
viste de endnu en gang 
ved weekendens 
amtsmesterskaber i 
mangekamp i Sæby. 

Det var anden halvdel 
af de nordjyske mester
skaber i mangekamp for 
hold. Samtidig blev der 
individuelt kåret 
amtsmestre i 3x33 meter 
løb , 800 meter løb, tres
pring og kuglestød. 

SIK 80 pentede sejre i 
følgende discipliner: 

I aldersgruppen op til 
ni år hos pigerne vandt 
Ida K. Jensen 800 meter. 

. Trine Albertsen sejrede i 
kuglestød. 

Anne Arvidson vandt 
kuglestød i klassen for 
10-11 årige piger , .og .. 
Christine Hermansen 
hentede to guldmedaljer 
i klassen for de 14-15 
årige piger. Hun sejrede 
i 3x33 meter og i tres
pring . Ida Jensen vandt i 
samme aldersgruppe 
kugl~stød , mens Maria 
Mogens bæk var hurtigst 
på 800 meteren . · 

Hos drenge op til ni år 
gjorde Steffen J ørgepsen 
rent bord ved at vinde 
alle tre discipliner. I 
denne aldersgruppe . 
konkurrerer man ikke i 
trespring, så Steffen Jør
gensen sejrede i 3x33 
meter, 800 meter og kug
lestød. 

Rune Pedersen blev 

dobbelt mester i klassen 
for 10-11 årige drenge 
ved at vinde 3x33 meter 
og 800 meteren. 
. I klassen for de 12-13 
årige drenge var der 
dobbeltsejr til Henrik 
Olsen. Han vandt i 3x33 
meter og trespring . Bri
an Rasmussen vandt i 
800 meter løb. 

Jeppe 1Kristensen , der 
er dansk mester i man
gekamp , blev tredobbelt 
mester i klassen for 14-
15 årige drenge . Storta
lentet fra Sæby vandt i 
trespring , 3x33 meter og 
kuglestød . Morten Hyt
tel var hurtigst på 800 
meteren . 

Karsten · Sørensen · 

vandt 3x33 meteren for 1 

de 16-17 årige drenge . ' 
Niels Arvidson sejrede i 
kuglestød. 

SIK 80 vand t fire ud af 
de seks holdkonkurren
cer. Kuri i klassen for 16-
1 7 år ige og 18-19 år ige 
sikrede SIK 80 sig ikke 1 

hold guldet . 
I gruppen op til ni år 

vandt Sæby med 31 7 po
int foran Hj'ørring med 
35 point. Hos de 1.0-11 
ådge vandt SIK 80 med 
302 point foran Dybvad 

· med 162 point . 
De 12-13 årige holdt 

sig ikke tilbage. Her 
vandi SIK 80 med 401 
point foran Dybvad med 
180 point på andenplad
sen . 

I klassen for de 14-15 
årige vandt SIK 80 med 
414 point foran Dybvad 
med 143. 

Dybv ad vandt i klas
sen for de 16-1 7 årige 
med 123 point foran SIK 
80 med 58 point . I den 
ældste klasse for de 18-

, 19 årige vandt Dybvad 
ligeledes med 42,5 point 
foran SIK 80 med 17,5 
point. 

I 
\ 

\ 



De unge idrætsudøvere fik som et synligt bevis for hæderen fra Sæby Kommune et gavekort til en træningsdragt. 
Tidligere er der givet pokaler, men folkeoplysningsudvalget, der står for prisuddelingen, mente, at der er mere ide i 
at give noget brugbart. Lyngsås VM-spiller holdt sig pænt i baggrunden på gruppebilledet. (Foto: Bent Jakobsen). 

Håndboldstjerne i godt sels~~ 
Lise Lotte Laurids en blandt de hædrede sportsfolk på Sæby Rådhus 9 'I 
SÆBY: Håndboldstjernen fra Lyngså 
Boldklub og det dan~ke sølvhold fra 
VM i Norge, Lise Lotte Lauridsen, 
var i godt selskab i aftes. Sammen 

,_ med 26 andre dygtige idætsudøvere 
fra Sæby Kommune mødte hun op 
på Rådhuset for at få overrakt kom
munens hædersbevisning. 

Lise Lotte Lauridsen var den ene fra 
boldspillenes verden. Alle øvrige 
prismodtagere modtog hæderen for 
flotte atletikpræstationer i henhold-

vis SIK 80 og Dybvad IK. 
Uddelingen sorterer under Folke

oplysningsudvalget og dets medlem
mer var da også til stede, men borg
mester Leif Bak (S) i pænt tøj og 
borgmesterkæde stod for den egentli
ge overrækkelse, og det beskrev han 
som "en af de kæreste pligter, jeg 
har". 

Borgmesteren, der selv er gammel 
hammerkaster og en af initiativtager
ne til SIK 80, priste det store frivilli
ge arbejde , der ligger bag de unge 

idrætsudøveres præstationer. 
- Det frivillige foreningsarbejde og 

det ansvar man her møder, er med til 
at danne grundlag for demokratiet, 
som vi kender det i Danmark, sagde 
borgmesterens blandt andet. 

Leif Bak påpegede desuden, at det 
organiserede idrætsliv også har en 
kriminalforebyggende effekt, noget 
han kend er fra sin tid i politiet og 
SSP samarbejdet mellem skoler, so
cialforvaltninger og politi. 

cille 



Kim og Else Stellan Hansen blev begge jysk-fynske mestre og gjorde sig dermed for-
tjent til kommunal hæder. (Foto: Bent Jakobsen). · ;5--3-9 'I 
Mor og søn er begge jysk-fynske mestre i atletik 
SÆBY: Både mor og søn 
blev tildelt hæder, da bor
gmester Leif Bak (S) i af
tes uddelte gavekort til id
rætsudøvere, der har op
nået flotte sportlige 
præstationer i løbet af sid
ste år. 

43-årige Else Stellan 
Hansen og hendes 16-årige 
søn Kim Stellan Hansen 
blev nemlig jysk-fynske 
mestre. Mor blev det i 1500 
meter løb og sønnen slog 
til i kuglestød. 

I det hele taget var SIK 
80 fint repræsenteret ved 
uddelingen. Ud over fami
lien Stellan Hansen var der 
gavekort til Karsten Søren
sen, Rasmus Thirup, 
Thomas Heden, Jeppe Kri
stensen, Morten Hyttel, 
Henrik Olesen, Maria Mo
gensbæk, Christina Her
mansen, Toai Pedersen, 
Allan U gilt og Karin Fre
deriksen. 

Fra Dybvad Idræts Klub 
var der hæder til Mette 

Brassøe, Hanne Holdorf, 
Kirsten Holdorf, Karina 
Jensen, Katrine Lehmann, 
Rikke Mortensen, Ann 
Hornum Nielsen, Kristian 
B. Nielsen, Lise B. Nielsen, 
Sisse Olsson, Charlotte 1 

Sørensen, Olau Thomassen 
og Martin Wunderow. 

Endelig fik også Lise 
Lotte Lauridsen fra Lyngså 
Bodlklub sig et gavekort til 
en træningsdrag. 

cille 



SIK 80 får besøg .~ q~$ 
af norske venner 

SÆBY: Sidste weekend 
hentede atletik-ungdom
men fra SIK 80 m~daljer i · 
stribevis . hj'em til Sæby 
ved de nordjyske amtsme
sterskaber i cross og man
gekamp. I denne weekend 
står den i venskabets tegn 
for SIK 80-talenterne . .. , 

. For femte gang mødes 
SIK 80 med den ·norske 
venskabsklub Koll IL. 

Sæbynitterne var sidste 
år på besøg i Koll uden for 

- Oslo . Det er ·derfor nor
mændenes tur til at besøge 
Sæby . Den officelle del af 
besøget finder sted i dag 
med en holdkonkurrence 
mellem . de to klubber 1 

/ 

Sæby Fritidscenter. 
Fire musikere fra Mu

sikkorps Sæby starter ef
termiddagens atletikdyst 
med de to landes national
melodier. 

- ·vi satser hårdt på at 
vinde. vandrepokalen. 
Koll har vundet den de 
senste tre år, så nu må det 

. være vores tur, ,siger for
. manden ·for SIK 80, Gun
nar Mølter Nielsen. ·. 

I aften skal atletik-dy
sterne snakkes . igennem 
over spisning og fest og 
diskotek. 

Koll har 34 atletik
udøvere og 15 for.ældre og 

. ledere med til ·S~by. 
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· Slog et nors 
. ' . 

atlet .ik-hold ·. 
· SÆBY: Efter tre for- aften, hvorefter . de ·blev 

gæves forsøg på at besejre .indkvarteret · pa - : Dansk _ 
venskabsbyen Koll lL fc9.,, . Folkeferie . __ 
Oslo lykkedes det ~ndelig . Lørdag~n stai;teR~,;ro~d . 
. for atletikklubben SIK 80 .fælles morgenbord . på · 
i weekenden. · Sæbygåraskolen som op-

De to klubber havde sat varmning til eftermidda
hinanden st~vne for fem- gens atletikdyst. _, 
te gang . Sæby-klubben Borgmester Leif ;aak (S) 
optrådte i værtens rolle holdt åbningstalen ·ved at
med stor succes. Ved hvert letikstævnet i Sæoy · Fri
~f de foregående fire ven- tidscenter. 
s~absmøder er der blevet . - Desværre viser Sæby 
kæmpet om en vandreEo- · sig fra sin kolde ·side med 
kal, som de seneste tre · år . sne, blæst og regn , men jeg. 
er gået til Koll IL, der -der- håber i viLgæste Sæby ved 
med havde sikret sig _po- sommertid , så i kan ople-

. kalen til ejendom. ve byens sommerliv, sagde 
Pokalen, der ·blev dystet borgmesteren . til nor

om i Sæby, skulle derfor mændene. 
uddeles for første gang. Formanden for SIK 80, 

SIK 80 var meget opsat G~nar Møller i Ni~lsen, 
på at få første aktie i .den .-var sejrssikker i sin vel
nye pokal. Det lykkedes til komsttale til Koll. 
stor glæde for Sæby-lej- - I Lillehammer ved OL 
ren. SIK ·80 vandt atletik- var i jo · forvænt med at 
dysten med 626 point mod vind~, men i skal ikke reg
normændenes 576 point . , .. ne med at slå os, sagde han 

Koll IL havde 51 mænd . med et smil på læben. 
i Sæby. De a;nkom fredag · ·· 



Så starter· 
udendØrs
sæsonen-

-Så starter udendørssæsonen - på ·Sæby Atletiksta
dion nied følgend~ træningstider: 
TIRSDAG OG TORSDAG: 
9-12 år · ......................................... kl.18.00-19.00 
13 år og ældre .............................. kl. 19 .. 0Q-20.30 
Første træningsdag (standerhejsning) tirsd~g _ 
den19.april1994~ · 

l 
I 
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Atletikfolkene tager fat på den nye sæson 
I Z "LJ-o, Y. 

SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 er klar til at ta
ge fat på en ny udendørs 
sæson. Og den kommer fra 
starten til at byde på store 
opgaver. 

Men indendørs-sæsonen 
skal først lige overstås. 'På 
torsdag afvikles således de 
indendørs klubmesterksa
ber i Sæby. FritidsceIJ,ter. 
Der skal i de forskellige al-

dersgrupper kåres klubme
ster i øvelsern~ to gange 33 
meter løb, 300 meter løb 

-samt højde- og længdes
pring foruden kuglestød. 

SIK har standerhejsning 
på Sæby Atletikstadion 
tirsdag den 19. april. Her 
vil der blive orienteret om 
den forestående udendørs
sæson. Samtidig vil der bli
ve uddelt flidspræmier for 
1993. 

Allerede søndag den 1. 
maj skal Sæby-klubben ha
ve deltagere med i 
amtsmesterskaberne, der 
afvikles i Aalborg. De gæl
der aldersgrupperne . fra og 
med 13 år. Tilmeldingen 
fra SIK SO-deltagerne til 
anmtsmesterskaberne slut
ter i øvrigt ved stander
hejsningen den 1~. april . . 

-ok 



Endn.u e':ri ·~~9</ 

fortræning 
SÆBY: SIK 80 står igen 

i aften som arrangører af 
et f ortrænings-arrange
ment forud for Sæby
gaardløbet lørdag 18. juni. 

Der kan lige som sidste 
onsdag tilbagelægges en 
distance på tre km i enten 
løb eller gang - alt efter 
temperament . Der er også · 
mulighed for at løbe læn-

- gere . . 
· Der var otte m·ed ved 

den første . fortræning, 
men SIK 80-lejren forven
ter, . at mindst dobbelt så 
mange er med i aften. 

~ . 

SIK-mestre · 
skal kåres 

SÆBY: SIK 80 vil i mor- \ 
gen inden for tre timer 
sidst på eftermiddagen 
kåre årets klubmestre . i 
2x33 m løb , 300 m løb, 
kuglestød samt højde- og 

~ længdespring. 
Der . er præmier til me

strene i alle aldersklasser
ne fra 10 til 22 . år . Klub
mesterskaberne holdes i 
Sæby Fritidscenter. 



MANDAG 18. APRIL 1994 

Der bliver lidt til -
begge atle · ubber 
Men intet tip-top-moderne atletikstadion 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Etablering af et 
tip-top moderne _ atletiks
stadion i Sæby Kommune 
synes skudt ud i en uvis 
fremtid. I stedet tyder alt 
på, at mindre kommunale 
bevillinger fører til, at både 
Dybvad og Sæby sikres et 
atletikstadion, hvor der 
kan afvikles landstume
rings-matcher. 

Sådan tegner billedet sig, 

inden Sæby Byråd tirsdag 
formentlig sætter punktum 
i en sag, der startede for 
næsten et år siden med di
skussion om, hvilket atle
tiksstadion , der skal ud
bygges med opvisningsba
ner. 

Siden har sagen været 
drøftet frem og tilbage i en 
række udvalg. Og bølgerne 

_ har -gået højt - med skarpe 
meningsudvekslinger mel
lem bl.a. de to atletikklub
ber i kommunen . 

Til byrådsmødet indstil
les det, at begge atletikan
læg forbedres, så de opfyl
der kravene til både 
træning og landsturnerin
ger. - Foroedringeme vil i 
Dybvad koste 140.000 kr. 
og i Sæby 123.000 kr. 

Både folkeoplysningsud
valget og teknisk udvalg 
indstjller, at der ikke- fore
løbig laves et tip-top mo
derne atletikstadion, men 
at de to eksisterende atle
tikanlæg udbygges, så der 

begge steder kan afvikles 
matcher i landsturnerin- , 
gen. 

Det anbefaler økonomi
udvalget også over for by
rådet : Samtidig indstilles 
det , at der bruges 140.000 
kr. i Dybvad og 123.000 kr. 
i Sæby. 



SIK'ere 
tog for sig 
.afklub- . 
mester- . 
retterne 

SÆBY: Den dan
ske mester i mange
kamp for 14-15 åri
ge, Jeppe Kristen
sen, tog sammen 
med klubkammera
ten Henrik Olesen 
12-13 års-klassen 
for sig af mester
skabs-retterne, da 
SIK 80 havde klu
bmesterskaber. De 
vandt begge alt, 
hvad der var at vin
de i deres klasser .. , . 

Der var 2x33 m 
løb, 300 m løb, læng
de- og højdespring 
samt kuglestød på 

. klubmesterskab
programmet, og der 
var i 12-13 og 14-15 
års-klasserne ingen 
på drengesiden, der 
kunne røre de to do
minerende klubme-
sterskabs-profiler . 

Hos pigerne .i 12-
13 års-klassen var 
Katrine Vorum tæt 
på at gøre Henrik 

,, .... Olesen kunststykket 
efter, men hun måt
te nøjes med fire tit
ler, idet Anne Klit-

. gård sejrede i kugle
stød. 

Hos de 10-11 åri
ge var Rune Peder ... 
sen den domineren
de figur hos drenge
ne . Det blev til fire 
ud af fem klubme
sterskaber med sejr i 
2x33 m løb, højde ~ 
og længdespring 
samt 300 m, mens 
Martin Jensen vandt 
kuglestød. 

Hos pigerne sikre
de Anne Arvidson 
sig tre titler ved at 
vinde 2x33m, læng-

. despring og kugles
tød. Ditte Møller 
Nielsen vandt i høj
despring, mens Line 
Jensen sejrede på 
300m. 

I pige assen or 
de 14-15 årige vandt 
M_aria ·. Mogensb~k 

, -~ vim,dt,. i 2:8;~? m , og 
~00 m, mens Christi
'na He:rrriansen blev 
· dobbeltmester ved 
at vinde højde- og 
længdespring . En
delig sejrede Ida 
Jensen i kuglestød. 

Allan U gilt vandt 
2x33 m, højde- og 
længdespring samt 
kuglestød hos de 16-
1 7 årige, . mens 
Rasmus Thirup .var 
hurtigst på 300 m. 
Der var in,gen delta
gere hos pigerne i 
denne gruppe. 

Efter alle discipli
nerne blev den sam
lede klubmester for 
drenge og piger i 
hver aldersgruppe 
.kåret . 

I klassen for ·de" 
10-11 årige blev Ru
ne Pedersen og Anne 
Arvidson kåret, 
mens Henrik Olesen 
og Katrin ·e Vorum 
løb med titlerne hos 
de 12-13 årige . Hos 
de 14-15 årige blev 
J epp.e Kristensen og 
Christina Herman
sen mestre, .mens Al
lan Ugilt , blev sam-

. let mester i alders
gruppen for de 16-
17 årige . 
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· SÆBY: SIK 80s atletik
. ungdom har haft ,fire .. ~or

, · · · · rygende ·måneder . i 1994 
med triumf efter ,triumf. I 

- . weekenden ' kan de 'unge 
talenter hente ny ·)hæder, ·. 
når de danske mesterska-
ber i cross afgøres på . 
Bornholm; - Blandt de 16 · 
de~i~g~i:e fra SlK .80,':'som __ 
er µdtag~t gennem Nord- ·~ 
jylr~piis .'':Amt, :er der .flere 
gode bud på topplacerin- . -1, 

ger. Blandt de største me
daljehåb _fra SIK 80-er del). .· · . 

.,, danske mester i _mange.:. . · . 
! kamp, Jeppe Krist-ensen. 
i SIK 80 har følgende del- . 

tagere med til weekenden~ 
;.._ mesterskaber: . . .. . 
'• 

Marja ·Mogensbæk , Ida ~ '1 

Jensen, ·Jeppe Kristep.~en, 
Morten Hyttel, Rasmus · 
Thirup, Peter Thirup, Ru
ne Pedersen, Lars Lund~ 
bl~d ; Henrik Olesen, Bri- , ' 
an Rasmussen, Anne Mo- ; 
gensb~k ; --Line Jen~en, 
Anne -/,: A.rvidson; ·Mette 
Møller Nielsen, Sandra 
Sørensen ';pg Katrine Vo-

-· . rum. .~N ~ 
\. / . ~ ' 

... " ' • :.J • 

,·, 



Piger fra Sæby er landsmestre i crQSS 
~ - ""- - , 

Landsmesterskabeme.f andt sted på Bornholm 
SÆBY: Det var 16 glade 
løbere fra Atletikklubben 
SIK 80, der i går vendte 
hjem fra landsmesterska
berne i Cross. 

Mesterskaberme fandt sted 

Indenfor kategorien af 10 -
11-årige drenge klarede 
Rune Pedersen, Peter 
Thirup og Lars Lundblad 
sig også flot. De fik en 
holdplacering på ..6. plad
sen. 

på Bornhol.m., så det har 
været nogle hektiske dage 
for atleterne fra Sæby. 
Cross er et terrænløb, der 
foregår i ret kuperet land
skab . Alle deltagerne skul
le løbe tre km i terrænet. 

Udover de allerede nævnte 
deltog Maria Mogensbæk, 
Ida Jensen, Mette Møller 
Nielsen, Sandra Sørensen, 
Katrine . Vorum, Henrik 
Olesen, Brian Rasmussen 
og Rasmus Thirup. 

Den flotteste placering 
som SIK opnåede var et 
holdmesterskab for 10-11-
årige piger. Her vandt 
klubben nemlig guld. Anne 
Arvidson, Anne Mogens
bæk og Line Jensen løb 

J_!J--'I -1 V 

guldmedaljerne i hus. 
Ydermere vandt klubben 
også to broncemedaljer i 
klassen for de 14 - 15-årige 
drenge. De gik til Jeppe 
Kristensen og Morten Hyt
tel. 



/ ·i . . - . s 0 - '{ ~ 'i <f 
: 20 SIK'ere · , · · 
.til~lliorg 

. ·SÆaY: SIK 80 er klar til 
. at indlede den uden~ørs 
. sæ~on med amtsmester
skaberne, ,· som er sæso- . 

· · nens første udendørs ban
. erhester$kaber. 

' I 

· Amtsmesterskab .erne 
af~ikles på _ Skovdal~n i · 

, Aalt>6rg med no1· Nora~
Jyll~nd som årrang~r. 
· . Mesterskaberne er fra 
atleter på 13 år og ældre . .. 
SIK 80 stiller med 20··.del- · 
tåger _e .. 
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SIK 80 triu1nferede 
I 

SÆBY: De talentfulde 
ungdomsatleter fra SIK 
80 sprang ud i det danske 
forår med stor succe ·s, da 
udendørssæsonens starte
de med amtsmesterskaber 
i Aalborg. Sæby-atleterne 
hentede 43 medaljer . 

Fem gange guld 
I aldersgruppen op til 13 

år vandt' Henrik Olesen 
hele fem guldmedaljer , i 60 
m, 200 m, højde- , længde 
spring og kuglestød. I 
boldkast sejrede Brian 
Rasmussen. 

Det blev desuden til sølv · 
i kuglestød og bronze i 
højdespring for Brian 
Rasmussen . Rune Peder
sen hentede sølv på 1.000 
m og bronze på 200 m. I . 
højdespring blev Nicolai 
Ladewig nummer to, mens 
han blev nummer tre . på 
henholdsvis 60 m og 1.000 
m. 

Morten Hyttel blev dob
belt mester i klassen for de · 
14-15 · årige ved at .yinde 

både 1500 m og 3000 m . 
Desuden hentede Morten 
Hyttel bronze på 300 m. 
Jon Andersen sikrede sig 
sølv i højdespring og to 
gange bronze i henholds
vis kuglestød og spydkast. 

I klassen for de 16-17 
årige drenge sejrede 
Carsten Idskov på 100 m. 
Det blev desuden til bron
zemedaljer til Carsten 
Idskov i kuglestød og 
diskoskast . I diskoskast 
_gik guldmedaljen til klub
kammeraten Carsten Sø
rensen, som også sluttede 
foran Idskov i kuglestød, 
hvor det blev til en anden
plads for Carsten Søren
sen . 

Carsten Sørensen hen
tede endnu en medalje ved 
at blive nummer to i spyd
kast. På 400 m blev det til 
bronze til Rasmus Thirup. 

Katrine Vorum sikrede 
sig fire medaljer i klassen 
op til 13 år. Hun sejrede på 
60 m og i længdespring, 
mens det blev til sølv på 
200 m og bronze i højdes-

pring . Desuden sikrede 
Mette Møller Nielsen sig 
guld på 1.000 m. 

Christina Hermansen 
blev dobbelt mester ved at 
vinde både højd~spring og 
kuglestød , mens det blev 
til en andenplads på 300 m 
og en tredjeplads på 100 m 
for Christina Hermansen. 
Ida Jensen blev nummer to 
i kuglestød , mens der var 
to ·sølv-:-og en bron~eme
dalje til Mia Andersen i 
højdespring, 200 m og 300 
m . . 

Hos seniorerne blev 
Gert Rasmussen nummer 
tre i diskoskast . 

På staf etterne blev det 
til to medaljer til SIK 80. 
Pigeholdet op til 13 år be
stående af Sandra Søren
sen, Ditte Møller ·Nielsen, 
Mette Møller Mielsen og 
Katrine Vorum sikrede sig 
sølv, mens drenge op til 13 
år vandt guld . 

,lf oldet bestod af Rune 
Pedersen, ·. Nicolai La
dewig, Brian Rasmussen 
og Henrik Olesen . 

.. 
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. SÆBY: SIK 80 atleterne 
· drager i a~ten til Hadsund 
for ·at deltage i Hadsund 
Atletik og Orienterip.gs
klubs nålestævne. 

- Selv om stævnet falder 
på en tirsdag, har vi ·valgt 
at deltage, da Hadsund 
har .været flinke til at · del
tage i vores stævner, siger 
forrp.anden for SIK 80, . 
Gunnar Møller Nielsen. 

SIK .80 deltager med 30 
atleter i aftenens nåles
tævne, hvor hver atle .t ·del
tager i tre discipliner. At
leterne kan så opnå guld-, 
sølv- eller bronzenål. · 

.. 
) 



Karin Frederiksen - med på dameholdet i dagens hjemmekamp. 

SIK-atleter i kamp 
SÆBY: U dendørs-sæso

nen i atletik er for alvor 
kommet i gang, og i dag 
skal Sæbys to divisions
hold fra SIK 80 begge i 
kamp. 

SIKs højest rangerede 
hold, damerne i 2. divisi
on , skal i eftermiddag i ak 
tion på Sæby Atletiksta
dion, hvor de tager imod 
gæsterne fra Kolding 
KFUM, Åbenrå IG, Fre
dericia AK-63, Silkeborg 
AK-77 og Vidar. 

Dameholdet gennemle
ver i denne tid lidt af et ge
nerationsskifte efter ned
rykninge n fra 1. division i 
fjor. Det er derfor et ungt 
og urutineret hold , der 
stiller op til dagens match. 

SIK-formand Gunnar 
Møller Nielsen håber dog 

' på en fjerdeplads i sæson
premieren. 

SIK stiller medfølgende 
hold: 

Anette Nielsen, Else 
Stellan Jensen, Karin Fre
deriks en , Christine Her
mansen , Hanne J ensen , 
Maria Mogensbæk , · Mia 
Andersen , Katrine Vorum, 
Mette Møller Nielsen og 
Ida Jensen . 

SIKs andet divisions
hold , herrerne i 3. divisi
on, går ind til en sæson, 
hvor Gunnar Møller Niel
sen har forsigtige a·mbiti
oner om en oprykning til 
efteråret . 

Herreholdet er lige som 

dameholdet ganske ungt, 
men der er dog flere ruti
nerede kæmpere på dette 
hold , og de bakkes op af 
blandt andre den 14-år ige 
danske mester i mange
kamp, Jeppe Kristensen. 

Herreholdet tager i dag 
til Grindsted for at møde 
AK Heden , Haderslev IF, 
Esbjerg AF 2, Dybvad IK 
og Åbenrå, og det sker 
mned følgende besætning : 

Karsten Idskov , Karsten 
Sørensen, Rasmus Thirup, 
Jeppe Kristensen , Dennis 
Cleemann , Niels Arvids
on, Kim Stellan Jensen, 
Søren Christiansen og To
ai Pedersen. 



• Filli{C:fjtltlor aeJønge· 
-SÆBY: : Sæby:atletikklubben~ SIK -~ --~-- Gunnar M.;ølier Nielsen l . De er: kun mel

: ~ge -p, -~~bqens -kviJ!delige _2. divisi .;: ·, - lem .12 og ~1 ~ å~ d.g mødte langt æld!e 
_ onshold J: .åtleti~ fik en fin ,;-debut, da · modstaJidere. -· -., ___ ~ · . : · -_ ~- , 
-are~ ~f!.~e ;h oldma~~ bley åfvikJet på -:"' S_æby fik samlet en femJeplads~ , _oi w ed _ . 
. Sæb~ _.. J\Jl:~tj.lcstadion -mellem - Vidar · seks denbut_anter er vi tUfreds m_ed. demJe _. ~ 
_:$øn.<l~)'borg,. A~tå, ":F~dericia, Silke~-· -,placep.ng. , Vidc1:r Sønde ~borg ·Vandt ,!11:~9 
Jrotg, ·Koltling~og-~by. : -· · - -- · _ ~-~~- 10.3_40 po.irit. Derefter fulgt~-Abenrå ·nted _· 
;.:. · -~::· ~: .. c;':~~ _ :.-~~ ~'.' , . _ · ,· .-- · 95~2~~Si1keborg-nied ~_93S7/ Kolding med. 

=·{ :Yfyi4s(e;·.af ~et ~var -en _stor ~pgave ;fo( ·'·. 9124, Sæby med8768 ·og -Fredericiit m;ed~
,:ivdr,~~u .. ~~~ _<Jeo,~~ante~ Ida Jen$en, ~Met!e · . 729~ ·J?oirit_. Sæpy( topscco ,re~ ~~r, J<arin 
Møller Ndesen r · Katrine Vorum, Mana . Fredenksen ··efterfulgt "af. Christine ·. Her-

i
. \{og.e · ns~æk, _ Mia Aµdersen 9_.· g-· Chdstina . _mansen. · · 
Jiefmansen, fortæller SIK .BQ-forma.n~ _ ,·· · ,i -·· ~. > . 

. .... : ~- . -· '* -_ . - ~ - _; :_ . - . . ' ~. _,_,-~_..,.. :....-_ .:---



Hæaerlig SIH-Stirt 
- . 

. SÆBY: ~IK 80s unge og 
urutinerede 3'. divisions

•< hold i a~letik slap ,hæder
/ ligt f.ra sæs9nprerriieren i 
· Grindsted. Sæb .y opnåede 
· en ~amlet fjerdeplc)ds. 

I forhold til sids .te års 
hold har SIK .80 taget .·af
·sked med den gamle gar-
de. . 1 o 

Aldersmæssigt er SIK 
80 mellem 14 og 22 år med . 
Jeppe Kristensen som 
yngste . mand _ og : Gert 
Rasmussen som alders
præsident med sine 22 år. 

SIK 80 måtte stille op til 
matchen i Grindsted uden 
en af holdets store points- · 
lugete, Kim Stellan Jen-
sen~ · 

Han meldte afbud kort 
før · matchen på grund af 
sygdom. · . 

Matchen i .- Grindsted 
, blev vundet .af · hjemme
holdet Heden Grindsted 
med 13.8.90 point. Åbenrå 
blev _· nummer to med 
11.764 point, .mens Dyb-
vad besatte tredjepladsen 

' 
med 11.736 · point foran · 
SIK 80 med 10.693 point. 

Esbjerg blev ·nummer 
fem med 10.491 ppint , · 

· mens 1 Haderslev , sluttede 
sidst med ·8.994 point : 

14--årige Jeppe Kristen
sen imponerede i højdes- J. 

pring med en tredjeplads · 
· efter et spring på 1,80 me-
ter. , , · 

Også 16(-årige . Rasmus 
Tnirup gjorde det godt 
med en andenplqds på 800 . 
meter-i tiden2.12 ,7 minut-

. ter. . 
. Det blev d·esuden til en 
fjerdeplads til · ··Rasmus 
·Thirup på 400 meter i ti ;
den 59,6 sekunder . I lærig-
·.despring opnåede Søren 
Christiansen en tredje
plads med et spring · på 
5,7·8 meter, mens Toai Pe
dersen blev nummer · fire 
med "5,70 meter ~ !'trespring 
blev Toai Pedersen num
mer to-med . et spring 'på 
11,-98 mete~. · 

Næste holdmatch ·fin
der sted 19. juni i Dybvad .. _'), 

' 



32 tjekker kom 
uge for tidligt 

lft-S 
9Y. 

. . 

(:_-_Men program hurtigt stablet på benene 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 fik i går vist~ . 
at den kan handle hur
tigt. Så selv om 32 gæster 
fra venskabsklubben i 
Sæbys tjekkiske ven
skabsby Bilina kom en 
uge for tidligt, blev der 
straks stablet et program 
på benene. 

""-=-- Vi har forlængst invitere
ret tjekkerne til et besøg i 
Sæby i næste uge. Så jeg 
blev mildest talt overra
sket, da erhvervschef Hel
ge Wittrup i går ringede og 
fortalte mig, at der holdt 
en tjekkisk bus med nogle 
rådvilde personer . ud for 
hans bopæl ved Sæby At
letikstadion, fortæller for
manden for SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen. 

- Jeg tog straks ned på 

stadion. Det viste sig, at 
tjekkerne for nogen tid si
den havde s~ndt en tele
fax til Sæby med medde
lelse om, at de kom en ·uge 
tidligere end først aftalt . 
Men den telefax har vi al
drig set. 

- Vi fik hurtigt medlem
mer af klubben i gang med 
at sørge for indkvartering 
og andre praktiske gøre
mål . Det lokale civilfor
svar skaffede os de nød
vendige madresser, så tjek- . 
kerne - de er 25 10-14-åri
ge og syv voksne - kunne 
overnatte i vort klubhus. 
Ligeledes sørgede vi for, at 
de blev bespist efter den 
lange køretur. 

I aftes var de tjekkiske le
dere på privat besøg hos 
borgmester Leif Bak, der 
selv er aktiv i atletikklub
ben og tidligere har besøgt 
venskabsklubben i Bilina 

og var guide, da Sæby
klubben første gang havde 
besøg fra den tjekkiske 
venskabsklub. 

I dag startede tjekkernee 
dagen med en rundvis
ning på Sæbygårdskolen. 
Derefter gik de en tur gen
nem Sæbygård Skov til 
Gedebjerget, ligesom de 
var på spads~retur i byen. 
Sidst på eftermiddagen 
bliver de officelt modtaget 
på Sæby Rådhus, og i aften 
deltager de i SIK 80s al
mindelige klubtræning. 
Aftenen slutter med grill
party. 

I morgen, fredag, skal 
tjekkerne bl.a . en tur til 
Skagen. . 

De forlader Sæby igen i 
morgen aften for på hjem
turen at besøge Hamburg 
og Berlin . · 



·14-årig sæbynit udtaget til 
landsholdstræning :21-~- 'l <t· 

Tredobbelt danmarksmester fået indbydelse fra landstræner · 

Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIKs nykårede tred
obbelte danmarksme
ster, den 14-årige Jeppe 
Kristensen har fået en 
fornem indby<!else fra 
Dansk Atletik Forbunds 
landstræner, Lars Niel
sen . 

Det 14-årige stor-talent er 
inviteret til at deltage i 
landsholdets og elitegrup
pens træningssamling i 
næste måned. 

- Vi tager det ikke alene 
som en fin erkendelse af 
Jeppe Kristensens store ta
lent, .m:en også som en TOS 

for klubbens træningsme
toder og indsats omkring 
ungdomstræningen, siger 

formanden for SIK 80; 
Gunnar Møller Nielsen. 

Alsidigt talent 
I marts blev Jeppe Kri

stensen indendørs dan
marksmester i både man
gekamp, højdespring og 
længdespring. 

Han er et alsidigt atletik
talent og desuden allerede 

højdesprings-specialist . 
Sine kun 14 år til trods 

har han allerede kommer 
over højden 1,80 meter.
Det lover godt for hans 
fortsatte karriere . Med 
fortsat stor træningsflid 
kan det udvikle sig til, at 
han kommer i den abso
lutte danske elite. 

Jeppe Kristensen er i 
øvrigt kun et af mange ta-

Ved de indendørs dan- · 
marksmesterskaber for 
ungdom blev Sæby-klub
ben den femte største me
daljesluger. Imponerende. 



----

Jeppe Kristensen 
er stor DM-favorit 

SÆBY: SIK 80's 15-åri
ge stortalent i mange
kamp, Jeppe Kristensen, 
hører til blandt de store 
favoritter ved de udens
dørs danske atletik-me
sterskaber i mangekamp 
på Brøndby Stadion i dag 
og i morgen. 

Jeppe Kristensen snup
pede den indendørs DM
titel i mangekamp i 14-15 
års klassen foran tre Fre
densborg-drenge, som har 
lovet det unge Sæby-ta-
·lent revanche i Brøndby. 

· - Jeppe er i god form, så 

vi har grund til at håbe på 
noget stort, siger en opti
mistisk formand for SIK 
80, Gunnar Møller Niel
sen. 

På turen til Brøndby får 
Jeppe Kristensen selskab 
af sidste års jysk/fynske 
mester i mangekamp, 
Carsten Sørensen, som 
deltager i gruppen for de 
16-17 årige. 

Mens Jeppe Kristensen 
og Carsten Sørensen 
kæmper og DM-medaljer 
på Sjælland, tog 14 SIK 
80-atleter i går turen over 

Kattegat til Gøteborg 
sammen med DGI Nor
døstjylland til stævne i 
Savedalen i Gøteborg. 

Savedalen er Dybvad 
Idrætsklubs venskabs
klub og SIK 80's gamle 
venskabsklub. 

Turen til Savedalen i 
Gøteborg er et arrange
ment under DGI Nor
døstjylland, som står for 
turen. 

De 14 .SIK 80 atleter 
skal i Sverige op imod en 
række svenske og norske 
atletik- talenter. 



---
MANDAG 6. JUNI 1994 

Karin Frederiksen, Frederikshavn, tog prisen på kvinder
nes seks km. rute 

KVINDER 36-45 ÅR 
6026 KARIN FREDERIKSEN 
6739 ANNELISE LYKKEGAARD 
6553 MARIANNE ØRUM 
6450 BENTE SCHJØDT 
6359 KIRSTEN EJSTRUP 
6372 VIBEKE PEDERSEN 
6546 KARIN KRISTENSEN 
6131 KARIN MØRK 
6309 KARIN JØRGENSEN 
6781 BRITTA JENSEN 
6009 MERETE SCHMIDT 
6547 DORTHE GADE 
6943 INGER DAM NIELSEN 

Stjernetid: 00:35:00 
* 22 28 40 

* 29 45 39 

* 30 34 36 

* 31 23 38 

* 32 36 38 

* 33 00 40 

* 33 46 44 

* 33 54 43 

* 34 03 36 

* 34 19 38 

* 34 43 36 

* 34 59 39 
35 08 36 
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SIKere fik medaljer 
Klare sig godt i Sverige 

SÆBY: SIK 80s 14 udsendinge klare sig 
godt ved et stævne i Savedalen i Sveri
ge og fik fire medaljer med hjem. 

kast, og Morten Hyttel fik sjettep_lads i 
kuglestød . 

Der var syvendepladser til Rasmus 
Thirup, 16, i længdespring og lillebror 

Mellem flere hundrede deltagere fra de Peter Thirup , 11, i højdespring, Rune Pe
skandinaviske lande var 14 årige Christi- dersen, 11, i 800 m. løb og Christine Her
ne Hermansen bedst i sin aldersklasse mansen i diskoskast. Mette· Møller Niel-
med et højdespring på 1,50 meter. sen fik en ottendeplads i diskoskast. 

Jævnaldrende Morten Hyttel fik sølv Det øvrige deltagere på turen var Mette 
på 800 meter i tiden 2.13,69 og bronze Hyttel, Anne Mogensbæk, Sandra Søren-· 
for at løbe 2.000 mi tiden 6.26,64 min ;· _~ ·sen, Kathrine Vorum, ·Mona MogensbæJ(. 

Det ~lev også til bronze for Henrik Ole- og Ida Jensen. . · · 
sen, 13 år, der sprang 1,50 m i l'iøjdes..; .. _ . Ledere på turen var Bente Olesen og 
pring. ,. : ~-- - · - _. ~ Hanne Nielsen . · · __ _ - _ · .. 

Også ·andre af SfK! eme fik flotte resulta..; · " 
ter. Jon .Anåersen, 14, blev riummer 4 i -_ " 
højdespring -og• ·nu~mer -~otte i diskos- . . . 

.... · . '>o -

.. · dlle 
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SIK-Rledaljer venter 
SÆBY: SIK 80 har ud

sigt til en række medaljer, 
når det for alvor går løs i 
dag ved de jysk/fynske 
mesterskaber i atletik for 
ungdom i Herning. 

I går aftes var dan
marksmesteren i mange
kamp, Jeppe Kristensen, 
og Rasmus Thirup i ilden i 
henholdvis aoo og 400 me
ter løb ; Det var efter re
daktionens slutning . 

Jeppe Kristensen er 
blandt de største mester
skabs-favoritter, og han · 
stiller op i ikke færre end . 
seks discipliner . 

En anden af SIK 80's al-

sirlige folk er Henrik Ole
sen, som stiller op i klas
sen for 12-13 år. Henrik 
Olesem er et oplagt emne 
til mindst et par medaljer. 

Christina Hermansen 
kommer til weekendens 
mesterskaber med en frisk 
sejr fra et stort stævne · i 
Gøteborg, hvor hun vandt 
·højdespringskonkurren
cen. I netop højdespring er 
Christina Hermarisen 
blandt de store favoritter . 

Morten Hyttel er et op
lagt .~edaljeemne på løbe
distancerne 800' og 1.500 
meter i klassen for 14-15 
årige. 

Rasmus Thirup har 
været godt løbende på det 
seneste . Der stilles visse 
forventninger til hans del
tagels~ på 200 meteren i 
klassen for 16-1 7 år. 

Ud over de ovennævnte 
deltager følgende SIK 80-
atleter i de jysk/fynske 

. ~mesterskab _~r: - , 1 
Metter Møller Nielsen, 

Anne Klitgård , Brian 
Rasmussen, Steffen Chris
tensen , Ida Jensen , Maria 
Mogens bæk, Louise 
Flensted , Jon Andersen og 
Kim .Møller Jensen. 
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Fem gange guld til mester 
SÆBY: SIK 80's nykåre

de danske mester i mange
kamp, Jeppe Kristensen , 
blev den store triumfator 
ved weekendens jysk/fyn
ske mesterskaber i atletik. 
Hele fem guldmedaljer 
blev det til i klassen for 
14-15 årige . . 

Mest imponerende var 
sejren i længdespring. Før 
de sidste to hop var Jeppe 
Kristensen kun nummer 
to, men hårdt presset nåe
de Jeppe Kristensen ud på 
6,05 m. En forbedring af 
hans hidtidige personlige 
rekord på hele 15 cm. 

I 80 m hæk sejrede Jep 
pe Kristepsen i tiden 12,31 
sek. 300 in hæk vandt han 
i 43,05 sek. I højdespring 
nåede Jeppe Kristensen 
op på 1,80 m, mens han i 
stangspring sejrede med et 
spring på 3,00 m. 

En anden af SIK 80's 
mangekamps-talenter er 
Henrik Olesen i 12- 13 års 
klassen. Henrik Olesen 
sikrede sig guld i 60 m hæk 
i tiden 10,95 sek . På 200 m · 
blev det til sølv i tiden 
28,65 sek., mens det blev 
til bronze i højdespring 
med et spring på 1,47 m . 

Brian Rasmussen op
nåede i klassen for 12-13 
årige bronze i diskoskast 
med et kast på 20,88 m . 

Pige -stafetholdet i 14-
15 års klassen på 4x100 m 
bestående af Maria Mo
gens bæk, Christina Her
mansen, · Louise Flensted 
og Ida Jensen sikrede sig 
bronzemedalje. 

Ga nske som ventet 
vandt Christina Herman
sen højdespring for 14- 15 
årige med et spring på 1,53 
m. 

Med et spring på 1,70 m 
sikrede Mar ia Mogens bæk 

sig bronze i stangspring 
f~r de 14-15 årige piger . 

For første gang stillede 
Morten Hyttel op på 1.500 
m forhindringsløb i kon
kurrence -sammenhæng i 
klassen for 14-15 årige 
drenge . Det blev en yderst 
succesrig debut , idet han 
sikrede sig sølv i tiden 
5.03,99 min. Det blev lige
ledes til sølv på 1. 5 0 0 m for 
Morten Hyttel i tiden 
4.38,34 min : 

Rasmus Thirup sikrede 
sig bronze på 400 m for de 
16- 17 årige i tiden 55,01 
sek . . 



Sæbygårdløb sikker på rekord 
Yngste af foreløbig 170 deltagere er et hav lt år /6 --0 _L,'f 
SÆBY:Sæby-atletikk
klubben SIK 80 er allere
de sikker på rekorddelta
gelse til årets Sæbygård
løb, der løbet af stablen 
på lørdag. 

SIK 80-formand Gunnar 
Møller Nielsen kunne alle-

rede i går fortælle, at man 
havde fået 170 tilmeldin
ger. Sidste år deltog der 
133. 
- De 170 er rekord, og der 
kommer sikkert flere til
meldinger, ligesom der 
nok også dukker nogle op 
i sidste øjeblik, tilføjede 

Gunnar Møller Nielsen. 
Han fortæller, at den yng
ste tilmeldte blot er et 
halvt år, så løberne under 
årets Sæbygårdløb får 
åbenbart konkurrence af 
en barnevogn! 
Sidste år var den ældste 
deltager i øvrigt 67 år. 

Sæbygårdløbet afvikles 
traditionen tro over to di
stancer i et naturskønt ter
ræn gennem Sæbygård 
Skov. Starten sker med en 
times mellemrum, og i 
begge tilfælde tager bor
gmester Leif Bak (S) sig af 
startskuddet. 
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Motionsreltord ... · 
SÆBY: Me·a 142 løbere gang kunne mønstre det 

til start kunne · atletik- største hold, efter at Jydsk 
klubben SIK -80 .i -år ·fejte : Telefon og Old boys 1i de 
løbsrekord, . da Sæbyga- siØste par år har kæmpet · 
ardløbet i weekenden blev in~enst ·om denne vcErdig-
afviklet med start i Sæby- hed. . · · 
gård Skov. Sparekassen havde 

~ ·Faktisk var ikke mindre . denne gang 28.-løbere med 
.end . 166 løbere ·meldt klar , - ·15 mere end old boys
til start, men lørdags-reg- · 1 holdet på andenpladsen. 
nen gjorde utvivlsomt sit Sæbygaardløbet blev i· 
til, at en god snes stykker år l~tte~e hæmmet .af, at 

·:valg.te .. · at forblive ., _in~ . 4er på den lange rute ya-r 
-·dendørs ·.- · ~· : · · --~ .. · -fjernet nogle afmærknin- . 

, År~ts , yngste »deltager« ,·<· ger ude på· ruten, . hvilket 
var .. kun · seks måneder betød, at fem løbere -fra 
gammel, mens alders- LIUF fra Hjørringløb .for-
præsidenten i løbet var 64 kert. . 
år. - Det ·er noget, som ikke · 

Klassepokal og .trøjer må ske, og _som .vi · aldrig 
gik i år til holdet _fra 6~.b P.å har været ude for før. -~U
Sæbygårdskole:Q, og c;le fik . ten var kontrolleret halv-

. hermed '. revanch ·e for sid-:-- ·anden . · time før . start. 
ste års nederlag .til ·paral- Næste år har vi en leven
lelklassen på Sæby:..sko- de post på dette sted ~ fast
len; ,~ .. . · slog en vred formand for 

Hos firniaholdene var SIK 80, -Gunnar . Møller 
det som spået'all~tede for- Nielsen _, der - · beklagede 
ud for løbet Sparekassen · episoden. 
Nordjylland, derfor første . 
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L1.0 s s1 en e re}i!1~ d -- . 
Men regnen holdt mange hjemme fra Sæbygårdløbet I' T 0-J:fll nu Rekord -
Af Ole K. Petersen 

Sæby-atletikklubben SIK 
80 havde ventet en kraf
tig rekordforøgelse _ til 
årets Sæbygårdløb - et 
terrænløb for både moti
onister og eliteløbere. 
Der var tilmeldt 166 på 
forhånd. Traditionen tro 
møder en del op i sidste 
øjeblik. Men regnen 
holdt mange hjemme, 
også af de tilmeldte - så 
deltagerrekorden blev 
kun slået med fire. 142 
stillede op til start imod 
138 sidste år. 

·vngste deltager var i 
øvrigt kun et halvt år - og 
gennemførte i en barne
vogn. Ældste deltager var 
64 år. 

Begge distancer blev 
startet af borgmester Leif 
iBak (S), der er mangeårigt 
'medlem af atletikklubben 
og virlfede som offical un
der hele arrangementet. 

Deltagerne varmede grundigt op inden startet på Sæbygårdløbet. 

Trods regnen gennem
: førte deltagerne i godt hu-

mør, og forholdene taget i 
betragtning blev der leve
ret flere gode præstatio-

!Resultater fra Sæbygårdløbet 
_ De bedst placerede i de 
)forskellige klasser blev: 

Kort rute, kvinder : 
i Indtil 12 år: . Emilie 
jAvenius 19, 34 rriinutter, 
!Kristine Bredgaard 22,04. 
i Stine Berthelsen 23,17. 
; 13-16-årige: Maria Mo
gensbæk 20,13, Katja Ku
·petz 23,07, Louise !saksen 

23,19. 17-15-årige: Tove 
Pedersen 20,48, Susanne 
Jensen 22,09, 'Margit Pe
dersen 23,30. 

36-45-årige: Karin 
Wæhrens 15,39, Inger Ni
elsen 23,20, Merete Ga
ardbo 25,18. Over 46 år: 
Margit Larsen 25,56, Aase 
Storch 29,25. 

Mænd: Drenge indtil 12 

ner. 
På energisk vis varmede 

Hanne Rohlen fra SIK 80 

år: Lars Larsen 18,02, 
Rasmus Arvid:son 25,51, 
Mads ·Bech Christensen 
29,06. 13-i6-årige: Anders 
Simonsen 16,17, Christi
an Simonsen 16,26, Hen
rik Steen Olesen 19,59. 

17-35-årige: Gorm Niel
sen 16,24, Mikkel Brohus 
16,37,Vagn Olsen 16,43. 

36-45-årige: Erik Peder
sen 14,41, Poul Erik Chri
stensen 19,47, Tommy 

Foto: Carl Th. Poulsen 

deltagerne op inden star
ten på begge løb. 

Løbet bød på en enkelt 

Thomsen 20,03. 
Over 46 år: Frode Thom

sen 22,02, Christian Bor
up 22,42, Børge Larsen 
25,02. 
Lang rute, kvinder: 

17-35 år: Inge Sieker 
39,31 minutter, Jane Kob
ber 47,37, Hanne Larsen 
48,46. 36-45 år: Lise-Lotte 
Engbjerg 46,44, Linda 
Arentsen 50,22, Inga Niel
sen 53,17 . 

kedelig skønhedsplet . Der 
blev fjernet afmærkninger 
på den lange rute. Det be
tød af fem løbere fra LUIF i 
Hjørring løb forkret. 

- Det er noget, som ikke 
må ske, og som vi aldrig 
tidligere har været ude for, 
fortæller formanden for 
SIK 80, Gunnar Møller Ni
elsen. Ruten blev kontrol
leret halvanden · time før 
starten, og da var alt i 
skønneste i orden. Næste 
år vil vi sætte en levende 
post på det sted, hvor af
mærkningerne var fjernet, 
så løberne måtte løbe nog
le ekstra km. · 

Klassehold 
Klassepokalen gik til 6 B 

på Sæbygårdskolen, der 
stillede op med løberne 
Hanne Larsen, Louise 
!saksen, Johnnie L. Lar
sen, Mads Andersen, Hen
rik Olesen, Katja Kupetz, 
Louise Kolind, Bettina 
Thomsen og Maria Laur
sen. 

Mænd: 13-16-årige: Car
sten Gaardbo 47,47, Brian 
Rasmussen 48,38, Chri
stopher Klinge 56,23. 

17-35-årige: Freddy B. 
Christensen 38,28, John 
Christensen 38,54, Mor
ten Eriksen 39,51. 36-45 
år: Erik Pedersen 3 7, 17, 
Ole Bach Kristensen 
39,09, Wolfgang Kiezelba
ch 39,46. Over 46 år: Willy 
Jochumsen 36,33, Jens G. 

Derres parallelklasse var 
vindere sidste år i klasse
konkurrencen, så 6. B hav
de taget sig ekstra sammen 
for at motivere hinaden i 
år, og det gav pote. I år var 
det den klase, der stillede 
med fleste deltagere . 

Deltagerne fra klassen 
fik overrakt trøjer af for
manden for Hjertefore
ningen i Sæby, Karl . Aage 
Brasted. 

I løber var der også ind
lagt en firmakonkurrence 
om at stille med det 
største hold. 

Sæby Old boys og Jydsk 
telefon har de sidste år 
kæmpet om at møde med 
det største hold, men de 
blev i år overhalet af Spa
rekassen Nordjylland, der 
stillede med ikke færre 
end . 28 løbere. Old boys 
kom med 15, LUIF fra H 
jørring med 14 og Jydsk 
Telefon med 13. 

Det betød, at årets pokal 
gik til Sparekassen Nord
jylland. 

Andersen .37,20, Tage An
dersen 41,24. : 

Erik Pedersen var således 
ene om at vinde begge di
stancer. Han var hurtigst 
af alle på den korte rute, 
mens Willy Jochumsen 
var hurtigst på den lange 
distance, selv om han star
tede i klassen for de æld
ste. -ok 
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.. SæhM·4amerhar:· 11,v_ 

. ::en lø'1eJlde freP1t!d · ! 
, . SÆBY;·- Vi -har et:utro- i ·rækken . tHoldet har .ta-

lig ungt hold / so:qi bare er lentet, så det skal nok kla
med for .at- lære . :De skal re sig , siger Gunnar Møl~ · 

· have ·et par år ril.ere, før de . ler I"tielsen.· : , . . . , - ... · 
for alvor sl~r' igennem . · Bettina · Gregersen stod 

Sådan · siger Gunnar fpv Sæbys bedste resultat, 
Møller: Nielsen, formand _ da ,hum ·,vandt _spydkast 
for SIK 80; om klubbens 2. , med 34,14,meter .-I kugles 
divisions-damehold i atle- . t~d elev Bettina Greger- · 
tik_. . sen .nummer tre m:ed 10,35 

Damern~ sluttede.,sæso- meter . n ·. ~ 
nens , anden og 'sids ~ ind- · .Karin Wæhrens (tidlige 
ledende run~e med en . Frederil,t~en) var igen :Jned 

· 'femteplads. Samme p1a- helt frenune : Hun sikrede 
cering sluttede Sæby på i . sig to ande~pladser. P.å 
den samlede stilling. · 1.500 . mete ren ," i tiden 

Det betyd~t, at .SIK 80 4"52,9 minutter ·1 , og på ' 
skal ],{æm~ om at undgå 3.000 meterenmed 10.14,0 

. n~drykning til 3. division. · minutter. , 
. - Vi' regner med at .blive 
' 

. 
DYBVAD:. Selv om SIK ·_ LO_OO+point . . 1 · ·~ ._ 1, ~ 

80r. fra ,. Sæby . slutt~e på ~ . '1, ~ -Vi skulle · helst ikke 
anclenplådseri lige lor~:ri rykke op . Det · har-... vi;ikke 
Dybvaa i 3. divisionsmat.,. ·holdet til, men jeg tror nu 
cheh i atletik for herrer på heller ikke, at vi kan ham
Dybvad Stadion, betyder ·' le op med de tre hold fra 2. 
det , at Dybvad til efterår- division, som vi skal kæm .: 

. et skal i oprykningskamp . p~ med, siger ;[..ouis Chri
til 2. di vision, mens SIK 80 stianser i"fra -Di'bv~d 'J K . . . 

. skal i pedcyJ.Pirigsk .amp } t-.·;. -::·Vi regner :m~dr.at blive 
til 4. division. ·· · · · · i .3. divisiori . Def var mål .:; 

I . matchen - ::i., . Dybvad · sætningen føt sæsonen .~ Vi 
. sluttede , SIK 80 med . skal have de unge kørt ind . 
·· 11.884 point på 'en overra- · på holdet , si'ger ~Gunnar 
.· skende andenplads . Det. · , Mølle:r Nielsen ·fra SIK 80. 

. var 22 point flere ·.end · :.. M.ed:: andre ord ':1~kulle 
'.Dybva(l. Kr(ilvet til SIK . · ·der ·- hvi~alt g,r efter for..; 
·· 80, hvis Dybvad . skulle ·ventningerne :. være } lagt 
. pa~ser~s ~ . den samlede op til ~t par int~~ssante 
·. stilling ; var, . ,,at Dybvad ,., ·matclJ.er igen. til il~s _tb år 
blev bes~jret .'mec;I_ Il\iJ?.dst ::-" ~~llem ~IK 8Q pg_Dyqvad. 

• ~ J, ,. ' 

:····,;··;:1CP'.7'.::·:·::::~~:::;··::·:·:··;:·:·:·z::Æ:L"'~::f:::r:r{,,.:-Jt";···:L:::;:'}t<···::·:·:·:·::~:·r::·::::·7~:t:t:··rb;);·,;:X:t···:':·'.:;J;::;;;·:·:·:;···:::;\,-=>··;··,h,·»···>.·;r\.dt 
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Atletik- 9
~ 

talent 
i fint 
selskab 

SÆBY: Atletikklubben 
SIK 80's 15-årige Jeppe 
Kristensensen, dansk me
ster i både indendørs og 
udendørs mangekamp, 
var i weekenden i lands
holds- træningslejr i 
Århus sammen med dansk 
atletiks bedste 20 springe
re. 

Deriblandt OL-bronze
vinderen fra 1992 Renate 
P. Nielsen . 

Jeppe Kristensen, som i 
tirsdags fyldte 15 år, var 
eneste deltager i 
træningslejren under 18 
år. Endnu et bevis på, at 
unge Jeppe Kristensen al
lerede har gjort opmærk
som på sig selv. 

Under den to ~ages 
landsholdslejr i Arhus 

blev der udelukkende 
trænet teknik i de forskel
lige springøvelser, læng
de-, højde-, stang- og tres
pring. 

God disciplin 
Stortalentet fra SIK 80 

har dyrket atletik, siden'. 
han var ni år. . 

- Jeppe har altid været 
en god all-round atlet. Ved 
stævnerne har han altid 
deltaget i mange discipli
ner, hvilket har været med 
til at gøre ham til en frem
ragende mangekæmper. 
Samtidig er Jeppe meget 
træningsivrig. Han har en 
utrolig god konkurren
cepsyke, fortæller for
manden for SIK 80, Gun-

Jeppe Kristensen var i weekenden i landsholds-
træningslejr med danmarks spring-elite. . 

nar Møller Nielsen, om 
klubbens stortalent. 

Den danske springelite 

Foto: Thomas Tolstrup. 

mødes igen til landsholdt
ræning den 22. og 23. ok
tober. 



TORSDAG 30. JUNI 1994 

SIKfår 
Kommun½n vil bestemme hvordan bevilling skal bruges 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Sæby Byråds tekniske 
udvalg sætter nu kniven for 
struben af Sæby-atletikklub
ben SIK 80. Udvalget forlan ~ 
ger, at klubben som forudsat 
bruger de bevilgede 126.840 
kr. til renovering af rundløbs
banen på Sæby Atletikstadion. 
I modsat fald vil udvalget ind.; 
stille til byrådet, at bevillin -

gen tilbageføres kommune
kassen. 

Kommunen har bevilget klub
ben 53.460 kr. til en ny spyd
kastbane og de 126.840 kr. til re
novering af løbebanen i år. 

SIK 80 har nu imidlertid med
delt kommunen, at den ikke øn 

. sker en stenmelsbelægning, som 
der er lagt op til. I stedet ønsker 
klubben pengene brugt til an-

lægggelse af to såkaldte ligeløbs
baner i kunststof. Klubben 
håber så på et senere tidspunkt 
atfå stillet midler til rådighed til 
kunststofbelægning også på 
rundløbsbanen. 

Men det vil teknisk udvalg 
altså ikke være med ti l. Bevillin
gen i år skal bruges som forud
sat, fastholder udvalget. 

Udvalget støtter sig bl.a. til en 
udtalelse fra kommunens pro-

--------

jekteringssektion om, at en ud
skiftning af belægningen til 
stenmelsbelægning vil betyde 
en fastere løbebane . 

Samtidig har fa. Martin Peder
sen oplyst, at vedligeholdelsen 
af rundløbsbanen vil blive min
dre ved stenmelsbelægning. 

Samme firma oplyser i øvrigt, 
at de to ligeløbsbaner i kunts
stof, - placeret i den ene side af 
den nuværende rundbane - kan 

udføres for det samme beløb, 
som er af sat til renovering af 
rund løbsbanen . Det foretrækker 
atletikklubben altså nu. 

Klubben er derimod indstillet 
på, at der som bevilget bruges 
53.460 kr. i år til anlæg af en ny 
spydkastbane på Sæby Atletik-
stadion. · 



SØNDAG 24. JULI 1994 

SIKønsker 
stadig 
kunststofbane 
- Stenmel er ikke godt nok, siger formand 
SÆBY: Atletikklubben 
SIK 80 er stadig mest in
teresseret i at få en kuns
toftbane til sine løbere. 
Stenmel er ikke godt 
nok. 

Byrådet har afsat 126.840 
kr. til renovering af den 
gamle rundløbsbane ved 
Sæby Atletikstadion og 
53.460 kr. til en ny spyd
kastbane. Arbejdet med 
spydkastbanen er sat 
igang, men der er knas 
med løbebanen. 

SIK 80 er nemlig ikke 
særligt interesserede i at få 
lagt nyt stenmel på løbe
banen og vil hellere bruge 
pengene på kunststof til 
kortdistancebaner, hvad 
klubben forlængst har 
sagt til politikerne. 

Byrådets tekniske ud
valg vil imidlertid kun gi-

-, ve .penge til rundløbsba
nen, og har meddelt klub
ben, at de ingen penge får, 
hvis ikke de bruges på en 
ny stenmelsbelægning. 

- Problemet er, at vi ikke 
har noget at bruge en ny 
stenmelsbelægning til. 
Vore atleter får ingen 
fremgang på det underlag. 
Vi skal bruge kunststofs
baner for at de fortsat kan 
udvikle sig, siger klubbens 
formand Gunnar Møller 

SIK-formand Gunnar Møller Nielsen arbejder fortsat for 
et bedre atletikstadion. ' 

Nielsen. 
- Ved DM indendørs 

blev vi den femtebedste 
danske ungdomsklub, og 
det er vel kun rimeligt, at 
vore unge kan træne og 
kæmpe på materiale, der 
er ligeså godt som konkur
renternes, siger han. 

Gunnar Møller Nielsen 
vil nu forsøge at få en dia
log med teknisk udvalg, så 

klubben i højere grad ind~ 
drages i både kort- og 
langsigtede planer for sta
dions benyttelse og udvik
ling. 

Det koster de samme at 
lave et par kunstofbaner, 
som det gør at lave en ny 
stenmelsbe lægning. 

cille 



Guldet 
venter 
påJeppe 

SÆBY: SIK 80 's 
største atletiktalent , 
15-årige Jeppe Kri
stensen, har mere 
guld i sigte , når der ·i 
weekenden afvikles 
jysk-fynske mester
skab er i mangekamp 
på Skovdalen i Aal
borg. 

Jeppe Kristensen er 
dansk mester både in 
den- og udendørs i 
mangekamp samt in
dehaver af den dan
ske rekord i mange
kamp for 14-15 årige. 
Så alt taler for guld til 
Sæbys unge atletik
komet . 

Desuden er Jeppe 
Kristensens værste 
rivaler fra de danske 
mesterskaber ikke 
med , da de komm er 
fra Sjælland . . 

SIK 's Carsten Sø
rensen stiller op i 16-
1 7 års klassen med 
pæne medalje chan 
cer. Han er fors varen
de mester i 14-15 års 
klass en, men er i år 
rykket en klasse op og 

er derfor yngste 
mand. Carst en Søren
sen vandt bronze ved 
DM i sin nye klasse , 
og gulddrømmene er 
til stede . Både num
mer et og to fra DM er 
ikke med ved de jysk
fynske mesterskaber . 

En mulig »dark 
horse « i 16-1 7 års 
klassen er Dybvad 
IK 's Preben Samallo . 
Preben Samallo skul- . 
le have gode chancer 
for at få medalje , hvis 
alt flasker sig for 
ham. 

SIK 80 knytter også 
medalje-forhåbnin
ger til Christina Her
mans en. Ved DM i 
mangekamp var hun 
tæt _ på medalje , så 
med lidt held er der 
medalje i sigte . 

SIK 80 stiller der 
ud over med Maria 
Mogensbæk og Ida 
Jensen , mens Dyb vad 
ud over Preben Sam
all o stiller med Lise B. 
Niels en . 

U.l..1.'--l...1..1.'\.ftJ.UUU\:....1.1 

Klubben er d 
på, at der som 
53.460 kr. i år t 
spydkastbane 1 
stadion. 

Jeppe Kristensen er storfavorit til at vinde det jysk-fyn
ske mesterskab i mangekamp. Foto: Thomas Tolstrup 
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Sæbynit .vandt nyt 
mesterskab 
Også Dybvad-medaljer i atletik-mangekamp 
SÆBY og DYBVAD: Det 
15-årige atletiktalent 
Jeppe Kristensen føjede i 
week-enden et nyt me
sterskab til sin lange 
række af flotte placerin
ger. Det skete, da han i 
suveræn stil vandt det 
jysk-fynske mesterskab i 
mangekamp i alders
gruppen 14-15-årige. Al
lerede i juni sikrede han 
sig mangekamp-dan
marksmesterskabet. 

De jysk-fynske mesterska
ber blev afviklet i Aalborg. 
Jeppe Kristensen levede op 
til favoritværdigheden. 
Selvom han manglede al
vorlig konkurrence, var 
han kun 87 point fra sin 
danske rekord, som han 
satte, da han blev dan
marksmesterer. I Aalborg 

. blev det til i alt 5351 po
int. 

I forhold til rekordserien 
ved DM havde han forbed
ringer i 200 meter løb, 
kuglestød og 800 meter 
løb. Mangekampen bestod 
i alt af otte discipliner. Jep
pe Kristensen kom lidt 
dårligt fra start i de første 
par øvelser, men blev så 
bedre og pedre. 

I gruppen for de 16-17-
årige sluttede Sæbys 
Karsten Sørensen på fjer
depladsen. 

I pigeklasen for de 14-
15-årige deltog desuden 
fra Sæby-atletikklubben 

~ SIK 80 Christiane Her-

Sæbys 15-årige atletiktalent Jeppe Kristensen levede op 
til favoritværdigheden og blev en sikker jysk-fynsk me
ster i mangekamp. Foto: Kim Dahl Hansen 

mansen, Maria Mogens
bæk og Ida Jensen. De blev 
henholdsvis nr. 10, 12 og 
15 i det skrappe selskab. 

Dybvad Idrætsklub hav
de kun to deltagere med 
ved mangekamp-mester
skaberne, men de kom til 
gengæld begge på præmie
skamlen. 

Lise B. Nielsen tilkæm
pede sig efter en god serie 
en flot andenplads i kvin
dernes kastetrekamp, der 
omtattede kugle, spyd og 
diskos - med 2045 point, 
hvilket var personlig re
kord. 

Hun ydede storfavorit
ten Anja Smollerup, Skive, 
god modstand , men Skive
pigen blev dog mester 
med 2202 point. Til 
gengæld var der masser af 
luft ned til nr. tre, Marie 
Hemmersen, Esbjerg, der 
måtte nøjes med 1801 po
int. 

Også Dybvads 17 -årige 
Preben Samallo kom på 
præmieskamlen i klassen 

, for de 16-17-årige, der bød 
på otte discipliner . 

Han havde et par virke
lig gode dage og satte per
sonlig rekord både i spyd-

. kast, 200 meter løb, kugle- , 
stød oglOOO meter løb, li
gesom han tangerede sin 
personlige rekord i stangs
pring . Den flotte serie gav 
i alt Preben Samllo 3926 
point, hvilket var person
lig rekord. 

-ok 



Jeppe Kristensen - sprang sig til endnu en titel. Arkivfoto: Thomas Tolstrup 

Vandt som ventet 
Og det var der ikke mange udfordringer i 

SÆBY: Ganske som 
ventet var 15-årige Jeppe 
Kristensen fra SIK 80 
urørlig ved weekendens 
jysk-fynske mesterskaber 
i mangekamp i atletik i 
Aalborg. Han vandt me
sterskabet i suveræn stil. 

Jeppe Kristensen op
nåede 5.351 point , hvilket 
var 87 point - færre ' end 
hans egen danske rekord i 
mangekamp sat på Brønd
by stadion i foråret , da 
han vandt DM i mange 

kamp . 
- Jeppe savnede gansk e 

enkelt modstand. Ingen 
var for alvor i stand til at 
true ham. Havde de bedste 
fra Sjælland, som Jeppe 
kæmpede med ved DM , 
været med, så havde Jep
pe måske sat en ny rekord , 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen, formand -for SIK 
80. 

Carsten Sørensen var 
spået medaljechance i 16-
1 7 års klassen, men det 

blev kun til en placering 
lige uden for medaljeræk
ken. Den 16-årige sæbynit 
opnåede 3.779 point på 
fjerdepladsen. . 

I 14-15 års klassen stil
lede Sæby med tre piger. 
Bedste placering fik Chri
stina Hermansen med en 
10. plads og 2.506 point. 
Maria ·Mogensbæk blev 
nummer 13 med 2.196 po
int , mens Ida Jensen op 
nåede en 15. plads med 
1.339 point . 



/t}-8 J 9y 

Sæb itterpå 
udvalgt 
atletikhold , 
Til stort stævne i Sverige 

SÆBY: To af Sæby-atle
tikklubben SIK 80's unge 
talenter, Morten Hyttel 
og Christine ·Hermansen, 
er udtaget til det jysk
fynske unionshold, der 
skal -deltage i et , stort 

1 
holdstævne i Landskro- · 
ria i Sverige 27 .-28. au
gust. 

· Ved stævnet skal dyste 
hold fra Skåne, Småland 
og 6stergotland i Sverige 
og fra Dan .mark uq over 
det jyske-fynske :µ.old også 
Sjælland. . 

Morten _Hyttel . er udta
get til 2000 meter løbet på 
holdet for årgang 1980 og 
Christina Hermansen i 

. højdespri~g på pigeholdet 
• ' \ • 0 . 

1 samme argang. 

r , l··· 

Til mesterskaber 
Baggrunden for udtage!-

s~n er, at de to Sæby-aJle
tiktalenter begge har ydet 
en række flotte resultater i · 
denne sæson. 
, I den kommende week
end vilSIK 80 i øvrigt være 
rigt repræsenteret ved bør
ne-landsmesterskaberne i . 
atletikfor de 10-13-årige. 

De afvikles i Næstved. - ·:, Fra Sæby deltager · føl-
gende i mesterskaberne: 
Rikke Nielsen, Ditte Møl-

. ler Nielsen, . Christina L. 
Hansen, Peter Thirup, Ru
ne Pedersen, M9rten Wag
ner, Anne Arvidson, Katri
ne ·Vorum, Anne Mogens
bæk, Nicolai Ladevig, Bri
an Rasmussen , Stefan 
Christensen, Ann~ Klitga
ard, ~Mette Møller Nielsen . 
og Trine Grey Beck. ~ 

I, .--ok 
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'.fog, selv godt far 
.· sig af præmien)@ 
Atietik-nålestævne i Sæby J " 

SÆBY:· 'Klubbens egne gulå: Stefan Jøig~nsen, 
medlemmer tog godf for Jeppe Kristensen, Arine 
sig af - præmierne, · da . Arvidson og Henrik Ole-
Sæby-atletikklubbeµ_ SIK sen. _ ~- · 
80 på Sæby Stadion af- =·oer var sølv til sæbynit- _ 
viklede .et nålestævne~ .. - terne Ida Jensen, Birgitte 

.. ,..... J~nsen, Ann~~ ogens~æk, ~ 
Sæby-d~1tager~ sikr~de-sfg Camilla Nielsen, - Ditte 
således · fire guldnåle, - 17 Møller Nielsen; Christine -

i sølvnåle _::· og -endelig 10 -L. Hansen, Louise Kristen-
i broncenale. . · - · sen, ~fette Møller Nielsen, 1 

l Sæby-ldubben havde ) n- Anne _ Klitgaard, : Katrin~ 
viteret .de ~nge) åe ___ nor-d~ _Woium, -Trine Grey,_Chri- :. 
jyske ~tl~ti~lubber til nå- · sfine · · Hermansen, Brian .· 

. --, \.,... " . ~... ..- ' . . .. 
lestævt}e.t~ der i alt havde Rasmussen, Rune · Peder-- ... ·,"*· - .. . 

~ 72 q~~~ere · fordelt med . sen, Per Thirup, Jon ·An-
1 14 . fra.J!}ørring, 6 fr~ Aal- . dersert og Morten Hytte!. 

borg AFf! 9 fra H~dsund, 8 · -Endelig var der bronce 
~a Byrsted~Hjeds og ende- -til -- .sæbynitterne -Mette · 
lig 35 fra Sæby. _ ·_ · . · .. Hytt~l, . ·Helle MøU;iave, Li-
- Stævnet blev afviklet _i ·_ • ne Je.i:isen/ J_U~e Nielsen, 

flot atletik-vejr pg' blev = IdåJensen, ·Mar!iriJensen, :, 
meget vellykket. Det hav- . _ Morten · Wagner, Sandra : 
de de 20 dommere "·deres ·· Sørensen, "Ariettte Jensen = 
andel i. og Nicolai Ladevig . 
. __ AFf fik 3 sølv_ og 2 ·bron:- . _, · 

, ... ce,. Hjørring 3· gUld, 3 søly '· 
· og 3 bronce; Byisted-
, · Hjeds 1 sølv og 1 bronce · ~ 

og Haqsund ,I guld, ~ sølv 
. og 1 bronce. -;. · . · · . 

Følgende sæbynitter ftk . 

f. ' #- / 

-ok .. 



TIRSDAG 23. AUGUST 1994 

Unge Sæf1M!9. 
atleter klcirede 

- . . ,,._ . 

sigtlot . 
1-6-fra ,SIK 8-0 til mesterskaber : 

~=-~'-; --
' . 

--~ 

.:,,...:. 

SÆB-Y:D~n · -11:årige , 4X80 ~~p~~e_d~ sæbynit- .. 
sæbypige Anne Arvidson . ·terne Anne Klitgaard,--Tri-. · 

_ ,stø~te kuglen · ud -på 7,03 _· ne Gre~ Beck;· M~tte Møl- -
tneter og opnåede _bedste ler NieJ:sen og·1{atrine ~ Vo~ . 
resultat i siµ gruppe. l rum ind på trediepladsen. -
det ~ hele taget var der · . I stafetløb for piger -i al- -
·pæne- resultater til SIK deren 10 til 11 år vandt : · 
80, åa 16 unge i weeken- ·. det nordjydske holdbron- · 
den deltog · i' Øet store che. I det 5 x 60 ~meter lan,.; 
stævne på Herlufsholm ge stafetløb deltog Anne 
Stadion i Næstved. Mogensbæk, Anne Arvids- - ' 

on, Rikke Nielsen og Chri- · 
I ~t 300 atletikudøvere ·fr~ stina L. Hansen, alle Sæby: 
hele landet d~ltog 1 DGI's Femte .;_ løber. var Louise 
børnelandsmesterskaber: I Kristensen fra Dybvad~ . 
flere af disdplineren~ var Atletikudøverne · kunne 
der 9mkring 40 til start på . glade sige farvel til Næst-_ 
een gang, bg der blev dy- . ved efter at, have · høstet i 
sf~t bravt. · - alt 12 medaljer. 

I kuglestød markerede Det hele var ikke bare at-
også -den 13-årige · Trine letik. D~r blev tid til disko- -
Grey si-g. Med et stød på teksbesøg og en V tur -i 
9, 75 meter opnåede hun svømmehallen for at op p
en andenplads i h~ndes løde musklerne - og søn
gruppe. · 4ag a~en vendte de.trætte 

De to Sæbypiger fik dog unge tiioage til Sæby. 
ingen medaljer. Der var ik-

-ke medaljer .til individuel-
le øvelser. 

Det nordøstjydske DGI 
hold i gruppen 12-.13 år 
vandt derimod en b:ron
ch~medalje. _I stafetløb 

puf 



- Flot~e resul~aterjSverige 3~f ·. 
. . 

SÆBY:.Højdespringeren C.hristina Hermansen · og -
· løberen . Morten ·ttyttel q _a SIK 80 dystede i week
. ende;n på et atletikstævne i. Landskrona i Sverige . 
. Begge fik de en apdenp lads i gruppen 11-15 år. Til~ 

· med satte ChristJna Hermansen satte ny personlig 
rekord med 1.S6·meter: ·,, 

·, M·orten Hyttel har på det sidsfe døjet med et 
dårligt ·knæ, _men opnåede allig~vel en anden

, plads- på 200Q meter'en ·. Tiden var 6 minutter og 
34 sekunder. ~ _ . · 

Begge var de udtag~t af.Jydsk-Fyns -Atletikfor- · 
bu .nd til stævnet, hvor- der desuden ~ var hold · Jra 

·. Sjælland, Skåne, Småland og Østergotland. . .· . 
- . . 

.. . . -

.... 
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Sæby.;.atleter med <ty 

på udvalgte hold 
SÆBY: Ni atleter fra 

SIK 80 er med på udvalg
te hold i weekenden. SIK 

. ,80 stiller med seks mand 
t -~ .P~ d~t n9rdjy~~e _ ho~d __ in:- , 

/·" denfor DGI; som deltager 
i landsmesterskabern~ ,, og 
der ud over · har . Sæby
klubben tre mand med på 
det jysk/fynske hold i al- . 
dersgruppen for 12-13 år, 
som skal til Roskilde for at 
~kæmpe mod et hold fra · 
·sjælland og Øerne. 

På det fælles nordjyske 
hold inden for DGI har 
SIK 80 få~t udtaget 

~ Rasmus Thirup i 16-:-1 7 år 
_ klassen; mens Jeppe Kri
. stensen, Morten 'Hyttel, 

Christina Hermansen, Ida 
Jensen og Maria Mogens
bæk alle er med i aløers
gruppen 14-15 år. 

De ,største medaljefor
håbninger knyttes til 15-
årige Jeppe Kristensen ·, 
som har haft en strålende 
sæson med danske me
sterskaber både ind~n- og 
udendørs i mangekamp. 

Til matchen i Roskilde 
på det jysk/fynske hold 
stiller SIK 80 med Brian 

. Rasmussen i spydkast, 
Steffen Kristensen i bold
kast og spydkast samt 
Henrik Olesen i 200 meter 
løb og højdespring . 



Grøde i den nordjyske atletik 
Flotte præstationer ved kredsmesterskaber 

DYBVAD: Der er grøde i den nord
jyske atletik. Det viste afviklingen 
i Dybvad af Dansk Arbejder Id
rætsforbunds kredmesterskaber 
for ungdom. Der var samtidig tale 
om et nålestævne inden for DGI. 

Der blev vist mange flotte præstatio
ner under stævnet. · 

- Der er ingen tvivl oni, at vi vil 
komme til at høre nærmere om flere 
af de unge deltagere i kredsmester
skaberne, siger formanden for den 
arrangerende Dybavd Idrætsklub, 
Louis Christiansen . , 

Fem klubber, Byrsted-Hjeds, Hads
und, Hjørring, Sæby og Dybvad stil
lede tilsammen med 92 deltagere. 

Det blev en meget jævn affære 
meØ mange flotte resultater. Delta
gerne skulle vælge et løb, et spring 
og et kast blandt sprint, langdistan-

ce, højdespring, længdespring, kug
lestød, spydkast og boldkast. 

De tre bedste placerede i den en
kelte aldersklasser blev: 

Drenge indtil 9 år: Alen Kazic, Dy
bvad, Morten Hald, Byrsted-Hjeds · 
og Mathias Brassøe, Dybvad. 

Drenge 10-11 år: Kristian Peder
sen, Hjørring, Rune Pedersen, Sæby, 
og.Thomas Pedersen, Dybvad. 

Drenge 12-13 år: Stefan Chr1sten
. sen, Sæby, Henrik Olesen, Sæby og 
Henrik Møldrup, Hjørring. · 

Drenge 15-15 år:Jeppe Kristensen, 
Sæby, Olau Thomassen, Dybvad og 
Claus Nielsen, Hjørring. 

Piger indtil 9 år: Marie Pedersen, 
Hjørring, Stine Kjølholt, Hadsund 
og Birgitte Jensen, Sæby. · 

Piger 10-11 år: Louise Kristensen, 
Dybvad,. Anne Arvidson, Sæby og 
Pernille Kjølh.olt, Hadsund. 

Piger 12-13 år: Sisse Olsson, Dy
bvad, Anne K. Kjølholt, Hadsund og 
Anne Sofie Nielsen, Hjørring. 

Piger 14-15 år: Christina Herman~ 
sen, Maria Mogensbæk og Ida 
Jensen, alle Sæby. 

Resultaterne blev beregnet efter 
en enhedstabel. Derfor var det ret 

· overraskende, at 13-årige Sisse Ols
son, Dybvaø, opnåede flest points 
blandt pigerne, 3472. Hos drengene 
blev det stortalentet Jeppe Kristen
sen, Sæby, med 3900. 

Der var samtidig tale om et nåles
tævne inden for DGI. Der var nål til 
de fleste af deltagerne. 

Fordelingen blev således: Dybvad 
28, Sæby 24, Hjørring 12, Byrsted
Hjeds 8 og Hadsund 5. 

-ok 



• v~ 1----, v 
Motionsløb metl · 
-mange præinier _ 
SIK 80 i Sæby forventer over 100 
deltagere . · . . . - . -· · · 
SÆBY: Nu starter trænin-

. gen til Dansk Atletik For
bunds , store motionsak~ 
tivitet Sport-Mas~er 
løbet, der foregår i de fle
ste danske · byer, herun- . 
der Sæby. · , 

Torsdag deq. 22. septem
ber går det ·1øs for løbere i · 
alderen fra 12 år og opef
ter. Som noget nyt i år er 
der kun lodtræknings-

. præmier, . så alle har en 
chance for at vinde på den 
ene eller den anden måde. 

Det er tredie gang, 
Sæby- atletikklubben SIK / 
80 afvikler motionsløbet. I 

Sæby bliver der hver" ons
dag · aften fortræning ved 
Sæby Fritidscenter, hvor 
man kan vænne sig til den ! 
fem kilometer långe rute. , 
. ·- Vi håber i år som ved f 

Sæbygaardløbet •at slå re- ; 
kord i -deltagerantal, siger t 
SIK 80's formand G'Unnar 
Møller Nielsen. 

Det er Sportmaster-for
retningen i Frederikshavn, 
der står bag løbet med SIK 
so, som teknisk · arrangør . 
Sidste tilmeldingsdag er 
den 17. september. 

puf 
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-LØher v3:ndt .. · 5 ~, -<)r 
for udvalgt holdt .· .. ·· --· 

"SÆBY: SIK 80's Henrik 
Olesen ma_rke~ede sig flot 
på det jysk/fYiiske ,hold, 
som i weekenden dystede 
mod et · udvalgt hold f~a 
Sjælland og Øerne i alder
~gruppen for 12-13 årige. 

Henrik Olese;n sejrede i 
'60 m 'løb i tiden 11,2 sek. 
n ·esuden ·opnåede Henrik 
Olesen en fjerdepla .ds · i_. 
h_øjdespring med 1,53 me
ter. 

, Det jysk/fynske hold 
talte yderligere · to SIK 80-

. atleter. · 
Brian ·Rasmussen hen

t~de to treqje- og en fjer
deplads . I spydkast blev 
han nummer tre tned ·et 
kast på 29· m. ·1 boldkast 
.b~ev .d.~t til en tredjeplaq.s . 
med ·48,4 ril, mens det blev 
t~l en fj~rdeplaq.s i kugles- · 
tød · med 8,23 m . · 

. Steffan Kristensen teg-
. riede sig for tre fjerdeplad
ser. I 80 m løb itiden 1.1,5 
sek ., ·2~00 tn'løb'J tiden 30,2 
sek . og i længdespring 
med et spring på 4}2 m. 

·sJK 80 stillecle med fem 
atlete~ på det ~ordjys~e 
hold ~il landsdelskampen i 

Åbenrå ,f6r 14~15 årige. · 
Ikke overraskende blev 

supentalentet Jeppe Kri
stensen bedste Sæby-at- 1 

let. Han vandt .den indivi~ 
duelle tre-~amp ., med 
4.151 _p~in~. I .,høj~espring ·: 
:nåede Jeppe Kristensen l 
.over 1,8 m, og i spydkast : 
kastede 11:an 46;2a··111, mens '·. 
han løb 100 ·m p·å 12,47 . 
:sek . " _ · :; .: 

Jeppe Kristensen var . 
desuden med på det nord
jyske hold, som. vandt . 
bronze i 1.000 meter sta-
l 

fet~en. ' 
Det nordjyske drenge-

hold / som også talte SIK 
80's fylorten Hyttel, val!dt 
guld . Morten Hyttel 
~prang _ 4, 7 m i længdes- -i 
pring og løb 1.500 m i ti
den 4.43,69 min. 

Det nordjyske · pigehold 
talte tre Sæby-piger . Det 
var Maria Mogensbæk, l 

Christine Hermansen og 1 

Ida Jensen. 
Maria Mogensbæk teg

nede sig for det bedste re
sultat ved at sætte ny per
sonlig rekord i 1800 .m l~b 

· med tideri 2.38,37 min. · 
. . 



TIRSDAG 6. SEPTEMBER 1994 

Sæby-stortalent 
satte trun1f på 
Jeppe Kristensen vandt to guldmedaljer 
Den 15-årige stortalent i 
atletik, Jeppe Kristensen, 
Sæby, satte trumf på, da 
han sammen med fem 
andre klubkammerater 
fra SIK 80 deltog på det 
nordjyske hold ved 
landsmesterskaberne i 
Åbenrå. Han sikrede sig 
hele to guldmedaljer. 

Jeppe Kristensen, der er 
danmarksmester i sin al
dersklasse i mangekamp 
både indendørs og 
udendørs, vandt guld in
dividuelt i trekampen 
med disciplinerne højdes
pring, 100 meter løb og 
spydkast - og var samtidig 
medvirkende til, at det 
nordjyske hold sikrede sig 
guld. På guld-holdet var 
endnu en sæbynit, Mor
ten Hyttel. 

Jeppe Kristensen deltog 
også på det nordjyske sta
fethold, der vandt bronce . 

Også Sæbys øvrige delta
gere på det nordjyske 
hold , Christina Herman
sen, Ida Jensen og Maria 
Mogensba;k, klarede sig 
pænt - dog uden at kom
me i medaljerækken. Ma
ria Mogensbæk kunne 
glæde sig over en person
lig rekord i 800 meter 
løbet . Sæbys Rasmus Thir-

Stortalentet Jeppe Kristensen fra Sæby satte trumf på 
ved landsmesterskaberne og sikrede sig to stk. guld. 

up måtte melde afbud tii 
landsmesterskaberne. 

Sæby-atletikklubben 
havde også tre med det 
udvalgte jysk-fynske hold 
for 12-13-årige drenge, der 
i Roskilde måtte se sig 
slået af Sjælland-Køben
havn i en distriktshold
kamp. 

Det var Henrik Olesen, 
Stefan Christensen og Bri
an Rasmussen. De klarede 
sig alle flot. 

Henrik Olesen blev nr. 
et i 60 meter hækkeløb og 
nr. fire i højdespring . Bri
an Rasmussen placerde sig 
på tredjepladsen i både 
spyd- og boldkast og blev 
desuden nr. fire i kugles- · 
tød. Stefan Christensen 
opnåede tre fjerdepladser, 
nemlig i 80 meter løb, 200 
meter løb og længdes
pring. 

Sæbynitterne fik i øvrigt 
en overraskelse i forbin
delse med deltagelsen på 
det udvalgte hold. Lørdag · 
aften blev de jysk-fynske 
atletikudøvere budt på en 
tur i Tivoli i København. 
Det var med til at gøre we
ek-enden ekstra vellykket. 

-ok 



FireDM- i:2"q , 
·me.daIJe~ 1" 
tilJeppe ·· 
·Kristensen 
" . 
, SÆBY: SIK .80's multi
talent .: i atletik, 15.:.årige · 
Jeppe Kristensen, under-

: stregede sitenorme talent, 
. da han ved weekendens 
~danske . mesterskaber i 
;Frederiksberg hentede 
· medalje i alle de fire disci
pliner, han stillede op i. 
Det blev ei:idda til person:.. 
lige rekord i alle discipli-
ner; .. . 
• I · højdespring hoppede 
Jeppe Kristensen fire cn;i 
over sin personlig rekord. 
Springet på 1,87 m varnok 
til guld. ~ 

-,Det lignede også guld i 
længdespring. Den unge -
-sæbynit havde sat person
lig :rekord med et spring på 
6,11 m, men i sidste spring 
blev Jeppe - Kristensen 
slået .og mått~ ~e sig hen
vist til andenpladsen . . 

,I RO m hæk blev det til 
sølv i . tiden 11,57 sek., 
meris det blev ; til bronze i 
300 m hæk i .tiden 4i,~3 
sek. 

14-årige Morte .n Hyttel 
sikrede sig ·en flot bronze
medalje i 1.500 m for:hin
dringsløb, da han blev 

,:r;i~mmer tre i tiden 5.21,68 
min: På 1.500 meter blev 
Morten Hyttel nummer fi
re med 4.41,80 min. 

Christina Hermansen 
blev nummer to i højdes
pring . med l,.63/ m for 14-
-!5Lårige 1-.rnen:s.iMaria Mo;: 
gensbæki samme aldeiisk
lasse hentede sølv i 
stangspring med et spring 
på 1, 7 0 m. Desuden blev 
Maria . Mogensbæk · tiuiji:.. 
mer syv på 800 m me9 ti" 

--den 2.34,60 .i:nin., hvilk~t 
var syv ·sekuJ:!der bedre 
end hendes 'hidtidige per- . 
sqnlige . rekord. 



de, og mens vi her i Sæ
by traskede rundt i · 
regnvejr, havde de tre 

Sæby havde tre unge hold, som i weekenden unge 13-lrige fra SIK 80 
med pl det Jysk/fynske mødte Sjælland i Roskil- flot solskinsvejr. 

. Hele lørdagen blev repræsenterede . Sæby på . 
• brugt til atletik, og selv · bedste vis. · 
1 om de 3 unge fra Sæby, Jeppe Kristensen satte 

Henrik Olesen, Stefan således trumf på ved at 
Christensen og Brian Ras- vinde guld individuelt, 
mussen opnåede flotte re- samtidig med at han var 
sultater måtte Jylland/ stærkt medvirkende til, at 
Fyn se sig slået af Sjæl- det nordjyske hold for 14-
land. 15 årige vandt guld. 

Bedst klarede ·Henrik Jeppes trekamp bestod 
Olesen sig med en 1. plads af højdespring med 1,80 
i 60 m hæk samt en 4. ni, 100 m løb i tiden 12,4 7 
plads i højdespring. Brian sek. og spydkast med 
Rasmussen blev nr. .3 i 46,26 m. 
spyd- og boldkast samt nr. Morten Hyttel, der er 14 · 
4 i kuglestød, mens Stefan år, sprang længde på 4,74 
Christensen opnåede tre ·· m, · løb 1500 m i tiden 
4. pladser i 80 m løb, 200 4.43,69 min og kastede 
m løb og længdespring. 8,69 m med kuglen. 

Efter stævnet fik delta- Det nordjyske pigehold 
gerne fra Fyn og Jylland med Maria Mogensbæk, 
sig noget af en overraskei- Ida Jensen og Christina · 
se, idet atletikforbundet Hermansen kom ikke med 
gav dem en tur i Tivoli om i medaljekampen; bedst 
aftenen, hvilket ingen na- gik det for Maria, der -sat
turligvis sagde nej .tak til. te personlig rekord i 800 

SIK 80 havde også 6 un- m løb med tiden 2.38,37 
ge udtaget til det nordjy- min. 
ske hold ved DGI's lands- . 
mesterskaber i Åbenrå i 
weekenden. Desværre 
måtte Rasmus Thirup 
melde afbud, men de to 
andre drenge, Jeppe Kri-
stensen og Morten Hyttel, 

sem 



Onsdag den 14. september 1994 

-

15-årige JepJJ.e Kristensen blev DM-mester i højdespring. 
I 

Jep e slog til igen 
Sæbys stort ent 15-Ari
ge Jeppe istensen, 
SIK 80, yde~ i week
enden igen e stor præ-
station ved D for ung
dom på Frederiksberg 
stadion. 

Jeppe blev danmarks
mester i højdespring med 
1,87 m, hvilket var 4 cm 
højere end hans hidtil 
bedste. Et virkeligt flot re
sultat, når man tager i be
tragtning, at danmarksre
korden indendørs i alders
gruppen netop er på 1,87 

m. Der skulle således væ
re lagt op til, at han kan 
koble denne rekord til sin 
samling, når indendørs 
sæsonen begynder. 

Jeppe lå også på første
pladsen i længdespring 
med 6,11 m, men inden 
konkurrencen var forbi, 
måtte han se sig slået med 
tre cm, og derfor måtte 
han her nøjes med sølv. 

Samme placering fik 
han i 80 m hæk i tiden 
11,57 sek., mens det blev 
til bronze i 300 m hæk i 
tiden 42,63 sek., begge ti-

der nye personlige rekor
der. 

14-årige Morten Hyttel 
opnåede i samme alders
gruppe en 3. plads i 1500 
m forhindringsløb samt 
en 4. plads i 1500 m løb. 

Christina Hermansen, 
14 år, vandt sølv i højde
spring med 1,53 m, mens 
Maria Mogensbæk, ligele
des 14 år, fik bronze i 
stangspring med 1, 70 m. 

Ramsus Thirup Bech, 
16 år, blev nr. 7 på 400 m i 
tiden 55,25 sek., men har 
chancen igen næste år i 
samme aldersgruppe. 

sem 



SIKBO 
/1/ ... o/ 

Atletik "r SIK 80 ., 

Træning i Sæby Fritidscenter. 

6-8 år .................... .... ... .. .. tirsdage kl. 15.00-16.00 
Start tirsdag den 13. september. 
9-12 år .............................. tirsdage kl. 16.00-17.00 
Torsdage .................... ..... ............. kl. 15.30-17.00 

13 år og ældre" tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00 

S1K80 



TræningtiI · 
Sport-Master 
IØbet IY-9 -7f 

SIK 80 _og .Spqrtsmagasi
net i Frederikshavn arran
gerer . . i . samarbejde 
Sports-Mast~r Løoet 1994 
i S~by den 22. september . . 
. Forud for selv~ løbet sø.r~ 

ger SIK 80 for f ortr~ning 
hyer o;nsdag afte11-ved $æ

.. by· Fritidsc~nter :under le:
delse af Else Stellan -Jen~ 
sen . . 

Løb·sdistancen _ den 22 . 
. sept . . ~r. på 5 km, :Qg_q.~lta
gepi~ deles o_p i 5 .forskelli

. ge·-aldersgrup .per. 
Foruden et hav af lod-~ 

:træknin~præw~ir, ~ ei:' der 
priinier: ~ii den ~Iq.åsie er~ I 

ler ·.aet · firma; ··aer' stiller . 
med det største hold . . ; sem 

. . . 



Atletet , 
,, , $ ' ' . 

strø,g helt 
til tops ···· .. ·.· 
SIi< dominerede -nålestævne 
SÆBY: 32 unge fra Sæby . i>lads. Han satte sig også 
Idrætsklub 80 deltog i et -l"å 1. pladserne i discipli
regionsstævne i Aalborg. " -neme spyd, 42,60 meter, 
Sæbynitterne kom til at _ længde, _5,8-7 meter, 60 
dominere en stor del af . meter løb, . 7,8 sekunder , 
stævnet og vendte ·hjenr og bold, 67 meter. 

i med i alt 33 fø~teplad- : Morten Hyttel løb 800 
, ser; 23 andenpladser og meter på 2-.14 minutter, så 

18 tredjepladser. - , _ SIK ~ forventer meget af 
,; ·_ .: ham næste år, hvor hari er 

Stævnet var en femkamp, - "' ælåst i sin klasse. 
hvor deltagerne kunne -: Hos pigerne var der 1. 
deltage i fem øvelser J - pladser til Ditte ·Møller Ni
løbet af aftenen. · elsen i diskos, 9,40 meter, 

r gruppen Drenge 10-11 Camilla Nielsen, kugle, 
~årfikMartinJensenog~u- 6,13 meter, og Anne Mo
: ne Pedersen topplacenn- __ gens!?;:ek, 60 me~er løb, 
ger i alle øv~lseme. Martin - 9, 7 sekunder. Alle deltog i 

! fik s~ledes 1. · ·pladser i _ -gruppen Piger 10~ 11 år, og 
~ diskos med et :kast ·på · det gjorde Anne Arvidson 
; 17,42 meJer; spyd, 20,02 - også._ Hun fik hele fire 1. 
; meter og høfdespring, - _ pladser, -nemlig i bold, 
; 1,15 meter. 34,0 meter ; spyd, 18,32 

Rune Pedersen · fik 1. mi ter, 60 meter løb, 9,7 
plads i kuglestød med _7,77 sekunder, og højdespring, 
meter. Desuden fik de beg~ __ 1,05 meter. _ 
ge adskillige 2. og 3. plad- · · I -gruppen ·Piger 12-13 år 

. ser i-andrediscipliner. · var der 1. plads til Mette 
I Hos Dreng~ 12-13 år fik Møller Nielse~ _ i disko~
' Stefan Chnstensen 1. kast, 13,34 meter, og til 

plads i bold med et kast på Katrine Voruni i 60 mete r 
44 meter ; sarrit 1: pladser i løb, 8,9 sekunder, og 80 
_60 meter løb, 8,6 sekun .: ·_ meter lø.b, .11, 7 sekunder. 
der, kuglestød, 9,21 meter, ·Endelig var der adskilli
og 80 meter løb,._ n , 1 se- ge 1. pladser til SJK;·atle
kunder . · .· · - ~ . · terne i ·gruppen Pigef 14-

Henrik Olesen vandt i " 15 år. Først og fremmesttil 
! samme -gruppe · højd es- Maria Mogensbæk, læng

pririg med 1,45 meter ; de, :.-4,55 met er, spyd, 
længde med 4,47_meterog ·17,68·meter, 80 meter løb, 
spydkast med 34,50 me-- 11;8 sekunder, 800 meter 
ter. . løb, 2.49,1 .minutt er, .Ida 

Jeppe Christensen, Mor- Jensen fik 1. pl~ds i kugle
ten Hytfel og Jon Ander- stød, 7,7'6 • meter, · mens . 

· sen stod for de fleste pla- Christina Hei'niansen _nåe
ceringer i gruppen Drenge de toppen i højdespring, 
14-15 år. Jeppe var øm i 1,40 meter, og diskos med 

· benene efter det flotte et kast på 22,34 meter. 
1 Danmarksmesterskab · i 
weekenden, .hvor han 

, sprang 1,87 meter i højde, , 
så denne aften blev det 
kun til 1,70 meter . Det· 
rakte alligevel til en ..._ 1. 



Altetikstadion får alligevel 
. løbebaner i kunststof 
Men betingelsen er,· at SIK 80 selv skal være med til at betale 
SÆBY: SIK 80 får ser nu ud til 
at få sin vilje - og dermed to 
sprintbaner i kunststof ved 
atletikstadion. Efter lang tids 
tovtrækkeri har politikerne 
bøjer sig. _Men på betingelse 
af, at atletikklubben selv be
taler en del af gildet. 

Sagen har verseret i et års tid og 
tog sit udgangspunkt i et stort 
ønske fra de to atletikstadions i 
Sæby og Dybvad, der begge 
trængte til en kærlig hånd. 

Imidlertid blev budgetterne 
reducerede og for Sæbys ved-

. kommende betød det, at der 
kun kunne blive ~åd til en ny 
spydkastbane og en renovering 
af den gamle løbebane. 

Politikerne tilbød at lægge 
nyt stenmel på banen, men det 
var SIK 80 ved formand Gun
nar Møller Nielsen nu ikke 
særligt interesseret i. 

Stenmelsmaterialet er ganske 
simpelt ikke godt nok til kon
kurrencen på så højt et plan, 
som de lokale atleter har .kæm
pet sig op på. 

Møller Nielsen foreslog i ste
det, at bruge pengene på et par 
sprintbaner i kunststof, som vil 
gøre mere gavn og koste cirka 
det samme. 

Men han mødte modvilje i 
teknisk 4dvalg, og herfra lød 

tilbagemeldingen: 
"I kan få stenmel - eller _slet 

ingenting." 
Den besked lod Gunnar Møl

ler Nielsen sig nu ikke spise af 
med, og han tilbød mod slut
ningen af august i år, at SIK 80 
selv vil betale 20.000 kr - hvis 
klubben bare kan få sine kunst-

. stofbaner, og nu blev politiker- · 
ne i teknisk udvalg pludselig til 
at tale med. 

Senest har både teknisk ud
valg og økonomiudvalget sagt 
godt for, at SIK 80 kan få kunst
stof, men så skal de gå med til 
at betale det dobbelte af, hvis 
de selv har foreslået, i alt 
39 .494 kr. Kunstpfbanen vil · 
nemlig kost lidt mere at an
lægge, end der er afsat til sten
mel. 

Desuden, lyder politikernes 
betingelser, må SIK 80 være
indforstået med, at der ikke an
lægges ny rundbane. 

0 

Går SIK 80 ind på betingel
serne, må klubben under alle 
omstændingheder vente på 
kunststofbanen til næste år. 
Den kan ikke anlægges nu på 
grund af vejret. 

cille 

Løberne i SIK kan nu glæde sig til at løbe på et 
ordentlig underlag. 
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To sæby-hold blev j}1Sk:fynske in~stre i Randers 
SÆBY: De unge atleter 
fra SIK 80 fortsætte~med 
at triumfere, senest ved 
weekendens Jysk-fynske 
mesterska~ .i ~de~ . . 

De fire 10-11 ~~ge Anne 
Arvidson, Christina L. 
Ha~sen, Morten Vagner 
og Martin Ø . Jensen kun
ne- modta; 

_. ge gul~daljeme i Ran~ 
- ders . efter en· sp~ndende 

holdkamp. 
· Mæ;ginen ned til Ran- , 

ders var"så..snæver som 21 
point. På- tredjepladsen 
kom _~vad in~ - 400 P6: 

.lo~ efter. S~-bys guldvin
dende hold ; nåede . i alt 
5661 point. · -:, 

De fir~ unge k~ll}pede 
flot J alle djscii;iline_r, · og 
·det · bh~v-:en ~meget sp~n-
dende afgørelse., -~r • 

- Vi vidste i for~ejen, at 
det var Randers -1 Recµ, vi 
ville .ko~me ,~ ·i\!··kæmpe 
hårdest mod" og _ de førte 
da også med 427 point, før 
sidste runde, fortæller . 
træner Gunnar -Møller Ni"." 
elsen, d~ et m~get stolt 
over sine unge. .:.,. . 

Mere overbevtiende var 
Sæbys 12-13-årig~, der al-

lerede inden finalen føi:te 
med .mere end 1000 point 
over Svendborg. Holdet 
slu~ede på 8409 point, ~ 
godt 1300 _ mere end 
Svendborg. 

Med fra Sæby var Trine 
Grey Beck, Katrine Vo
rµm, Henrik Olese og Ste
fan Christensen. . · 
- Næste store opgave for 

SIK 80 bliver jysk-fynske . 
mesterskaber i Kolding i 
næste weekend, , hvor 
Sæby · deltager med " fem . 
hold, .der stiller op i enkel-
. tøvelser. · · 
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SIK 80 skal betale 
til løbebaner 

~O-°, 
'TY 

Må selv af med de 40.000 kr. 
SÆBY: Altetikklubben 
SIK 80 kan godt få deres 
ønske _ om kunststofba
ner til sprintløb opfyldt, 
men så kommer de selv 
til at betale en del af gil
det, nemlig 40.000 ler. 

Det har byrådet nu beslut
tet . 

Klubben har selv er
klæret sig villige til at be
tale en del af regningen, 
men kun 20.000 kr. Flere 
penge har klubben ikke. 

I byrådssalen var Tom
my Thomsen, Kommune
listen, Sæby, ene om at 
forsvare, at SIK 80 burde 
have 20.000 kr. ekstra 
dækket af kommunen, for 
som han sagde, kunne 
klubben i juni · få lagt . 
kunststofbaner for 
126.000 kr. 

Dengang ville politiker
ne imidlertid ikke slå til, 
og i mellemtiden er til
buddet fra entreprenøren 
løbet op i 166.000 kr. 

- Vi er skyld i, at SIK 80 
nu skal af med 40.000 kr, 
sagde Tommy Thomsen, 
og mente derfor, at byrå
det burde vise sig mere 
rundhåndede. 

Det modargumenterede 
formanden for byrådets 
tekniske udvalg, Svend 

Tommy Thomsen, Kom
munelisten, · forsvarede 
SIK og _ ønskede ekstra 
20.000 til klubben .. 

Hansen (S): 
- Vi har også budgetter, 

der skal overholdes, og 
når klubben vil have 
kunststofbaner, må de selv 
lægge til, sagde han, og ·re
pr:æsenterede dermed den 
overvejende stemning 
blandt de folkevalgte. 

Dermed opgav Tommy 
Thomsen at få sit forslag 
til afstemning. 

.. Men det var udvalgsfor
mand Svend Hansen {S) 
ikke ·begejstret for. 

be 126.000 kr. - som by
rådet altså godt vil bevilge 
- er oprindeligt et tilskud 
til rundløbsbanen, der 
skulle bel~gges med nyt 
stenmel. SIK 80 ville ·dog 
hellere have en kunststof
bane, og det kan de altså 
få. Forudsat klubben selv 
betaler 40.000 kr. 

dlle 



Inden
dørs 
atletik 
startet 
SÆBY: Indendørs
sæsonen i atletik i 
Sæby Fritidscenter er 
startet , men først når 
valget er overstået 
onsdag, kommer der 
fuldt blus på aktivi
terne . 

De 6-8 årige træner 
på tirsdage, de 9-12 
årige tirsdage og 
torsdage, og de, der 
er over 13 år også 
tirsdage og to rsdage 

J/-'1 

CJY 

Her er så de friske sæbynitter, som har udbytte af atletikken og som blev mestre i 1992. På billedet ses fra venstre: Tho
mas Kristensen, Jeppe Kristensen, Henrik Olesen, Anne Kaptain, Stine Pretcht-Jensen og Kathrine Vorum. 



Tag på klubhus · 
ved at smuldre a;G}

7

y 

Det kniber SIK 80 at få råd til kunststof 
SÆBY: Taget på atletik
klubben SIK 80s klubhus 
er ved at smuldre og det 
kan i værste fald komme 
til . at gå ud over klub
bens ønsker om et par 
sprintbaner i kunststof. 

Sæby Kommunes tekniske 
forvaltning har regnet ud, 
at det vil koste godt 
166.000 kr. at anlægge 
kunststofbanerne, og poli
tikerne vil stille som krav, 
at klubben selv betaler 
små 40 .000 kr. 
_ - De penge har vi ikke i 
øjeblikket, siger klubbens 
formand Gunnar Møller 
Nielsen, der selv har fore
slået, at klubben betaler 
20.000 kr. 

H~n oplyser, at SIK 80 
netop nu er ved at under-

Gunnar M. Nielsen: Pro
blem ~t skaffe pengene. 

søge, _om det er muligt at 
få erstattet det smuldren
de tag på klubhuset . Skal 
klubben selv betale, kom
mer det til at knibe med at 
få råd til kunststof på løbe-

banen. 
Under alle omstændig

lieder er det udelukket, at 
sprintbanen kan anlægges 
i år, og Gunnar Møller 
Nielsen regner med, at der 
findes en endelig løsning i 
løbet af de kommende 
måneder - og helst at poli
tikerne finder lidt ekstra 
penge, så SIK 80 kan nøjes · 
med at betale de 20.000 kr. 
de selv har foreslået. · 

Problemet med taget på 
klubhuset, er det samme 
som mange andre steder. 
Dansk Eternit har lavet 
tagpladerne, og da virk
somheden fjernede den 
farlige asbest fra sine ·pro- · 
dukter, gik det tilsynela
dende ud over kvaliteten. 

cille 



Sportsmaster-
. 

løb satte 
deltagerrekord 
Mange skoleelever blandt de lOO_deltagere 
SÆBY: Årets sportsma
ster-løb ved Sæby Fritids
center satte deltagerre
kord. Sidste år var ved at 
blive en deltagermæssig 
fiasko, da kun 40 deltog, 
men i år havde 100 fun
det løbeskoene frem. 

Det er Gunnar Møller Ni
elsen fra SIK 80 da også 
meget tilfreds med, og 
han hæfter sig især ved, at 
det lykkedes at få rigtig 
mange skoleelever med. 

Vinderne i de enkelte 
klasser blev: 

Piger ind til 12 år: 
Anne Mogensbæk og 

Anne Arvidson, 26, 4 min. 
13-16 år: 

Christina Hermansen, 
23,12 min. 

17-35 år: 
Helle Bisgaard, 22,5 7 

min. 
36-45 år: 
Karin Wahr~ns, 18_,55 

min. 
46 år og ældre: 
Ulla Fløche, 20,09 min. 
Drenge ind til 12 år: 
Lars Larsen, 20,38 min . 
13-16 år: 
Rasmus Beck; 18,40 

min. 
17-35 år: 
Jesper Høeg, 16,.55 min. 

. 36-45 år: 
Leif Christensen, 17,00 

min. 
Over 46 år: 

Ole B. Hansen, 18,34 
min. 

For at hindre, at de sam
me løbere altid vinder 
præmierne, blev <1:er truk
ket lod blandt deltagerne. 

Konkurrencen mellem 
skoleklasser blev vundet 

· af 6. A. fra Sæby Skole Syd. 
Fra den klasse deltog 45 
procent af eleverne. 7. B. 
fra . Sæbygårdskolen var 
meget tæt på med . 43,75 
procent af eleverne i løbe
tøj. 

Firmapokalen gik til Ste
na Line, Frederikshavn, 
der stillede med ni løbere. 

dlle 



.. SIK~guld , 
-YTo holrJ helt til'~wps ,.\ · . 

SÆBY: SIK -80's t,mg- 1. På førttepladsen ""'~p~åede 
._domhøstedem~ri:i ·metalaf Sæby ' 7.631 point, mens 
J~neste ~arat , til .klubben, Vidar Sønderborg på ari

/ ;a~det _blevtif~obbeltgaj.d . denpl~dsep fik 7Af8 po
. v~d weekendens jys;k/fyn- , int. ·' ~. . , .,, , · 
ske · holdmesterskaber i Sæby-dr ~ngehe . opnåe-
,J{glding : Det 10-11 '. årige c!,e'f~lg~ndepla ceririger: 

. pige~old og det .l,2~_13 ~ri- , Henrik . Qlse:r;i~ Højdes-
g_e q,~engehold n~ede bielt pring nu.~nmer to (1,50 m), 
til,t0ps : . , . , •. , '_i: ·. 60,mhæknummerto(ll,O 

.. , SIK 80 st~llede med fe;n sek) . pg · læ:r;igdespring 

. holg Jil mesterskaberne .' nummer ni (4,43 m).' Ste.f
Derm~d var Sæby-klub- fan Kristensen: .60 m nµril-
b~n d~n k~uh i _.Jyllap,d, ~er fir'? (11,0 se~), k~gle
som stilJede med flest del- stød -.nummer syv (9,19 m) 
tagende .hold . . , (. _.:-. og længdespring numm ,er 

- .På forhånd Nar .vqres 10 (4,31'!11,),t;;- ' · ··· ; 
stør:ste . · · forhåbning~r · Johnny : J acobse'n :· l .'000 
~ytteftjJ netop de,, lQ,-,11 I • m ._numm ir' Seks .. (~.2~\4 
årige piger og 12-13 årige . min) og q.,øjdespring nu_m
drenge, .men at dE;?t sk4lle mer f§_yv n,35 m). Brian 
blive til do'b,beltg{ild, h~.'v- Rasrnusse h:: 1.000 Ih num
deviikkeforstilletos, sag- µier tre (3.21,1 min), } O. m 
de en glad SIK-foqnand, nummer · fem .. (11,4 sek), 
Gunna,r . Møller Niel~en, . boldkast · hu,mmer s.eks 
1:?fter triumferne. , . - (38;93 m) og- 60 m hæk 

,De 10-11. årige ,piger nummer ' 12 (13,45 · sek) . 
'. vandt suverænt . '. Holdet Kenneth 01S'e'n: Kugl ~stød 

opnåede 8.325 point mod nummer fire (9,60. m) 'og 
Aqenrås 6. 711 point j:>å }foldkast nummer ' ni 
andenpladsen . , · ; . (36,13 m) . . . 

Anne Arvidsson sikrede . I stafetten blev ~æby- '. 
,sig tre . disciplinsejre , og drengene nummer tre : 
qet var i , boldkast (34,08 ·. Det 'l0 .;.11 årige drenge
m), højdesp .ring ;(1,10" m) hqld opnåede en syvende
og kuglesi:_ød ((>,25 m} . . ' · plads, og her tegnede Ru -

Der ud over, blev Anne ne Pedersen sig for en 
Mogensbæk nummer et i i førsteplads på 60 mi tiden 
1.000 .m ( 4.02;4 min), nurri- : 9,0 sek; mens. Morten Wag
mel'. to i 60 m hæk (,13,'3 ·ner b{ev nurh:vi'er tre ~. i 
sek)ognummertreilæng-

1 
boldka'stmed 41,76 m . 

despring (3,60 in) , mens ' De 12-13 år ige pige ri var 
Christina L. Hansen vandt · 124 poirit fra en bronze
i længdespring (3,p8 m) og medalje : Sæby slu ttede på 
i . 6.0 m .(9,8 sek) og blev fjerdepladsen ·med 6.913 
numµier to )' højdespring · -point. . Trine Grey blev 
(1,1,0. m). Maria . Jensen numip.er to :i kuglest~d 
vandt ' i. 1.000; m : (4.0·514 ·med 19,9.6m . Iboldkast op
min) , menl$-hun . blev to 'er nåede Louise 'Christensen 

. på 60 .m (10,0 sek). . .. . en andenplads ·med 40,41 
Didde Møller Nielsen · rri:-På 1.000 fn var -der en 

opnåede · en fjerdeplads i -fjerdeplads til Mette Mø1- . 
60 m . (13,98 sek), mens ler Nfelsen i tiden 4.41',2 
Helle Mølhave blev num- min . · • ' 
mE:r seks i boletkast (19,48 .. J;)e)1-15 årige piger op
m). l'¼x6.0 fu stafett~~ H~- n_åede ligelE:de~ en ,fjerp.e
nede det en klar ~e3r til plads, men holdet var 
SIK -:'."pig-erne, tn en ·tab af langt fra medalje. 'Sæby 
depechen undervejs kos- scorede 6,876 point mod 
tede . tid, så holdet sluttede Vida.r (S11mc:I.erborgs 8.007 
på tredjepladsen ' i tiden point på' tredjeplaasen. 

-42,6 sek. . , ,, Christina Hermansen 
·, Drenge-holdet i 12-13 val)d't 'højdespring '" med . 

, års .klassen hentede . guld 1,50 m. I kugles ,tød bl~v 
' hjem t1l , Sæby vefter en Ida ' 'J'eµsen I1Uf1lmer' fi~e 
række stabile resultatater . rriec1' 8,46 m! · , ;. ·' 

... .!·~ ', J-. ' · .. ~t'ff,t l,t: , it". ';,1;· , .. ;j~~-i!-:fl 
. J.· 

'1 . f! • \ i) J.J.:',4 "i . 



Dybvad satte flot punktum 
på en fremragende sæson 

j 

Suveræn vin.der ved DAi-forbundsmesterskaber foran Sæby 
DYBVAD og SÆBY: Dy
bvad Idrætsklub satte et 
fornemt punktum på en 
fremragende atletik
sæson. Dybvad blev en 
suveræn vinder af hold
mesterskabet foran Sæby 
og Esbjerg, da Dansk Ar
bejder Idrætsforbund af
viklede sine forbunds
mesterskaber i Aalborg. 

Ud over holdmesterskabet 
vandt Dybvad også flest 
medaljer individuelt. Det 
blev til . en kæmpehøst, 
nemlig hele 38 af guld, 25 
af sølv og endelig 11 af 
bronce. 

I holdkonkurrencen del
tog 13 klubber fra hele 
landet, og Dybvad blev en 
suveræn vinde.r med 
552,5 point foran Sæby 
med 439 og Esbjerg med 
246. 

På fjerdepladsen fulgte 
Randers Freja med 238 og 
på femtepladsen Hjørring 
med 126,5 point. Aalborg 
FF sluttede på i:iiendeplad
sen og Aalborg AK på elv
tepladsen. 

Efter stævnet modtog 

Dybvad-klubben en flot 
vandrepokal som bevis på 
forbunds-holdmesterska
bet. 

Mesterskaberne var be
gunstiget af pænt vejr, og 
det var samtidig medvir
kende til et stort antal per
sonlige rekorder. 

Med~ljetageme 
Dybvads medaljetagere 

var : 
Piger indtil 11 år: 

Guld: Louise Kristensen 
i 60 meter løb og 1000 me-

ter løb. Sølv: Fire gange 
100 meter stafetholdet be
stående af Malene Andrea
sen, Cathrine Holm Ole-

sen, Anne Lol!<,-Hansen og 
Louise Kristensen, Louise 
Kristensen i længdespring ' 
og Anne Lolk-Hansen i 
boldkast. Bronce: Anne 
Lolk-Hansen i 60 meter 
løb og Louise Kristensen i 
60 meter hækkeløb. 
Piger 12-13 år: 

Guld: Sisse Olsson i høj
despring, kuglestød og 

spydkast. Sølv: Sisse Ols
son i 60 meter løb, 200 
meter løb, 1000 meter løb, 
60 . meter hækkeløb og 
længdespring. · 
Piger 16-17 år: 

Guld: Hanne Holdorf i 
·400 meter løb og 100 me
ter hækkeløb, Mette Bras
søe i 800 meter løb og 

spydkast, Kirsten Hold6rf 
i højdespring, Charlotte 
Sørensen i kuglestød og 
1000 meter stafetholdet 
bestående af Charlotte 

Sørensen, Mette Brassøe, 
Kirsten Holdorf og Hanne _ 
Holdorf . , Sølv: Hanne 
Holdorf i 100 meter løb, 
Mette Brassøe i 400 meter 
løb og kuglestød, Kirsten 
Holdorf i 100 meter hæk
keløb, Charlotte Sørensen 
i længdespring, diskoskast 
og spydkast. Bronce: Kir
sten Holdorf i 100 meter 
løb og kuglestød, Charlot
te Sørensen i 100 meter 
hækkeløb og hammerkast, 
Hanne Holdorf i længdes
pring. 
Piger 18-19 år: 

Guld til Karina Jensen i 
100 meter løb, 100 meter 
hækkeløb, kuglestød, 
spydkast og hammerkast. 
Drenge indtil 11 år: 
Sølv: Jeppe Christiansen 
i boldkast. 

. Drenge 14-15 år: 
Guld: PatrfckJensen i 80 

meter hækkeløb. Sølv: Ol
au Thomassen i 100 meter 
løb, 200 meter løb og 80 
meter hækkeløb . 
Drenge 14-15 år: 

Guld: Olau Thomassen i 
længdespring og højdes
pring og 1000 meter sta-

fetholdet bestående af Pe
ter Jacobsen, Claus N. 
Hansen, Patrick Jensen og 
Olau Thomassen. Bronce: 
Patrick Jensen i længdes
pring. 
Drenge 16-17 år: 

Guld: Preben Samallo i 
100 meter hækkeløb og 
spydkast. Sølv: Mads Ols
son og Preben Samallo 
begge i højdespring, Pre
ben Samallo i kuglestød 
og diskoskast. Bronce: Pre
ben Samallo i 100 meter 
løb og 400 meter løb. 
Drenge 18-19 år: 

Guld: Jacob Rye Chri
stensen i 400 meter løb, 
kuglestød, diskoskast, 
spydkast og hammerkast. 

·Mænd: 
Guld: Frank Jensen i 100 

meter løb, 400 meter løb 
og trespring. Sølv: Esben 

· Jeberg i ·5000 meter løb, 
Frank Jensen i længdes
pring og spydkast, Orla 
Mortensen i stangspring. 
Bronce: Frank Jensen i 
diskoskast. 

-ok 
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• DAl·mes ·terskab - . . . . . . 
. (.... . . ' . ,. . .. 

Dy6 ~ad · Idr ~ tsklub vandt suve
:rænt 1h0Jdm~sterskabet, da Dansk 

· Arbejder ,. Idrætsforbund afvikle.;. 
· · . ·de sine ·· Forbundsmesterskaber i 

' . . ' . 

i.~ l\.:alborg ~ · · · - ~ .·· · · · · ·· 
,\ · Mesterskal;>erne va-r : samti~ig det 
·: . sids~ .udendørs .stævne . i år. · 
~· Udover .holdmesterskabet vandt 1 
_':: Dy~~ad· JK flest . ~edå~jer '. :med 1 

. hele .·38 guld, 25 søly og 11 bi:onze . ,,, . 
~: · :I .. '. b'oldkonkµ ·r.tence~ -- ·deltog :: 13 . 1 

• 

'. klul;>ber fra hele }andet, og resu l - . 
· tatet -blev: 

1 
• • ·,.'. .: .: ' ·· · . . · •· 

r. .1._Dybvad .IK ' 552,'.5,_poin t 
2. Sæby IK so· ~-3~: ·' . ·. ' 
.:3_ Esbjerg 'AF 246. · -_. · 
4. Randers F~eja . 238 . 
5. Hjørring GF J26,5 ,. \ 

· 9. Aalborg FF :82 · . • . 
. l'l. ~alborg A.K .62.; . · ~- .· . · 

- ~ ,I> :r-, 
• - , ' H ~ ' .. ! 

. ' . . '~ . ' . 



SIK SO-atleter 
amtsmestre i 
4 discipliner 

. 7-// .. 9<( 

Dominerede i flere aldersklasser 
SÆBY: De unge atleter fra Sæby Idræts
klub '80 vandt i 3x33 meter løb, 800 
meter løb, trespring og kuglestød, da 
amtsmesterskaberne i går løb af stabe
len i Dybvadhallen. 

SIK 80 dominerede i aldersklasserne 10-
llår, 12-13 årog 14-15 år. -

Klubben havde ikke indbudt de yngste 
klasser til stævnet, da de ikke har trænet 
øvelserne så længe. 

Følgende SIK 80-atleter blev amtsme
stre : 

3x33 meter løb: Rune Pedersen, 10-11 
år, 16,58 sekunder, Henrik Olesen, 12-13 
år, 15,59 sel<under, Katrine Vorum, 12-13 
år, 16,27 sekunder, og-Christine Herman
sen, 14-15 år, 16,23 sekunder. 

800 meter løb: Maria Mogensbæk, 14-
15 år, 2.58,6 minutter. 

Trespring: Peter Thirup, 10-11 år, 8,47 
meter, Henrik Olesen,12-13 år, 10.48 me
ter, Mette Møller Nielsen, 12-13 år, 9,20 
meter, Jeppe Kristensen, 14-15 år, 12,08 
meter, og Christine Hermansen, 14-15 år, 
11,60 meter. , 

Kuglestød: Anne Mogens bæk, -10-11 år, 
6,98 meter, Henrik Olesen, 10-11 år, 9,42 
meter, Anne T. Klitgaard, 12-13 år, 9,35 
meter, Christine Hermansen, 14-15 år, 
9,58 meter, ogJeppe Kristensen, 14-15 år, 
11,60 meter . 

SIK 80 besatte andenpladserne i: 
3x33 meter løb: Anne Mogens bæk, 10-

11 år, 17,28 sekunder, Stefan Christen
sen, 12-13 år, 15,o3 sekunder, Anne T. 
Klitgaard, 13-14 år, 16,36 sekunder,Jeppe 
Kristensen, 14-15 år, 14,39 sekunder, Ma
ria Mogensbæk, 14-15 år, 16,26 sekun
der, og Karsten Sørensen, 16-17 år, 14,59 
sekunder. 

800 meter løb: Rune Pedersen, 10-11 år, 
2.57,1 minutter, Anne Mogensbæk , 10-
11 år, 2.57,1 minutter , Stefan Christen 
sen, 12-13 år, 2.40,4 minutt er, Mette 

Jeppe Kristensen blev amtsmester i kug
lestød og trespring. 

Møller Nielsen, 12-13 år, 3.00,2 minutter, 
og Rasmus Thirup, 16-17 år, 2.17,8 mi
nutter. 

3.pladser blev der til:· 
3x33 meter løb: Anne Arvidson, 10-11 

år, 17,57 sekunder, og Mia Andersen, 14-
15 år, 17, 11 sekunder. 

800 meter løb : Peter Thirup, 10-11 år, 
3.01,0 minutter. 

Trespring: Morten Wagner, 10-11 år, 
7,29 meter, Anne Arvidson, 10-11 år, 
7,74 år, Kristian Sørensen, 12-13 år, 9,11 
meter, Katrine Vorum, 12-13 år, 9,08 me
ter, og Mia Andersen , 14-15 år, 7,58 me
ter. 



Sæby-atleter toppede i med 21 ... ~ 
SIK 80 havde syv debutanter med til indendørs stævne i Dybvad 

Af Torsten Cilleborg 

SÆBY: Med 21 amt smesterskaber 
ved det sidste halst ævne i . Dybvad 
in den jul var SIK 80s atleter meget 
tilfreds e med dagens medaljeh øst. 
Klubben blev den, der opnåede flest 
førstepladser. 

SIK 80 har i løbet af efteråret haft en 
stor tilgang til atletikken, og de unge 
har efterhånden dristet sig til at delta
ge i stævnerne . Således var syv af de 3 7 
atletikudøvere fra Sæby· debutanter, og 
det fik en fin sportslig oplevelse ved at 
deltage sammen med klubkammerater
ne. 

Sæby stillede med deltagere i alle al
dersgrupper op til 15 år. 

De bedste resultater opnåede følgen 
de atleter: 
Amtsmestre: 

6-7 år: 
Ditte Grøn, højdespring, 0,60 m og 

længdespring , 2, 13 m. 
8-9 år: 
Morten Simonsen , højdespring, 0,9 

m. Birgitte B. Jensen, højdespring 1,05 
ill . 

10-11 år: 
·rnue Møller Nielsen, 3 gange 33 me

ter hækkeløb, 22, 10 sek. Christina L. 
Hansen, højdespring, 1,15 m og læng
despring 4,05 m . 

12-13 år : 
Brian Rasmussen, 300 meter løb, 

52,64 sek. Henrik S. Olesen, højdes 
pring, 1,55 m, længdespring, 4,99 m 
og 3 gange 33 meter hækkeløb, 18,49 
sek. Anne T. Klitgaard, 3 gange 33 me 
ter hækkeløb, 20,56 sek. og 300 meter 
løb 53,92 sek. Katrine Vorum , længde
spring, 4,50 m . 

14-15 år: 
Christina Hermansen , længdespring, 

4,64 m, 3 gange 33 meter hækkeløb , 
19,39 sek. Maria Mogensbæ k, 300 m e
ter løb, 52,70 sek. Mia Andersen, høj 
despring, 1,50 m. Jeppe Christensen, 3 
gange 33 meter hækkeløb, 17, 67 sek., 
højdespring, 1,70 m og længdespring 

TIRSDAG 6. D ECEMBER 1994 

Jeppe Christensen blev mest vindende Sæby..:atlet med tre amtsmesterskabe ~~ ~ 
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-sæby-atleter I rekordbog . 
Flotte præstationer ved årets sidste stævne 

SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 vil være godt 
repræsenteret i ung- . 
domsrækkeme i den 
danske atletikrekord
bog, som udkommer i 
marts. Det var en række 
flotte præstationer i 
årets sidste indendørs 
atletikstævne i Marselis
borghallen i Århus i we
ek-enden med til at sik
re. 

Her viste Sæbys 14-årige 
Christine Hermansen 
storform i trespring; Hen
des · meget · rytmiske 
spring bragte hende sam
men med hendes sprin-

gkraft ud på 9, 99 meter. 
Resultatet raktede til 
dansk indendørsrekord. 
Hendes spring va:r . væs
entlig bedre end den hid
tidige rekorderholder, Lo
ne Bangs, AK Holstebro, 
9,51 meter. 

Sæbys stortalent, 15-åri
ge Jeppe Kristensen, kla
rede sig også flot. Han 
satsede på en forbedring 
af sin danske indendørs
rekord på 1,80 meter i 
højdespring. Det lykkedes 
ikke, men han tangerede 
den dog og vår meget tæt 
på at komme over 1,85. 

Til gengæld forbedrede 
Jeppe Kristensen sin 

In·ctstillet til årets fund 
SÆBY: Den 15-årige atlet fra SJK 80, Jeppe Kri
stensen, er indstillet til titlen "Arets fund" i Nor
Øjysk Idræt. Han har i år vundet adskillige dan
ske mesterskaber - blandt andet i mangekamp, 
og Jeppe Kristensen betragtes som et af landets -
største multitalenter i atletik . Sidste år gik titlen 
til Dybvad IKs atletikhold i elitedivisionen. 

længdespringsrekord med 
51 cm fra de jysk-fyneske 
mesterskaber til 6, 12 me
ter. 

Hans fornemme rekord
samling kom også til at 
gælde tre·spring, hvor han 
sprang 12,24 meter. . 

Foruden de nævnte in
dendørsrekorder sidder 
Jeppe Kristensen i øvrigt . 
· også på den dansk~ re
kord i mangekamp 
udendørs. 

Sæbys Maria Mogens
bæk sad inden . stævnet i 
Århus på den danske in
dendørs rekord i stangs
pring for 14-årige med 
1,80 meter . Det lykkedes 

hende dog ikke at forbed
re den, idet hun måtte 
nøjes med 1, 70 meter. 
Hun _ forblev dog rekor
dindehaver. 

Også andre sæbynitter 
klarede sig godt ved stæv
net. 

Således vandt 14-årige 
Ida Jensen kuglestød med 
ny personlig rekorcl på 
9,38 meter, 13-årige Bri
an Rasmussen blev nr. 
seks i længdespring og 
14-årige Line Hansen blev 
nr. 12 i længdespring. -

-ok 
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Talenter 1 reKorclbog 
SIK 80 benyttede sig i atleterne, der så bliver de 
weekenden af mulighe- yngste i dei;es aldersgrtip
den for at få flere . af pe. 

- klubbens talenter i den· · En af dem, der et med i 
årlige · indendørs atle- rekordbogen, ·er natur~ig
tik-rekordbog. · · ··vis Jeppe KristenseJ:!; som 

Det skete ved et stævne ved stævnet forbedrede 
i Marselisborghallen i År- · · længdespringsrekorden · · · 
hus, hvor deltagerne fra med hele 51 cm til 6,12 m. 
Sæby gjorde sit ved ·at Han kom også med i tres
skabe ·den rigtige jule- pring hvor han satte re
stemning ved at medbrin- kord med 12,24 m. . 
ge et juletræ, som de hav- · De 14 årige piger fra , 
de haft _ med på lejrskolen SIK 80 gjo_rde det også 
Ve~terskov, hvor- de som godt. Maria Mogensbæk 
optakt til stævnet havde forblev således rekordhol
hygget sig med pakkespil, der i stangspring med 1,80 
natløbm.v. m, mens Christine Her-

Når det var sidste chan- mansen erobrede rekor
ce for at-komme -med i re- den i trespring med 9,99 
kotdbogen, skyldes det m, en forbedring af rekor-
bl.a., at de forskellige udø- den med 48 cm. , 

. vere rykker en alderskl~~- Ida Jensen vandt ~kugle-
se lQP~ fra .l ... ia.nuar. Det.te_ .--4stødsko .n~urren~e ~ : .. me4 
betirker -" ·naturligvis, I at :9,38 · ~,./··hvilket dog ikke 

· kopkurrencen bliver .· no- rakte til ·dansk rekord~ . ..J 

gef~ l1år~ere for en del . af sem ~ 



Jeppe 
blandt 
årets 

' 

,fund 
\ 

SÆBY: SIK 80's 15-åri-
,ge multitalent Jeppe Kri
stensen var nomineret 
blandt de fem unge, der i 
går kæmpede om titlen 
som Årets Fund i Nordjyl
land 1994. 

Årets fund kåres af id
rætsforbundene i Nord
jylland i samarbejde med 
Nordjyllands Radio . 

Allerede inden kåringen 
var det dog en kendsger
ning, at Jeppe Kristensen 
ikke skulle løbe med den 
store udmærkelse- . Kun tre 
af de oprindelige fem ud
valgte talenter var med i 
gårsdagens finale. Deri
blandt altså ikke Jeppe 
Kristensen. 

Den unge atletik-komet 
har haft en fremragende 
sæson i 1994. Første gang, 
Jeppe Kristensen for al vor 
gjorde sig bemærket , i 
1994, var i februar , hvor 
han satte dansk indendørs 

Jeppe Kristensen - med i opløbet til titlen som Årets 
Fund. · Arkivfoto: Thomas Tolstrup 

rekord . i højdespring. 
Siden er Jeppe Kristen

sen gået fra triumf til tri
umf med et dansk in
dendørs mesterskab i 
mangekamp, DM-titler i 
højde- og længdespring 
samt udendørs mange
kamp. 

Sidste weekend under
stregede Jeppe Kristensen 
sit ,store talept, da han ved 
et stævne i Arhus satte ny 
dansk indendørs rekord i 
trespring og længdes
pring. Desuden tangerede 
han sin egen danske re
kord i højdespring . 

At Jeppe Kristensen er 
gjort af det rigtige stof, er 
hans træner, Gunnar Møl
ler Nielsen , ikke i tvivl om . 

- Jeppe er indstillet på 
at yde en indsats til 
træning. Samtidig råder 
han over en fantastisk ev
ne til at koncentrere sig 
fuldt ud, fortæller han. 

SIK 80 bevidste iøvrigt 
ved stævnet i Århus, at 
klubben er mere end bare 
Jeppe Kristensen. 14-åri- · · - : 
ge Jon Andersen, som har 'i 

været inde i en rivende ud
vikling de seneste måne
der, satte ny dansk in
dendørs rekord i tres
pring. Også 15-årige Chri
stina Hermans en satte l 
dansk rekord. Det skete 1 
også i trespring , hvor hun 
med 9,99 var tæt på at 
komme ud over de magi
ske 10 meter. 



. Men staiiWn-plarter straniie~ 
.SÆBY: 1994 har været 

en flot år. for SIK 80. Klub
bens mange unge talenter 
er gået fra sejr til sejr i for
skellige mesterskaber lan
det over .· Prikken over i' et 
på en fornem sæson ville 
ha ve været et nyt atletik
stadion, men her ville by
rådet det anderledes . , 

- Allerede i efteråret 
1993 vedtog byrådet, at vi 
skulle have et nyt atletik
stadion .· I april i år fik . vi 
en opringning fra teknisk 
udvalg, hvor de fortalte os, 
at den kommende kuns-

, tbane skulle være af sten
mel. Det skete helt uden at 
have spurgt os, hvilket'un
derlag-vi ønskede , siger en 
skuffet formand for SIK 
80.·, .Gunnar l\iøller Niel-
sen . 

Planerne · om et nyt 
, kunststof-stadion var 

påny gemt. væk. SIK 80 
kunne istedet få to baner 
. med stenmel, og det nye 
atletik-stadion i Sæby er 
for tiden · lagt godt og 
grundigt på is . 

- Vi kan få to baner, hvis 
v1 selv kummer med 

40 .000 kroner, og så man :- , 
ge penge har i .desværre 

. ikke . Vi føler os skidt be
handlet af byrådet , som 

. efter vores mening ikke 
har holdt deres løfte. SIK 
80 giver Sæby mege t god 
reklame med de flotte re
sultater, men alligevel må 
vi nøjes med meget dårli
ge trænings- og konkur - · 

. rencebetingelse:r på det 
gamle atletik-stadion. 

Mange 'talenter 
· · På · trods , af de dårlige 
trænings betingelser, rå 
der SIK ..;80 over nogle af 
landets mest talentfulde 
· ungdom:sa tl~ter. 

Klubbens største talent 
er den 15-årige · mange- . 
kæmper Jeppe · ·Kr isten-

~ sen, som til sommer forla
der Sæby. 

Jeppe Kristensen . skal 
gå på Idrætshøjskole i Ou
re på Fyn. · · , 

- Heldigvis stiller Jeppe 
dog stadig op til stævner 

. for SIK .80, siger Gunnar 
Møller Nielsen, · der 
tilføjer : 

Gunnar · Møller Nielsen er 
glad for: sine atletik-~a·1en
ter i SIK 80. Hans tilfreds
hed med Sæby Byråd er 
knap så udtalt. 

- Vi har mange andre ta
lenter udover Jeppe .· Der 
er virkelig noget at bygge . 
·på. Derfor håber vi -også , · 
at vi om nogle år har et di
visionshold hos kvinder
ne , som · kan blande sig 
blandt de bedste i Dan-
mark '. · 

SIK 80 kan i 1995 fejre 
15 års jubilæum som selv
stændig klub . 

Klubben startede sidst i 
1960'erne under , navnet 
Sæby Atletik og Oriente-
ringsklub. · · 
' I 1970'erne ,blev klub
ben slået sammen med 
Dybvad Idrætsklub , men 
parløbet varede ,.kun fre.rn 
til 1980, hvorefter SIK 80 
har været en selvstændig 
klub med mange store-re-
sultater . · 



S.I.K. 80 
Generalforsamling afholdes 
tirsdag den 14. fe~ruar 1995 

1 

kl. 19.30 i klubhuset. . 
Bestyrelsen · 
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SÆBY: Altetikklubben SIK 80 sender i 
dag 14 unge atleter til årets første 
stævne i Fulgsøcentret. SIK har skabt 
tradtion for at h~nte medaljer med 
. sig hjem, men måske flyttes der lidt · 
rundt på, hvem der tager sig af dem. 
Mange af de unge er ryk~et op i nye 
aldersklasser. Den talen~lde Jesper 
Kristensen, der i sidste sæson var 

blandt de ældre i sin aldersgruppe, er 
nu rykket op som førsteårs i 16-17 _års 
gruppen, og får sandsynligvis lidt 
sværere ved at markere sig i år. Men 
tilsvarende får mange af hans klub
kammerater det nok lettere, da ·deres· 
værste konkurrenter er rykket op i 
højere aldersgrupper. 



Klarede 'Sig 
trodshård 

/{o-J 

95 

ko 
Sæby-atleter i årets første'· 

· atletikstævne 
r· 

SÆBY: Selv om mange tød, Christine Herman
af de dygtige Sæby-atle- sen, trespring, og Rasmus 
ter fra SIK 80 i år er ble- Thirup, ligeledes tres
vet yngst i deres aldersk- -, pring . -
lasse, så klarede de sig 
alligevel fint ved årets Guld til hold 
første stævne. Det fandt 
sted i Fuglsøcentret ved 
Ebeltoft i weekenden. 

I alt deltog 14 urige °fra 
Sæby i DGI1s landsmester
skaper, og de viste, at ge 

. også · gik efter medaljerne 
i år. ' · 

Jeppe ' Kristensen, der 
med sine 16-· år nu er 

. yngst i sip aldersklasse, 
fik alligevel en guldme
dalje -i højdespring med 
sig hjem. · Han sprang 
1,80. . 

· Christine Hermansen, 
15 år, vandt guld i 2 gan
ge 33 meter hækkeløb. 

Der var sølv til Christi
ne Hermansen i . højdes
pring, Jon Andersen, 15 
år, i trespring, og Jeppe 
Kristensen i hækkeløb, 
længdespring og tres
pring. 

Rasmus Thirup, 17 år, 
fik en bronzem~dalje i 
højdespring, . og Karsten 
s·ørensen, 17 år, fik bron
ze i 2 gange 33 meter 
hækkeløb, hvor han løb 

· omkap med Jeppe Kri
stensen, der fik sølv. 

Desuden fik Sæby fem 
, fjerdepladser som gik til 

Henrik Olesen, 14 år, i 
højdespring og hækkeløb, 
Ida Jensen, 15 år, i kugles-

' Sæby kæmpede også 
sammen med de andre at:: 
l_etikklubber fra ' området -
som -hold under DGI Nor
døstjylland. Modstan.dei
ne var hold fra de andre 
amter. 

Her var · der guld -til 
drengene på 16-17 år, 
hvor Jeppe Kristensen, 
Karsten Sørensen og 
Rasmus Thirilp deltog. 

Drengene på 14-:t5· år 
fik sølv. Her deltog Brian 
Rasmussen, Stefan Chri
stensen, Henrik Olesen, 
Morten Hyttel og Jon An
dersen. 

Endelig var der bronze 
til pigerne i samme al
dersklasse. Her deltog Ma
ria · Mogensbæk, Line 
Hansen, Christine Her
mansen, Ida Jensen, 
Katrine Vorum og Mette . 
Møller Nielsen. 

Lørdag aften fik de un
ge lov til at prøve kræfter 
med en agilitybane bereg
net for mennesker. Her 
viste Jon Andersen sig 
som et rent talent og 
vandt sin aldersgruppe, 
14-15 år, og fik en kera
mikplatte for sin indsats. 

is 
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SÆBY: Knap 100; . ·urig~ . -land-. ·~· . . , .. _ . . · 
..... mennesker vil i morgen Der er tilmeldt deltage~ 
· · eftermiddag dyste . om re .fra fire klubber: 34 fra 

amtsmesterskabet ·· i in- Dybv~d, 49 fra S·æby, 2 
-dendørs atletik-.i Sæby Fri~ · fta Hjør_ring og -12 fra 
tidscenter. · ·. · I-iatlsund:. · :--

. . . 

-Det er Sæ~y Idrætsklub~ Ifølge SIK ~O's formand 
SIK 80, der står for arran~. · Gunnar ._Møller Nielsen et 

.. · gementet " som er en fast det de · færreste · atletik f 
tradition. Sæby står altid klubber, det ·gør noget uq . 
for~· _holdmesterskaberne" af qen -.iriåendørs træning 
mens Dybvad står for de · om vinteren. Men det er 

.: individuelle -mesterskaber ~:: en~ _klar fordel, · mener 
. orti_nogle ~iµå_n~der.· Begge han, for - atleterne · fra 

: _ . haller }:la:r goØe faiji}iteter Sæby og Dybvad ~ ~ eJ -på. 
. · til . -indendørs : atletik, ~ -i · den måde et skridt foran ; 
· ·-modsætning til ·,de {leste ~år den udendørs sæson 
· · andre -_hal~er i :· N(?rdjyl- · stc!rter om Ioråret. 

. . . - .... -
> ;;. 



Hans Henrik 
Flensted til 
højre og Pre
ben Samello 
gav hinanden 
kamp til $b'e
gen i hække
løb med 
førstnævnte 
som vinder. 

Tekst: Ole K. Petersen 
Foto: He11r Jakobsen 

SÆBY: Hans Henrik l'lcns
ted, Sæby, og Preben Samal 
lo, Dybvad, har mødt hinan 
den adsk illige gange, siden 
de sta rtede som atlct iku 
døvere som helt unge. Og de 
kæmper stadig på livet løs -
og skiftes til at vinde. 

Da første afdeling af hold
amtsmesterskaberne i in
dendørs atletik afvikledes i 
Sæby Fritidsccnt.cr gav de igen 
hinanden kamp til stregen, da 
de mødtes i tre gange 33 me
ter hækkeløb. 

Det blev en rigtig mandfol
kedyst, og denne gang trak 
Hans Henrik Flensted det 
længste strå. 

Han vandt i øvrigt samtlige 
fire discipliner ved mesterska
berne foran Preboen Samello. 

Sæby vandt mest 
Hans sejre kunne dog ikke 

hindre Dybvad i at vinde am
St-ho ldmesterskabet for de 18-
19-årige. Dybvad sikrede sig 
her samlet 52 point mod 
Sæbys 20, i kraft af deres dyg
tige atletik.udøvere på spinde
siden, hvor Sæby ikke var re
præsenteret. 

Sæby vandt dog hovedpar
ten af klasserne i første runde 
af holdmesterskaberne, der for 
al le aldersklasseT gjaldt disci
plinerne t re gange 33 meter 
hækkeløb, 300 meter løb, 

De clyster 
på livet løs 
- og skiftes 
til at vinde 
Sæby-atletik J...iedst 

fra start ved ~-1 0 
<,.j 

de nordjyske · 

inde-mesterskaber 

ydede. Hun overraskede alle -
vist og sig se lv - ved at vinde 
helt tre af fire discipliner, 
mens det blev til en sjette
plads i højdespring. Især over
raskede hun i hækkeløb og 
længdespring. 

God stemning 
Amtsmesterskaberne i hold

kamp havde samle! knap 100 
deltagere. 

Der blev opnået mange go
de resultater. 

De individuelle konkurren
cer bød således på mange flot
te præstationer. 

Der blev eksempelvis sat ik
ke færre end 16 halcekorder -
fordelt med 10 til Sæby, 2 til 
Dybvad og Hadsund og 1 til 
Hjørring. 

Sæbys Morten Wagner klarede 1,15 meter I højdespring hos 12-13-årige . 

Der var en god stemning i 
hallen under hele stævnet -
med heppekor i alle hjørner, 
hvor der blev kæmpet. 

længdespring og højdespring. 
Sæby vandt således ho ld

kampen for de 6-7-årige med 
31 point foran Dybvad og 
Hjørring, begge med 14. 

Sæby vandt også fire øvrige 
ho ldmesterskaber og Dybvad 
endnu et. 

I de øvrige aldersgrupper 
blev holdp laceringerne: 

8-9-årige: Dybvad 46,5 po
int, Sæby 2S, Hadsund 15. 

10-11-årige: Sæby 212,5 po
int, Hadsund 44, Dybvad 
37,S. 

12-13-årige: Sæby 219 point, 
Dybvad 115, Hadsund 64, 

Hjørring 38. 
14-15-årige: Sæby 253 point , 

Dybvad 65, Hjørring 20 og 
Hadsund 20. 

16-17-årige: Sæby 39 point, 
Dybvad 20. 

Individuelt klarede Sæby sig 
også bedst med 21 førsteplad
ser, mens Dybvad sikrede sig 
17, Hadsund og Hjørring hver 
5. 

Nyt talent 
Stævnet afslørede i øvrigt, at 

Sæby-atletikklubben SIK 80 
har et nyt mangekampstalent 

på vej. En afløser for klubbens 
danske mester, Jeppe Kristen
sen. 

Det er Stephan Jørgensen, 
der vandt samtlige fire disci
pliner i klassen for de 10-11-
årige drenge. 

- Vi hylder alsidigheden i 
træningen, og der er derfor 
god grobund for at udvikle sit 
talen t inden for mangekam
pen i Sæby, siger SIK 80's for
mand, Gunnar Møller Niel
sen . 

Han er også særdeles tilfreds 
med den præstation, klubbens 
15,årige Maria Mogensbæk, 

Dommerne havde travlt for 
at holde det stramme tidsske
ma, så de unge atletikudøvere 
kunne komme hjem rettidigt. 
20 dommere og hjælper e fra 
SIK 80 var i aktion sammen 
med stævne ledelsen. 



Hans Henrik 
Flensted til 
højre og Pre
ben Samello 
gav hinanden 
kamp til stre
gen i hække
løb med · 
førstnævnte 
som vinder. 

Tekst: Ole K. Petersen 
Foto: Bent Jakobsen 

SÆBY: Hans Henrik Flens
ted, Sæby, og Preben Samal
lo, Dybvad, har mødt hinan
den adskillige gange, siden 
de startede som atletiku
døvere som helt unge. Og de 
kæmper stadig på livet løs -
og skiftes til at vinde. 

Da første afdeling af hold
amtsmesterskaberne i in
dendørs atletik afvikledes i 
Sæby Fritidscenter gav de igen 
hinanden kamp til stregen, da 
de mødtes i tre gange 33 me
ter hækkeløb. 

Det blev en rigtig mandfol
kedyst, og denne gang trak 
Hans Henrik Flensted det 
længste strå . 

Han vandt i øvrigt samtlige 

De dyster 
pålivet løs 
- og skiftes 
til at vinde 
Sæby-atletik i,edst 
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ydede. Hun overraskede alle -
vist og sig selv - ved at vinde 
helt tre af fire discipliner, 
mens det blev til en sjette
plads i højdespring. Især over
raskede hun i hækkeløb og 
længdespring. 

God stemning 
Amtsmesterskaberne i hold

kamp havde samlet knap 100 
deltagere . 

Der blev opnået mange go
de resultater. 

De individuelle konkurren
cer bød således på mange flot
te præstationer. 

Der blev eksempelvis sat ik
ke færre end 16 halrekorder -
fordelt med 10 til Sæby, 2 til 
Dybvad og Hadsund og 1 til 
Hjørring. 

Der var en god stemning i 
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kamp til stre
gen i hække
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amtsmesterskaberne i in
dendørs atletik afvikledes i 
Sæby Fritidscenter gav de igen 
hinanden kamp til stregen, da 
de mødtes i tre gange 33 me
ter hækkeløb . 

Det blev en rigtig mandfol
kedyst, og denne gang trak 
Hans Henrik Flensted det 
længste strå. 

Han vandt i øvrigt samtlige 
fire discipliner ved mesterska
berne foran Preben Samello. 

Sæby vandt mest 
Hans sejre · kunne dog ikke 

hindre Dybvad i at vinde am
st-holdmesterskabet for de 18-
19-årige. Dybvad sikrede sig 
her samlet 52 point mod 
Sæbys 20, i kraft af deres dyg
tige atletikudøvere på spinde- · 
siden, hvor Sæby ikke var re
præsenteret. 

Sæby vandt dog hovedpar
ten af klasserne i første runde 
af holdmesterskaberne , der for 
alle aldersklasser gjaldt disci
plinerne tre gange 33 meter 
hækkeløb, 300 meter løb, 
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ydede. Hun overraskede alle -
vist og sig selv - ved at vinde 
helt tre af fire discipliner, 
mens det blev til en sjette
plads i højdespring. Især over
raskede hun i hækkeløb og 
længdespring. 

God stemning 
Amtsmesterskaberne i hold

kamp havde samlet knap 100 
deltagere. 

Der blev opnået mange go
de resultater. 

De individuelle konkurren
cer bød således på mange flot
te præstationer. 

Der blev eksempelvis sat ik
ke færre end 16 halrekorder -
fordelt med 10 til Sæby, 2 til 
Dybvad og Hadsund og 1 til 
Hjørring. 

Sæbys Morten Wagner klarede 1,15 meter i højdespring hos 12-13-årige. 

Der var en god stemning i 
hallen under hele stævnet -
med heppekor i alle hjørner, 
hvor der blev kæmpet. 

længdespring og højdespring. 
Sæby vandt således hold

kampen for de 6-7-årige med 
31 point foran Dybvad og 
Hjørring, begge med 14. 

Sæby vandt også fire øvrige 
hold mesterskaber og Dybvad 
endqu et . 

I de øvrige aldersgrupper 
blev holdplaceringerne: 

8-9,-årige: Dybvad 46,5 po
int, Sæby 25, Hadsund 15. 

10-11-årige: Sæby 212,5 po
int, I Hadsund 44, Dybvad 
37,5. 

12p 3-årige: Sæby 219 point, 
Dybyad 115, Hadsund 64, 

Hjørring 38. 
14-15-årige: Sæby 253 point, 

Dybvad 65, Hjørring 20 og 
Hadsund 20. 

16-17-årige: Sæby 39 point, 
Dybvad 20. 

Individu elt klarede Sæby sig 
også bedst med 21 førsteplad
ser, mens Dybvad sikrede sig 
17, Hadsund og Hjørring hver 
5. 

Nyt talent 
Stævnet afslørede i øvrigt, at 

· Sæby-atletikklubben SIK 80 
har et nyt mangekampstalent 

på vej. En afløser for klubbens 
danske mester, Jeppe Kristen
sen. 

Det er Stephan Jørgensen, 
der vandt samtlige fire disci
pliner i klassen for de 10-11-
årige drenge. 

- Vi hylder alsidigheden i 
træninge,n, og der er derfor 
god grobund for at udvikle sit 
talent inden for mangekam
pen i Sæby, siger SIK 80's for
mand, Gunnar Møller Niel
sen. 

Han er også særdeles tilfreds 
med den præstation, klubbens 
15-årige Maria Mogensbæk, 

Dommerne havde travlt for 
at holde det stramme tidsske
ma, så de unge atletikudøvere 
kunne komm~ hjem rettidigt. 
20 do~mere og hjælpere fra 
SIK 80 var i aktion sammen 
med stævneledelsen. 



Halrekorder 2
~~

stod for fald 
. ' 

Sæ]?y tegnede sig for 'de fleste 
SÆBY: Hal-rekorder i 
Sæby Fritidscenter stod 
for fald under afviklingen 
af de n~rdjyske holdme
sterskaber i indendørs at-

. letik. 

Stævnet ·bød på hele 18 
halrekorder. Heraf blev de 
13 sat af atletikudøvere 
fra Sæby, to af deltagere · 
fra både Dybvad og Hads:. 
u~d og endelig af en en
kelt Hjørring-deltager. 

Den ældste halrekord, 
der blev slået, stammer 
helt tilbage fra 1982, men 
: de fleste andre kun var et 
-"år eller to gamle. ' 

Halrekorderne blev sat 
af: 

Piger indtil 9 år: Chri
stine Borch, Hadsund · i 
længdespring , med 3,37 
meter og i 300 :nieter-løb i 
58,8 .sekunder. 

11-årige piger: . . Ditte 
Møller Nielsen i tre gange 
33 meter hækkeløb i ti
den 22, 11 sekunder, Chri
stina Hansen ; Sæby, -i 
længde- og højdespring 
med henholdsvis 3, 98 og 
1,15 meter. 

12-årige piger: Louise 
Kristensen, Dybvad, i 300 
meter løb i tiden 50,4 se-

kunder. 
15-årige piger: Maria 

Mogensbæk, Sæby, i tre 
gange 33 _meter hækkeløb 
i tiden 18,56 sekunder og 

-i længdespring med 4,91 
meter. 

10-årig_e drenge: ·- Ste
phan Jørgensen, Sæby, i 
tiden 22,45 s·ekunder i tre 
gange 33 meter hækkeløb 
og 4,07 meter ~i længdes
pring. 

13-årige drenge: Henrik 
Møldtup, Hjørring, i ti

. den 47,6 sekunder i 300 
meter løb. 

16-årige drenge: · Jeppe 
Kristensen, Sæby, i højde
og længdespring med he
noldsvis 1~80 og 6,20 me-

, ter. 
17-årige: Mads Olsson, 

Dybvad, 1,70 meter i høj
despring og Karsten Si

- monsen, Sæby, i · tiden 
15,87 sekunder i tre gan
ge 33 meter hækkeløb. 

19-årige: Hans Henrik 
Flensted~ Sæby med 1, 7 5 
meter i -. højdespring, 
17,89 sekunder i tre gan
ge 33 meter hækkeløb og 
5 ,88 -meter i læn"gdes
pring. 

-ok 



Vinderne ved atletikmesterskabsst~vnet 

SÆBY: Der var flest 
førstepladser · til Sæby 
individuelt, da de nord
jyske mesterskaber · for 
hold Undendørs atletik 
blev afviklet i Sæby Fri
tidscenter. Sæby fik hele 
21 førstepladser og Dy
bvad 17, mens der blev 

· fem førstepladser til bå-
de Hadsund og 
Hjørring. 

Vinderne af de enkelte di
sciplinir blev: 
6-7-årige: · 

~ . /:· :;.. s--I __ _ -i Sæby-., ., , ·. q ::> 
:-:1., · / · 

~?i-:.: 
, ~- . ! ./ ··, ' 

Piger: Længdespring: 
Kathrine S. Nielsen, 
Hjørring. Højdespring og 
300 meter løb : Arnela Ra
onic, Dybvad. 

Drenge: Længdespring: 
Jonas K. Nielsen, 
Hjørring. Højdespring og 

· 300 meter løb: Simon S. 
. Nielsen, Sæby. 

8-9-årige: 
Piger: Længdespring, 
højdespring og 300 me
ter løb: Christine Borch,
Hadsund. 
Drenge: --Længdespring 

se Olsson, Dybvad, tre 
· gange 33 meter hække
løb, længdespring og 300 
meter løb: Maria Mogens-. 
bæk, Sæby. 

Drenge : T-re gange 33 
meter løb, længde- og 
højdespring: Olau Thom
assen, Dybvad, 300 meter 
løb: Morten Hyttel, Sæby. 
15-17-årige: 

Piger: Længdesping og 
tre gange 33 meter hæk
keløb: Charlotte Søren
sen, Dybva·d. 

Drenge: Højdespring-, 

og 300 meter løb : Jesper 
L. Hansen, Dybvad . Høj
despring: Morten Si- · 
mon:sen, Sæby. 
10-11-årige: 

Piger: Tre gange 33 me
ter hækkeløb: Ditte M. 

· Nielsen, Sæby. Længde
og højdespring : Christina 
Hansen, Sæby. 300 meter 
løb: Anne L. Hansen, Dy
bvad : ' 

Drenge: Tre gange 33 , 
meter .l;lækkeløb,- længde
spring, 300 meter løb og 
højdespring: Stephan Jør-

tre gange 33 meter hæk
keløb , længdespring og 
300 meter løb: Jeppe Kri
stensen, Sæby. 
Piger: Højdespring: Lise 
B. Nielsen, Dybvad, tre 
gange 33 meter hække
løb og .. længdespring: 
Hanne Holdorf, Dy-
bvad : · 

gensen, Sæby . . 
12-13-årige: 

Piger: Tre gange 33 me
ter hækkeløb og 300 me
ter løb: Louise Kristensen, 
Dybvad, længde- og høj
despring : · Merle Nielsen, 
Hadsund. 

Drenge: Højdespring: 
Anders Jacobsen, Dybvad, 
tre gange 33 meter hæk
keløb, længdespring og 
300 . ineter løb : Hening 
Møldrup, Hjørring. 
14-15-årige: 

Piger:· Højdespring : Sis-

Drenge: Højde- og læng
despring, tre gange 33 -
meter -hækkeløb og 300 
meter løb: Hans Henrik 
Flensted, Sæby. 

p 




