
Guld, sølv 
og bronze 
til SIK80 

N-/-°i.8 
Der blev hevet . medaljer 
og andre gode placerin
ger hjem til Sæby, da sm: 
80 i weekenden var til 
landsmesterskab i Fugl
søcenteret på Mols. 

Sine Christensen fik 
guld i hækkeløb og bronze 
i 2x30 meter løb, sølvet i 
kuglestød fik Kim Chri
stensen i sidste forsøg, ef
ter at have ligget placeret 
til en tredjeplads. Anne 
Arvidsson tog bronze i 
kuglestød med 9,91 me
ter. Det er så godt, at SIK 
80 håber, at se en flot pla
cering om tre uger til de 
Jydsk Fynske mesterska
ber i Århus. 

Tre atleter var lige ved 
at få metal, men endte på 
fjerdepladser. Det var Dit
te Møller Nielsen i tre
spring, og igen i kuglestød 
Trine Olsen og Brian 
Rasmussen. 

Med på turen var 13 
aktive og tre ledere . 



be lokale atleter 2
6,-/-
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er uovervindelige · 
Sæby og Dybvad gjorde rent bord ved mesterskab 
SÆBY /DYBVAD: De un
ge atleter fra Dybvad IK 
og SIK 80 i Sæby viste 
søndag endnu engang, 
at de nærmest er uover
vindelige i nordjysk ung
domsatletik Ved de 
nordjyske mesterskaber 
sikrede SIK 80 sig fire af 
seks mulige mesterska
ber. De to sidste gik til 
Dybvad. 

Mesterskaberne blev af
viklet i Sæby Fritidscenter, 
og SIK 80 havde sat-hele 
23 dommer ind på den 
store opgave. Stævnet var 
det sidste, inden det går 
løs næste weekend ved de 
Jysk-fynske mesterskaber i 
Marselis-hallen i Århus. 

Der blev i Sæby konkur
reret i øvelserne høj
despring, længdespring, 
2x33 meter hækkeløb og 
300 meter løb. Sæby fik 25 
individuelle vindere, Dyb
vad 14 og Hadsund fem. 

Sæby 
Sæbys vindere: 
6-7 år: Stephanie Peder

sen (længdespring, høj
despring og 300 meter 
løb). Mads Pedersen 

Gunnar Møller Nielsen - grund til tilfredshed. 

(længdespring, høj
despring og 300 meter 
løb). 

10-11 år: Rikke Pedersen 
(2x33 meter hækkeløb og 
højdespring). Katrine re: 
dersen (højdespring). 
Henrik Pedersen (høj
despring). · 

12-13 år: Rasmus Fryd
kær (højdespring, 2x33 
meter hækkeløb og læng
despring). 

14-15 år: Camilla Niel
sen (2x33 meter hække

. løb, længdespring og 300 
meter løb). Ditte Møller 

Nielsen (højdespring). Ru
ne Pedersen (2x30 meter 
hækkeløb, længdespring 
og 300 meter løb). Martin 
Ø. Jensen (højdespring). 

16-17 år: Katrine Vorum 
(300 meter løb). Nicolai 
Ladewig (2x33 meter hæk
keløb, højdespring og 300 
meter løb). 

Sæby sikr~de sig end
videre et væld af anden
pladser. 

Dybvad 
Dybvad IKs vindere: 

8-9 år: Simone Dige Lar
sen (300 meter løb, læng
despring og højdespring). 
Steffen Møller (300 meter 
løb). Jeppe Abildgaard 
(længdespring og høj
despring). 

10-11 år: Jacob Brøns 
(2x33 meter hækkeløb , 
300 . meter løb og høj
despring). 

12-13 år: Kristina Mad
sen (300 meter løb og høj
despring,. 

16-17 år: Sisse Olsson 
(2x33 meter hækkeløb , 
længdespring og høj
despring). 

Også Dybvad IK sikrede 
sig et betragteligt antal an
den- ,og tredjepladser . 

Dybvad sikrede sig hold
mesterskabet hos de 8-9 
årige og de 10-11 årige. 
Sæby tog sig af de øvrige 
aldersgrupper. Begge klub
ber formænd, Gunnar 
Møller Nielsen fra. SIK 80 
og Louis <;::hristiansen fra 
Dybvad IK, var •ikke una
turligt særdeles godt til
fredse. 

kjær 
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~orældre-irids<lbrfik Peoigene 01 a.t;~Jc\:. tit 
SIK 80 vil gøre ·sæby Atletikststadion endnu 'bedre · · · -

·3 - 3·_.,_ ~ · .. 

1 
SÆBY:· En stor frivillig foræJ-

. dreindsats betød, at et projekt 
på Sæby Atletikststadion til 1,7 
mio . ... kr. ·~e gennemf~s, 
selvom det kommunale · til
skud »kun« var på 1,5 mio. kr. 

I sin beretning på generalfor
samlingen i Sæby-atletikklubben' 
SIK 80 takkede formanden, Gun
nar Møller Nielsen, · forældren~ 
for deres store indsats i forindel
se . med bl.a. _ jordnivellering, 
græsslåning, flisenedlægning og 
fjernelse af sten og buske. 

Samtidig takkede han Sæby-fa
milien Vanggaard for hjælp til 

· indkøb af sarg til aluminiums
kanten til de nye løbebaner. 

. - . 

Det blev også. nødvendigt at , · man for at få fuldt udbytte af · 
dykke ned i klubbens kasse til Sæby -Atletikstadion yil have 
stadionforbedringerne. _højdespringstilløbet anlagt kor

Til gengæld har de nye iø~ba- rekt.. Ligeledes ønsker man et 
· ner givet Sæby Atletikstadion et tidtagningsanlæg, så man ikke 
stort løft. De har bragt Sæby . skal leje anlæg i Herning og 
Kommune på atletiklandkortet. 11\aildskab til at betjente det 

Men SIK 80 vil-gøre Sæby Atle- hver gang, der er stævne. 
tikstadion endnu bedre. · Gunnar Møller Nielsen oplyste 

- Vi arbejder frem mod, ~t det i øvrigt, at SIK 80 skal være 
skal være godkendt af Dansk At-- været for et stqrt internationalt 
letikforbirid til alle øvelser, efter ,-stævne 21.-23. august. 17.-18. 
at løbebanerne nu helt er som ·april holdes der dmrunerkursus i 
de skal være. Vi har i øjeblikket Sæby. Desuden er der andre ting 
en arbejdsgruppe, som arbejder i støbeskeen. -
på stadion hver onsdag. Vi spa, Gunnar Møller Nielsen l,mnne. 
rer penge ved selv at lave mange i øvrigt berettte om et spænden } 
af redskaberne; sagde Gunnar , de år med stor aktivitet på både 
Møller Nielsen, der .tilføjede, at det · sportslige og det , sociale 

plan, ligesom stadionbyggeriet 
lagde beslag på mange arbejdsti
mer. 

Sp9rtsligt blev _der opn~et en 
lang række gode resultater. Klu]?
ben prioriterer ungdomsarbejdet 
højt. Den har indstillet 11 unge 
til kommunens erindringsgave\ 
efter at have vundet danske og 
jysk-fynske' mesterskaber. 

- Jeg synes, at det er flot af en 
klub af vores størrelse, ,at vi kan 
være i toppen inden for ung
domsatletik, sagde Gunnar Møl: 
ler Nielsen. 
· Formanden udtrykte også til

fredshed med afviklingen af 
Sjov-Fredag-artrangementerne, 
Sæbygårdløbet, aktivteterne i 

klubhuset, Sæbyløbet og samår
bejdet med udenlandske ven

- skabsklubber. Man får i næste 
månd genvisit af p.orske Koll IL. 

TIi bestyrelsen valgtes Kirsten 
Arvidson og Jytte Rohde med Jo
hn Lang og Helmer An?dson _ 
som suppleanter. Susanne Pa- · 
nzio blev revisor med Hanne Ni-
elsen som suppleant. . 

På grund af _store udgifter til~. 
færdiggørelsen · af stadion kom ~~ 
klubben ud af af 1997 med et 
underskud på 9.957 kr., oplyste 
kassereren, Inger Jensen.-ok 
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Løbeafdeling . re, <t ~ , 

.i. Sæby IK 80 
Alle kan være med \ . 

-Atletikklubben SIK 80 
har besluttet at etablere 
en løbeafdeling. 

- Det ·er tanker, som vi 
har haft i et halvt års tid, 
vi nu sætter i gang, siger 
formanden Gunnar Møl" 
ler Nielsen~ 

Det bliver SIK .. 80 løbet
ræner Stig Jensen, der får 
ansvaret for løbetrænin- . 
gen. 

- For at flere unge og 
voksne kan få glæde af 
-vores træningsfaciliteter, 
indbyder vi alle interesse
_red,e til . fællestræning 
·-onsdage klokken 17 og 

søndage klpkken 16 · på 
Sæby Atletikstadion, sige;r 
Gunnar Møller Nielsen. - . 

- Vi har opmålt 10 for
skellige løberuter med di- · 
ståncer · fra 2 til 10 kilo-
meter. _ 

Første gang er -onsdag 
11. marts klokken 17 ., · 

Der vil des·uden blive 
.holdt en aften med en fy
sioterapeut. Og her bliver 
der samtidig (ortalt om 
trænings.ideer og løbeud- . 
styr. .. . 

askov 



Pigerne fra SIK 80 glæder sig til at vise deres ny_e drag
ter frem ved DM i Malmø. Klubdr~gten er selvdesignet. 

SIK 80 sender 
12 atleter til 
DM i atletik 
Kæmper om titlerne i Sverige 

SÆBY: 12 atleter fra 
Sæby IK 80 deltager i 
den kommende week
end i Danmarks-mester
skaberne i indendørs at
letik for unge fra 14 år 
til seniorer. Deltagerne 
fra Sæby er fra 14 til 19 
år. 

Mesterskaberne holdes i 
Atleticon i Malmø i Sveri
ge. Årsagen til det er, at 
der ikke findes atletikhal- . 
ler i Danmark, der er sto-

. re nok til et sådant arran
gement. 

Jeppe K_ristensen fra 
Sæby IK 80 håber at kom
me op på 2 meter i højde
spring i Malmø i week
enden. 

Med sig i bagagen til 
DM har deltagerne fra 
Sæby fire guldmedaljer, 
to sølvmedaljer og fem 
bronzemedaljer fra de 
jysk-fynske mesterskaber. 

- Vi regner helt bestemt 
med -medaljer ved DM. 
Men ikke så mange som 
ved de jysk-fynske me
sterskaber, siger forman
den for SIK 80 Gunnar 
Møller Nielsen. 

- Men det ville være 
skønt hvis Jeppe Kristen
sen komme over to meter 
i højdespring. 

Ved de jysk-fynske me
sterskaber nåede han op 
på 1,99 meter. 

Sæby-atleterne tager af 
sted fra fritidscentret fre
dag klokken 13.30 _ og 
kommer hjem igen søn
dag ved 22-tiden. 

Stævne i Sæby 
SIK 80 er samtidig på 

søndag vær~ for amtsmes
terskaberne i atletik for 
hold, der afvikles i Sæby 
Fritidscenter fra klokken 
13.30 til 17 .30. 

- På grund af Dan
marks-mesterskaberne i 
Malmø, er stævnet i år 
kun for atleter i alderen 8 
til 13 år, siger Gunn?r 
Møller Nielsen . 

askov 

Deltagerne fra SIK 80 
Deltagerne fra SIK 80 
er Helle Mølhave, der 
deltager i kuglestød og 
længdespring, Camilla 
Nielsen, der deltager i 
60-meter løb, ZOO-me
ter løb, 60-meter hæk
keløb, længdespring 
og kuglestød, Ditte M. 
Nielsen, der deltager i 
60-meter løb, 60-meter 
hækkeløb, højdespring 
og længdespring , An
ne Arvidsen i kugle
stød og højdespring, 
Trine Olsen i kugle
stød, højdespring og 
trespring, Katrine Vo
rum i 200-meter løb 
og længdespring, Sine 
Christiansen, der del-

tager i 60-meter løb, 
60-meter hækkeløb ·og 
trespring, Mette M. 
Nielsen, der deltager i 
højdespring og kugle
stød, Kim Chris
tensen, der deltager i 
kuglestød, 60-meter 
løb og stangspring, 
Rune Pedersen, der 
deltager i 800-meter 
løb, 1.500-meter løb, 
længdespring og 60-
meter løb, Nicolai La
devig, der deltager i 
højdespring og 60-me
ter hækkeløb og Jeppe 
Kristensen, der delta-

..,. ger i længdespring og 
højdespring. 



12 atleter til 
DM i atI-etik · 
Kæmper oin titlerne i Sverige 
SÆBY: 12 atleter fra 
Sæby IK 80 deltager i 
den kommende week
end i Danmarks-mester
skaberne i indendørs at
letik for unge fra 14 år 
til seniorer. Deltagerne 
fra Sæby er fra 14 til 19 
år. 

Mesterskaberne holdes i 
. Atleticon i Malmø i Sveri, 

ge. Årsagen tfl det er, at . 
der ikke findes atletikhal~ 
ler i Danmark, der er sto-

. re nok til et sådant arran
gement. 

Jeppe Kristensen fra 
Sæby IK ad håber at kom
me op på 2 meter i højde
spring i Malmø i week-

. enden. 
L • - _. 

Med sig · i bagagen til 
DM har deltagerne fra 
Sæby fire guldmedaljer, 
to sølvmedaljer og fem 

·bronzemedaljer fra de 
jysk-fynske mesterskaber. 

- Vi regner helt bestemt 
med -medaljer ved. DM. 
Men ikke så mange som 
ved de jysk-fynske me
sterskaber, siger forman
den for SIK 80 Gunnar 
Møller .Nielsen . -

~ Men det vill~ være 
skønt hvis Jeppe Kristen
s~n komme over to meter 
i højdespring. 

Ved de jysk-fynske · mt::
sterskaber nåede han op 

1 

på 1,99 meter. · 
Sæby-atleterne . tager af 

sted fra fritidscentret fre
dag klokken 13.30 . og 
kommer hjem igen søn-

· dag ved 22-tiden. 

Stævne i Sæby 
SIK 80 er samtidig på 

søndag vært for amtsmes
terskaberne i atletik for 
hold, der afvikles i Sæby 
Fritidscenter fra klokken 
13.30 til 17.30. 
· -- På grund af Dan
marks -mesterskaberne i 
Malmø , er stævnet i år 
kun for atleter i alderen 8 
til 13 år, siger Gunn~r 
Møller Nielsen . 

askov 

Deltagerne fra SIK 80 
Deltagerne fra SIK 80 tager i 60-meter løb, 
er-Helle Mølhave, der 60-meter hækkeløb :og 
deltager i kuglestød og trespring, Mette M. 
længdespring, Camilla Nielsen, der deltager i 
Nielsen, der deltager i højdespring og kugle-
60-meter løb, · 200-me- stød, Kim Chris
ter løb, 60-meter hæk- tensen, der deltager i 
keløb, længdespring kuglestød, 60-meter 
og kuglestød, Ditte M. løb og stangspring, 
Ni.elsen, der deltager i Rune Pedersen, der 
60-meter løb, 60-meter deltager i 800 -meter 
hækkeløb, højdespring løb, 1.500-meter løb, 
og længdespring, An- længdespring og 60-
ne Arvidsen i kugle- meter løb, Nicolai La
stød og højdespring, devig, der deltager i 
Trine Olsen i kugle- højdespring Qg 60-me
stød, højdespring og ter hækkeløb og Jeppe 

· trespring, Katrine Vo-. · Kristensen, der delta
rum i 200-meter løb ""'ger i længdespring og 
og længdespring, Sine højdespring . · 
Christiansen, der del-



FREDAG 6. MARTS 1998 

Pigerne fra SIK 80 glæder sig til at vise deres nye drag
ter frem ·ved DM i Malmø. Klubdragten er selvdesignet. 

SIK 80 sender 
12 atleter til 
DM i atletik 
Kæmper om titlerne i Sverige 
SÆBY: 12 atleter fra 
Sæby IK 80 deltager i 
den kommende week
end i Danmarks -mester 
skaberne i indendørs at
letik for unge fra 14 år 
til seniorer. Deltagerne 
fra Sæby· er fra 14 til 19 
år. 

Mesterskaberne holdes i 
. Atleticon i Malmø i Sveri

ge, Årsagen til det er, at 
der ikke findes atletikhal- . 
ler i Danmark, der er sto-

. re nok til et sådant arran
gement. 

Jeppe Kristensen fra 
Sæby IK 80 håber at kom
me op på 2 meter i højde
spring i Malmø i week
enden. 

Med sig · i bagagen til 
DM har deltagerne fra 
Sæby fire guldmedaljer, 
to sølvmedaljer og fem 
bronzemedaljer fra de 
jysk-fynske mesterskaber. 

- Vi regner helt bestemt 
med -medaljer ved DM. 
Men ikke så mange som . 
ved de jysk-fynske me
sterskaber, siger forman
den for SIK 80 Gunnar 
Møller Nielsen. 

- Men det ville være 
skønt hvis Jeppe Kristen
s~n komme over to meter 
i højdespring. 

Ved de jysk-fynske · me
sterskaber nåede han op 
på 1,99 meter. , 

Sæby-atleterne tager af 
sted fra fritidscentret fre
dag klokken 13.30 . og 
kommer hjem igen søn
dag ved 22-tiden. 

Stævne i Sæby 
SIK 80 er samtidig på 

søndag vær!' for amtsmes
terskaberne i atletik for 
hold, der afvikles i Sæby 
Fritidscenter fra klokken 
13.30 til 17.30 . 
· -- På grund af Dan
marks-mesterskaberne i 
Malmø , er stævnet i år 
kun for atleter i alderen 8 
til 13 år, siger Gunn;u 
Møller Nielsen . 

askov 



Sjov i Sæby Frit~dscenter 
SÆBY: Det bliver 10-gangs . Arrang~mentet henven
jubilæum når atletikklub- ' der sig til børn fra 1. til 6. 
ben SIK 80 fredag 13. · klasse i hele kommunen. 
marts holder »Sjov Fre- »Alle kan være med uan ~ 
dag« i Sæby Fritidscenter. · set evner og talent, det pri-

Klubben holder »sjov- mære er morskaben «, står · 
aftenen << fire gange om d~r i en pressemeddelelse 
året . . fra SIK 80. . 

Børnene kan deltage i 
aktiviteter som fodbold, 
håndbold, floorhockey, 
minitennis, badminton, 
forhinqringsbane, bob, 
bordtennis, ludo ·og an
sigtsmaling . · · 

Desuden holdes der dis-

i 

.f 
kotek. .. 

-Arrangementet har vis~ 
sig at vær~ en st-0r succes, 
hvor vi i gennemsnit ha r 
haft omkring 500 børn 
med pr. aften, siger Tov~ 
Pedersen fra atletikklub
ben . as~ov 

./ 
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-DM-metal 
i Malina 
MALMO: S.o·m 
sædvanlig irritere
de · det - de lokale 

. atletik-ledere, . at 
de danske mester
skaber . indendøre .- . 
endnu , engang , var · 
forvist til svensk 
grund i Malmo. 

- Det er for 
dårligt,- at vi sta
dig ikke har få_et , 
en egnet dansk 

· hal med plads til 
atletik, sukker 
Gunnar - Møller 
Nielsen fra Sæbr,. 
, Og som sædvan
lig kom hans atle
ter hjem med 
masser af metal... 
selv om det blev 
sendt søndag af- · 
ten, inden de
kunne __ · krybe til 
køjs derhjemme. 

Endnu · engang 
var det 10:-kamp
stalentet , Jeppe · 
Kristensen, ,,. der 
lios de 18-19 årige 
tog bedst for sig af 
retterne med guld . · 
i _ længdespring ~ 
med . 6,60 metet · 
og sølv i_ højde
spring med 1,93 
meter. 

Længdespringet 
var tilmed person
lig rekord: selv om 
Sæby-atleten er 
plaget af en fod;. 
skade! 

Anne Arvidsson 
fortsatte sin _frem- ; 
gang i de 14-15 
åriges -kuglestød 
og satte PR med 
10,92 meter. Det __ 
rakte tiJ bronze. · . . 

Samme metal 
· fik]<im · Kiist~nsen · 
i sa,mme alders- - -
gruppe .. og i sam
me disciplin med 
en . personlig ·re
kord på 13.24 me-~ 
ter. Den, ~tsidige 

-Sæby-atlet _ fil og
så · en fjerdeplads i . 
stangspring. 

Nicolai Ladewig 
fik -br.onze llos de 
16;.;17 årige -i h~j- . 
despring · ·_ I,Jled 
1,74 meter, meils 
Mette Møller-Niel- · 
sen· i- samme al-
dersgruppe tog _ 
trediepladsen · i 

· kuglestød . med · 
10,08 meter. 

Også Mette 
· Møller Nielsen er 

en alsidig atlet, så 
det blev til en fin 
personlig rekord. 
og femteplads i'
højdespring - med 

. 1,51 meter. 
Også Dybvad_ _ 

var- rep_ræsenteret __ · 
ved mesterskaber
ne i Malmo. 

Sidse Olsson 
kom hjem med to 
bronze-medaljer i 

_henholdsvis høj
despring og tre

-spring. 



Onsdag den 11 . marts 1998 

Løb sammen med andre 

Stig Jensen, d~r er 
træner i atletikklub
ben SIK 80, er parat 
med gode råd til alle 
løbeinteresserede. 

Atletikklubben SIK 80 starter 
en løbeafdeling. Klubben har 
arbejdet med ideen . i et halvt 
år. 

Onsdag og søndag, sidst på 
dagen, kan alle løbeinteres
serede komme på Sæby Atle- · 
tikstadion til fællestræning og 
få hjælp til at løbe bedre. 

Målgruppen er begyndere el
ler folk som skal genoptræne 
deres ben ved småløb, og lø
beinteresserede, som vil starte 
helt fra bunden, og rutinerede 
løbere, som vil løbe Broløb, 

Grundlovsløb eller Sæbyga-
ardløbet . _ 

Man kan løbe på løbebanen, 
men der er også opmålt ti løbe
ruter, som starter fra Sæby At
letikstadion . 

St,ig Jensen og Gunnar Møl
ler Jensen fra SIK 80 lægget op 
til, at de der møder op, er med 
til at bestemme. De vil også ar
rangere en aften med en fysio
terapeut, træningsideer og ud
styr. 



, 

Sjovfredag 
·_for-: 10. gang: 
r På -fredag er det 10. gang 

elever fra 1~ til 6. klasse fyl- · 
der Sæby Fritidscenter. 
· Jubilæet fejres med nog
le særlige aktivjteter. Der 
kommer en Ni:Qtendobus, : 
Frønse og de lokale Spice 
Girls. Nej, det -er ikke dem 
fra filmen, men fem friske 
piger fra Sæbygårdskolen. 

Forældre og unge fra at
letikklubben SIK 80 står 
for Sjov Fredag. Hver gan-g _ 
bliver -der sendt cirka 
1.200 invitationer ud, og 
der kommer omkring 500 
børn. Der er Sjov Fredag 
to gange i · foråret og to 

' gange i efteråret. 
- ·Allerede lidt efter at 
klokken er blevet 18 fre
dag aften, kom~er de før-

ste børn, og op til arrange
n1entets start klokken 19, 
holder 'forældrene . i e·n .. 
lang kø udenfor hallen. Af
tenen starter med fodbold, · 
badminton og miriitennis. 
Der er også ansigtsmaling, 
diskotek , spil · i cafeteriet, · 
med blanåt andet en lrido
tunering . Midt på aftenen 
sapiles alle i den store sal , 
og der bliver trukket lod 
om præmier og børn fra de 
forskellige , skoler dyster . 
mod hinanden . · , 

Nogle af de 25 hjælpere 
sælger slik, · sodavand, 
chips og popcorn. Når afte
nen slutter klokken 22 :30, 

· er der popcorn overalt, 
men en time eft~r er der 
rent igen. Det er Tove og 
Lennart Pedersen, Gun
nar Møller Nielsen og Ulla 
Kammer fra SIK 80 der 
står for arrangementet. 
De glæder sig til jubilæet 
på fredag, og Sjov Fredag 
holder så pause indtil ef-
teråret . -



Værts~ub '·tog ·gøttt 
~for sig af retterne·_. 
SIT< 80 vandt .tre ud affire atletik-]ioldmesterskaber 

• . SÆBY: Sæby-atletikklub- trinlig vis. · - .. · skaberne for grupperne · 10-11-årige: Katrine Per .i 
ben SIK 80 tog som vært Sæby vandt således 14-16 år og -16-17 år, men dersen . 
godt for sig af retterne , grupperne 6-Z .~, 10-11 dis~~st~skab~r afgøres- , .. 12-~3-årige: :· Rasmu5i,, 
v~d at vinde tre ud af fl- åg og 12-13 år, mens først ,.endeligt . om et parc FrydkJær. . _ . . 
re holdmesterskaber , i . Pybvad Id:r~tsldub tog . uger\ ,: . . __ . · . · . ~~æ.vnet bød i øyrigt P~,,--: 
anden runde af DG I's,. sig af holdme~terskabet · ;·, · indvielse af madrasser på. ; . 
holdmesterskaber, ·· der:· hos de 8-9.:arige." . .. . · ha1lens.en<!eva:g. , · · 
afvikledes > i Sæby .Fri-. Tot<tlt. efter første og ,an- Fø~tepl_?dser , . Madr~sserne forhindrer,

1

~ ... 

tidscenter med deltage!- den og sidste runde vandt .U nder stævnet i Sæby · at løberne slåt sig, når de' i 
se af en række nordjy- Sæby lioldmesterskabeqie Fritidscenter blev det til · ]øber spr1nt på iarigs· ad · -
ske kluJ)ber. · · hos de 6-7-årige og de 12~ Sæby:.Jørstepladser til føl- halll~ og skal stoppe ved ,, . 

. . . ,13-årige . mens., Dybvad gen.de:,. - ,,.. . endeinuren. . ' ·. '1 __.,-;:._ 
Mens · den ældste · ung- : sikrede sig hold.mester- : 6..:7.,årige: Mads Peder- Sponsorer har hjulpet .1 
domsgruppe kon)mrrere- skaberne for 8-9-årig~ og. - sen (to) og : Rasmus Poul~ SIK 80 med indkøb af ma- · 
de i Malmø i Sverige for~ . 10-ll~årig f . . . . · sen. - . drasseme . . 
svarede de _ yngste klub- . .Sæby fører desuden i 8-9-årige. Louise· Munk · 
bens farver -i Sæby på for- . _kampen om ho!dl,!lester- Sørensen. ,·. - · 

··· ·"\, 

-ok 
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En gruppe piger fra Sæbygårdskolen gav den som pop
gruppen Spice Girls. Deres optræden faldt i god jord hos 
de 573 i Sæby Fritidscenter. 

573 fejrede 
en succes 
Sjov Fredag kom for at blive 
SÆBY: 573 børn og unge 
fra 1.- 6. klassetrin var 
med til at sætte ny del 
tager-rekord, da Sjov 
Fredag for 10. gang blev 
afviklet i Sæby Fritids
center. Arrangementet 
er blevet en gigantisk 
succes og er kommet for 
at blive . 

Jubilæet blev fejret med 
et program, der var end
nu mere spændende end 
normalt. Arrangørerne 
havde nemlig lejet en Ni
tendo-bus, der blev stillet 
op foran fritidscentret . 

Nitendo-bussen blev et hit. 

Det er næsten unød
vendigt at sige, at bussen 
blev et hit . 

Også inde i hallen var 
der gang i sagerne'. En lo
kal udgave af Spice Girls 
underholdt, der var stor~ 
diskotek, orienteringsløb, 
gratis is, hækkeløbs-op
visning og masser af an
dre aktiviteter. 

Som ved de første ni ar
rangementer gav heller 
ikke fredagens jubi

- læumsfest anledning til 
uro eller andre problemer. 

kjær 
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Tog sig k~rligt af 
··gæsterne 

SIK 80 besejrede sin norske venskabsklub 
~ 

SÆBY: Gæstfriheden var 
til · at overse, da atletik
klubben SIK 80 i week
enden havde besøg af 
sin norske venskabsklub 
KOLL IL fra Oslo. Hjem
meholdet vandt suve
rænt den dansk,norske 
dyst med 219,5-1~5,5. 

31 unge atleter fra Oslo · 
havde taget turen til 

.---'-: Sæby, og opholdet blev 
indledt lørdag med mor
genmad og efterfølgende 
ilidkøbstur. Kl. 13 var der 
indmarch i fritidscentret 
til toner fra Sæby Musik
korps, der blandt andet 
spillede nationalmelodi
erne. 

". 

. _ p_er blev-J:r~mnet i øvel--
. L 

serne 2x30 meter løb, 600 
meter løb, læng~espring, 
højdespring og kuglestød. 
Venskabsklubberne har 
· tidiigere mødt hinanden 
fire· gange med to sejre til 
hver. Det kræver fem sej
re ialt at vinde den efter
tragtede pokal -til ejen- . 

dom. Og efter weeken- · 
dens sikre sejr og en sam
let føring på 3-2 er Sæby 
favorit..,. 
· - Vi besøger hinanden 

en gang om året, og 4et 
er altid vældig hyggeligt. 
Lederne har meget med 
hinanden at gøre, mens 
der ·altid er . arrangeret et 
eller andet for børnene. 
Denne weekend var der 
diskotek, fortæller SIK
formand Gunnar Møller 
Nielsen. 

Resultaterne 

Annemette D. Jensen 
(2x30 meter' løb). Celilie 
Sahin (kuglestød). Henrik 
Pedersen (kuglestød). 

12-13 år : Kristina Kri--
stensen (kuglestød). Julie 
Kristensen (længdespring, 
2x_30 met~r løb og 600 
meter løb). Rasmus ·Fryd
kær (kuglestød) . . · 

14-15 år: Anne Arvid
sen (kuglestød). Ditte 
Møller Nielsen (højdes
pring). Camilla Nielsen 
(l~ngdespring og 2x30 
meter løb). Run~ Peder
sen (længdespring, 2x30 
meter løb og 600 meter 

Sæby fik følgende løb). Kim Christensen 
førstepladse! i venskabs- (kuglestød). Peter Thirup 
kampen: (trespring). 
~ 0 ~~. T ,.... ..... ~ "l.K ('...;;.-r·-r,,-

1 
1 C. 17 ~-. ~Æn-H:.n MøJl~-

~~ :CiClC!l~e-1v1.--Jv.~!.- - 1 CF :t .. ·- ~!-!-- !Y.!-t;..~~~ ! - ·---~ -

sen (2x30 meter løb og 
højdespring). Mark Kri
stensen (2x30 meter løb 
og- højdesprtng). Morten 
Lang (højdespring, læng
despring og kuglestød). 

10-11 år: Rikke- Peder
sen (længdespring, højde
spring og 600 m~ter løb). 

Nielsen (kuglestød, høj
despring, længdespring, 
2x30 meter -løb og 600 
meter løb). Nicolai La
dewig (højdespring, kug
lestød og trespring). 

kjær 
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- ~! -2 ny sæso .n ,c,c,& 

Det går snart løs for alvor 
· SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 Sæby har lagt 
blødt . ud . i · forbindelse 
med den nye udendørs
sæson~· Men inden længe 
går det for alvor løs med 

· syste;matiset træning med 
henblik på den nye 
sæsons stævner og turne- . 
ringer. 

Til opbygningen .af 
grundformen ~tartec;Ie SIK 
80 for et par uger siden 
med løbetræning to gan 
ge om ugen. 

Med udgangspunkt fra 
Sæby Atletik.stadion har 
det været op til medlem
merne at vælge mellem 
ikke færre end ti ruter af 

forskellig længde, fra to 
til ti km. Samtidig har 
medlemmerne haft · mu
lighed for nogle runder 
på løbebanen på atletik-

- stadion. 
-· De medlemmer, _ der 

møder op fra starten, er 
med til at sætte dagsorde-

-nen for, hvad vi skal fore
tage os sammen, lyder 
det fra SIK 80.;formånd 
Gunnar Møller Nielsen. 
Efter de første trænings
dage vil vi 11u indkalde til 
et møde, hvor vi · skal 
drøfte sæsonens videre 
forløb. 

-ok 



Side9 

SIK 80s motionsløbere er allerede på banen. Det var en lidt kold start, men når det bliver varmere i 
vejret håber atletikklubben at se fl,ere motionsløbere. Foto: SIK 80 

Motionsløb for alle 
Der er gode tilbud til motions
løbere fra SIK 80 og Sæby Fir
ma Idræt. 

Atletikklubben SIK 80 er al
lerede kommet godt i gang, 
selvom det var en kold start. 
Klubben har opmålt 20 ruter 
fra 800 meter og op til 13 kilo
meter, men lægger vægt på at 
det skal være sjovt at løbe. 
Hver onsdag og søndag mødes 
løberne på Sæby Atletik
stadion . Nogle træner til at lø-

be Sæbygaardløbet lørdag den 
20 . juni og Sæbyløbet lørdag 
den 5. september. 

For at få folk ud og motione
re arrangerer Sæby Firma 
Idræt igen i år »Løbe Touren «. 
Hver mandag aften indtil 1. 

. juli mødes man ved Sæby Fir
ma Idr æts klubhus for at løbe, 
jogge eller gå i Sæbygård skov 
på de afmærkede ruter. Dog er 
2. pinsedag, mandag den 1. ju
ni en løbefridag. Deltagerne 

får udleveret en træningsbog 
som bruges til at føre regn
skab med løbeturens længde 
og tid, så man har mulighed 
for at konkurrere med sig selv. 
Man kan også bruge løberegn
skabet til a.t se hvor meget 
man forbedre sig. Når 
sæsonen slutter bliver der 
uddelt diplomer. 

-es 



Godeatn-
- ~ - .: ~ 

bassadører 
hædret ' 

.SÆBY: At sportstalen~
massen · er . stor i Sæby 
Kommune blev :-:-under

. streget i aftes på Sæby 
Rådhus.. · · .. , 

_ Bo{gmesteren be~egne·: 
. de · · idrætsudøvern ~ søm 
_gode: amlfassadører· for 
Sæby Kommtin_e;,:,og glæ-~ 
<lede sig over,· at :.de 0 ·re
præsenterer kommunen 
på fornem · vis ude om- .· 
kri_ng . 

. . 

De blev hædret - . 
,, ~ 

Her · modtog Jkke færre . 
end 30 idrætsfolk kom
munens - erindringsgave 
og · e"t mesterskabsmærke 
for sidste år at have vt.in:. 

. det jyske eller_ danske me~ . De-40, der modtog den 
sterskaber. Flere af de, der . . kommunale ·hæder, var: 
blev hædret, tegnede- sig · Dressurrytteren K<:tthja-
for_flere·mesterskaber. · Borregård, Try ved Øster-

Overrækkelsen af den vra. - ' . 
- kommunale hæder blev Fra Dybvad Idrætsklub 

foretaget . af . borgmester : atletikudøyerne Sisse Ols
Folmer Hansen {V) og son og Olau Thomass:en. 

" den nye formand for Fol- Fra atletikklubben SIK 
keoplysningsudvalget, 80 · i Sæby Jeppe kristen-
Ole Sloth Andersen, sen, Kim Christensen, 
Sæby. Camilla Nielsen, · Ditte 

Møller · Nielsen, Helle 

Stor indsats = · -Møihave, Jon Andersen, 
Stephan -Jørgensen, Julie_ 
Dyg, . Pernille . Dam 
J<msen, Malene Erlandsen · 
og Julie Kristensen, 

· Borgmesteren lykønske
. de de unge idrætsfolk 
med de flotte præstatio
ner. Det skete med en un

- derstregning af, at -. de 
-først er nået efter en stor 
træningsindsats, som det 
er værd at udtrykke beun
dring for. 

. . Folmer Hansen benytte
de også lejlighede,n til at 
takke de mang e træn ere 
og ledere, der yder en 
kæmpemæssig frivillig 
indsats mnd L omkring i .· 
klubberne. Han . under

. stregede, at denne indsats 
fortjener stor ros. -Ligele.: 
des glædede h,an sig over, 
at forældrene . bakker op 

Fra håndboldfællesska ~. 
bet_ LSU Sæby Line 
Højholt, Maria[!ne Jona s
son, Randi Poulsen, Julia 
Høngård, Mette · Jensen, 
Anne Kaptain, Mette Liit-. 
hje, Susanne Andersen, 
Helle Dam Nielsen, Anet
te · Kristensen, . Christina 
Larsen, Betina Nielsen, 
Lone Larsen, Lene Niel

. sen; T ina. Kristensen og 
Charlotte Hansen.. To· af 
spillerne, H;elle Dam 'Niel~ 
sen og Christiana Larsen, 

:er udtag et til .ynglinge
)andsholdet . · · · · 

om de uf!ges idræt , - z -ok 
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SÆBY:· :Atletikkluboen -SIK . 80 

. har ,; på··,-t~rsklen; -.:t~l .. _.udendørs
.. sæsonen . :-gennem.ført",,. de ' Jn ~ H 

· dendørs l<}ubmestei:s~?ber. ~-R~
·.sulaterne --blev som .føJger:-·· : · · · · ·. 
· 6-7 å.r: Stephani~ Pedersen --og : 

,Mads Pedersen. ,. 8-9 år: . Louise" 
:Munch ·og :··M~kkel ' Åhdreaseii, · · 
. 1 o~ 11 ·· år: . Katririe · .. Pedersen og . 
. ·Ariders Brasted. 12-13 år: ·Julia · 
.. Chrjstensen ·,-og. Ra,Sffi\l~ ·Fry(]~ . 
-kær.: ·14-1'5 . ·år:'. Gamilla " Nielsen :r 

· og Rune Peder~en. 16~·17 år:-'r<a~ :,: · 
.tri~e Vorum/M.ette ·;Mø1Ie~r 'Niel2 ... ,. 
sen _.(uafgjort) og Nicolai. Lade- · · . , ' . wig o . , I :>,' • , , \ . 
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Hæder til unge idrætsfolk . 
Mandagaften blevderved. lysningsudvalget, , Ole stensen. 
en mindre højtidelighed. · Sloth Andersen, Sæby. Fra · håndboldfællesska
overmkt erindringsgaver · De 40, der modtog den bet · LSU Sæby Line Høj-

- og mesterskabsmærke kommunale hæder, var: holt, Mariann~ · Jonasson, 
påSæbyrådhU& Dressurrytteren Kathja Randi Po~lsen, Julia Høn-

30 idrætsfolk modtog . Borregård, · Try ved Øst- gård, Mette Jensen, Anne 
kommunens · .;erindrings- e:rvrå. · Kaptain, Mette Liithje, 
gave og et mestetskabs- Fra Dybvad Idrætsklub Susanne Andersen, Helle 
·mærke.for sidste åt at ha- atletikudøvemeSisse Ols- Dam .Nielsen, Anette Kp7_ 
ve vundetjyske eller dan- son og Olau ·Thomassen. stensen, 9 Christina Lar-

. ske mesterskaber. Flere af . · Fra atletikklubben SIK sen, Betina Nielsen" Lone 1 
de, der ·blev hædret, tegne~ · 80 i Sæby Jeppe kristen- · Larsen, Lene Nielsen, Ti-
de sig for flere mesterska - sen, Kim Christensen, Ca- na Kristensen og Charlot- -.. , 

' her. · ' . · milla Nielsen, Ditte Møl- te Hansen. To af spill - · 
Ov~rrækkelsen af den ler Nielsen, Helle Mølha- Helle Dam Niels 

kommunale hæder blev fo- ·. ve, Jon Andersen, Stephan Christiana Larse 
retaget af borgm. ester ~. ?1~. J~rgensen. , Juli.e Dyg. , Per~ taget tU ypglµire 
mer Hansen ., '(V) og . den _ · n1lle Dam Jen~en, Male~e . det. h, 

*ye f?~~nd f.§! .Fo.Ikfffe. -.- Erlandsen .pf '"J~lJe-. K:i-.>.. 1 

. ... . - - ...:. 
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kastebur .ka 11 
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Yære farli . 
Løbe.re kan blive · ramt åf. hånimerkastere 

.. _- . -

\ ~ f i . ;.- . 

. 
,c-· ~ ~· ·- --

SÆBY: Weekendens di
visions-konkurrencer på 
Sæby Atletikstadion af
slørede et alvorligt sik
kerhedsproblem. 

vi nødt til-.at•bruge peng~ rede sendt en skrivel\se·til 
på · en reparation, selvom teknisk : v.dvalg. for 'al Jå 
sargen er næsten ny, siger løst vores problem;dsiger 
formand .Gunnar Møller Gunnar Møller Nielsen. 

· Nielsen fra den _arrange- ,uv, 
rende klub, SII< 80. · - -· " 

Det såkaldte kastebur, - Den grimme· episode vi - Buret .bø~ forlænges 
hvorfra hammerkasterne ste også, at kastebµret er Han · peger på, at kaste
slynger syv kilo tunge_ . en a_lvorlig sikl5,erhedsrisi- buret bør forlænges tre 
metalkugler afsted, er . de- ko. . · meter og påhæftes »vin
cideret farligt. Det viste -~ Sargen ligger g,n1_ske tæt :.~ ger«. Ideen er at gøre den 

___ sig, _da en kaste·r ramte · på løbebanen, . og da der åbne vinkel i bu,ret min-· 
. den nye ·ahiminium _ssarg, · afvikjes 5.000 meter løb dre, således at . skæve kast 
der naturligvis blev be- samtidig med ham~er- opfanges af nettet. 
skadiget. kastkonku,rrencer, kan en '' . .:. ; . ~, 

Sargen går hele vejen løber i te6rien blive ramt 
rundt Oll) baQen ___ cirka af en hammer på a{veje. 
400 meter -- og den består Og .det kan uden ov.;er-

/ af forskellig information drivelse kaldes livsfarligt. 
og målepunkter, der for- Hammeren vejer- nem
tæller, hvor ·de forskellige lig syv kilo, og den :.kastes 
discipliner . begynder og afsted med høj fart. 
slutter. - Derfor skal den natur-

Dyrt fejlskud 
- Sargen koster 77 .000 

kroner og er sponseret af 
Sæby Fiskeindustri. Nu er 

ligvis ikke ·kunne kastes 
ud på løbebanen. Vi må 
erkende, .at kasteburet ik
ke er sikkert nok, og det 
bør der gøres nog~t ved 
snarest. Vi her derfor alle-

. ' 

kjær 





Nyt pointsystem 
dyrt for Dybvad 
Tabte atletik-arvefjendeopgør trods otte sejre i 11 øvelser . 
SÆBY: Et nyt pointsy
stem, som formanden . 
for Dybvad Idrætsklub 
finder urimeligt, kom 
fuldstændig bag på klub
bens kvindelige 2. divi
sionshold i atletik. Det 
kostede sejren i arvefjen
deopgøret mod Sæby på 
Sæby Atletikstadion. 

- Der var en højst mærk
værdig situation, at vi tab
te, selv om vore deltagere 
opnåede de klart bedste 
resultater, siger DIK-for
mand Louis Christiansen . 

- Den opstod i kølvan
det af, at Sønderborg hav
de trukket sit hold fra mat
chen, og at der i sidste øje
blik også kom afbud fra fu
sionsholdet bestående af 

( 
klubberne i Kolding, Fre
dericia og Vejle. Dermed 

blev holdmatchen til en 
rigtig lokalgyser mellem 
Sæby og Dybvad. 

Følte sig sikker 
- Vore piger troede i lang 

tid, at sejrenyar i hus, ef
ter at det var blevet til hele 
otte sejre i de 11 individu
elle øvelser. Men til vor 
store overraskelse afgjorde 
et urimeligt pointsystem, 
at Sæby vandt med 221 
point mod vore 215, fort
sætter Louis Christiansen, 
der tilføjer : 

- Sidst vi var med i Dan
marksturneringen, var 
pointgivningen således, at 
matchpoint blev afpasset 
efter antallet af deltagere. 
Med kun to hold i mat~ 
chen var vi derfor i Dyb
vad-lejren sikre på, sejren 

var i hus efter nogle meget 
flotte individuelle præsta
tioner med bl.a. fem per
sonlige rekorder til Louise 
Kristensen og Sisse Ols
son, der hver satte to, 
samt Michelle Larsen. 

- Med en pointgivn1ng 
på 4, 3, 2 og 1, som vi reg
nede med gjaldt, havde vi 
en sikker føring ind en sta
fetløbet. Stor var derfor 
overraskelsen , da det blev 
meddelt, at Sæby førte 
med fire point inden den 
afsluttende stafet. Det 
skyldtes, at det nye system 
betyder, at deltagerne til
deltes henholdsvis 12, 11, 
10 og 9 point. 

Dyr disposition 
- I Dybvad-lejren havde 

vi inden stafetten vurde-

ret, at der ikke var grund 
til at »pine « en af de iiktive 
med et 5000 meter løb og 
stillede derfor kun med en 
enkelt deltager, da sejren 
efter vores mening næ
sten var i hus . 

- Men denne disposition 
blev dyr og fik til følge, at 
vi gik glip af mindst ni 
point i 5000 meter løbet 
og dermed holdsejren, be
klager Louis Christiansen, 
der tilføjer, at der ingen re
sultatformidling var un
dervejs i matchen. 

Først umiddelbart før 
stafetløbet blev Dybvad 
opmærksom på den speci
elle pointfordeling - og da 
var det for sent at søge at 
rette situationen op. 

-ok 
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Her:re3.tleter kæniper om op-
rykning til ånden division 
Sæby atletikstadion var i 
lørdags rammen om divi
sionsmat.clL 

Gæsterne kom fra Es- · 
bjerg, Odder, Herning, 
Aalborg og Dybvad og de _ 
var tilfredse med de nye 
baner. 

Herrene · i 3. division 
skulle igennem 15 atletik
.øvelser, . som endte med 
220,5 point _ til Dybvad, 
som fører for~ anden
pladsen som besættes af 
Sæby, der har 200 point. 

Sæbys · ·hold bestod af 
Jeppe Kristensen, Finn -. 
Wiesneck, Kim Stellan 
Jensen, Gert Rasmussen, 
Hans . Henrik Flensted 1 

Rune Pe·dersen, Preben 
Kejser, ·stig Jensen, Kar
sten .Sørensen, Nicolai La
dewig og Jon Andersen. 

Kim Stellan Jensen sat
te personlig . rekord med 
40 ,71 meter i diskoskast, 
og det fine kåst indbragte 

,ham samtidig en 1.-plads. 
Til Sæby var der også 1. 
pladser til Jepp .e Kristen
sen i længde~ og høj- · 
despring, og Finn Wies
neck _ i stangspring. - · 

Næste match :er i Her
ning til juni. Derefter går · 
de tre bedste hold til kvali
fikatiorismatch ; om opryk- I 
ningen til anden division, · 
som Sæby og Dybvad har 
fine muligheder for at i-yk-
ke op i. _ 

Under hammerkast fløj 
en 7 kilo tung hammer -ud 
af · kasteburet og ramte 
klubbens nye alumi- . 
niumssarg. Rammen blev 
beskadiget, elle~s skete 
der ingen skader. M~n sik- , 
kerheden er ikke i top, så 1 

det skal ordnes. · .Kastebu
ret skal være så sikkert, at 
det ikke .går ud over nogen 
eller noget når der kastes. 

-es 
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I weekenden skal de fem unge fra SIK 80 til stævne i Tysk
land. Øverst til vestre står Kim Christ ensen og Anne Ar 
vidson står iil højre. Camilla Niels en står i bro. Nederst til 
venstre ligger Ditte Møller Nielsen og ved siden af er det 
Helle Mølhave. 

Unge atleter udtaget 
til stævne i Tyskland 
Fem atleter fra SIK 80 er 
udtaget af Jysk-Fynsk At
letik Forbund, som de og
så skal repræsentere ved 
Pfingst.stævnet. 

I weekenden skal Camil
la Nielsen spri nge længde, 
og Ditte Møller Nielsen 
springe højde. Helle Møl
have, Kim Christensen og 
Anne Arvidson skal dyste i 
kuglestød. 

Kastemangekamp 
Ved de Jysk-Fynsk e me

sterskaber i mangekamp 
Kristi himmelfartsdag 
deltog tre unge fra SIK 80, 
opmuntret af deres kaste
træner Kim Stellan Jen 
sen. 

Kim Christensen, 14 år 
kunne tage hjem fra Es
bjerg som vinder. Udover 
guldet satte han personlig 
rekord i diskoskast med 
40, 5 meter. 

Anne Arvidson . 15 år og 
Trin e Olsen, 16 år kastede 
sig til sølv. Anne Ervidson 
fik 2175 point, og det var 
kun 90 point fra guldet. 
Begge piger satte person
lig rekord i hammerkast. 



'%. · ehJad M Onsdag den 10. juni 1998 

De løb.er - meri der 
• er ......... enogen 

efter dem 
Af Eva Seider 

I Sæby har man den sene
re tid set folk, der løber. Ef. 
t.ersom der ikke er mange 
vilde dyr eller bankrøveri
er må der være en anden 
grund til, at folk løber som 
om, der er noget eller no
gen efter dem. 

Hvis man iagttager lø
berne, finder man ofte ud 
af, at folk ikke løber fra -no
get. 

Mange løber -faktisk for 
noget. For lørdag den 20. 
juni gælder det om at være 
i form, for da sendes friske 
folk ud på Sæbygårdløbet, 
som starter fra Tennis
banerne ved Skovlyst. 

Man kan vælge mellem 
to ruter på 3,8 og 9,9 . Ci
vilforsvaret er placeret 
ved ruterne, som er af
mærkede og lagt i ~t na
turskønt område. Den lan
ge tur følger Sæby Å cirka 
tre kilometer ot derfra til 
Langtved, hvor der er en 
smuk udsigt over både 
Sæby og Frederikshavn . 
De kridtede løbesko skal 
det meste af ruten sætte af 
fra stier og grusveje, kun 
omkring tre kilometer bli
ver med asfaldt under · så
lerne. 

For alle 
Motionsløbet er for alle, 

og der er diplom til dem, 

der gennemfører. 
Man skal være mindst 

fire for at tilmelde sig som 
et hold. Vandrepokalen 
går til det største hold, og 
den skoleklasse, der har 
procentvis flest løbere 
med, vinder t-shirts og en 
pokaL 

På den lange rute og ef
ter løbets afslutning bliver 
der udleveret drikkevarer 
til alle, der deltager i Sæ
bygårdløbet . 

Arrangørerne er SIK 80 
og Sæby Folkeblad . 

Man kan forhåndstil
melde sig senest freda g 
den 12. juni. Men når man 
ikke d~t, kan man tilmel
de sig på løbsdagen. 



Livsfarligt kastebur · 
. - · /1-b 

skal haste-sikres - cr8 

A-

Politikere kan vælge mellem dyr ,og billig løsning 
SÆBY: Det livsfarlige ka
stebur på Sæby Atletik
stadion skal hastesikres 
for mindst 30:000 kro
ner. Buret, der bruges af 
hammerkastere, er for 
farligt at bruge i forbin
delse med konkurren
cer. 

Problemet er, at vinklen i 
- buret er for stor. Det bety- , 

der nemlig, at en kaster 
kan komme til at kyle 

den syv kilo tunge ham
mer ud på løbebanen. Og 
i forbindelse med stævner 
afvikles løb og hammer
kast samtidig . , 

Med andre ord kan en 
løber risikere af få en 
hammer i nakken, og det 
er alt andet lige en 
hårdtslående og livsfarlig 
oplevelse . At problemstil
lingen er alt andet end 
teoretisk blev bevist for 
nogle uger siden, da en 

_kaster i forbindelse med 
et stævne ramte sargen, 
der følger løbebanen hele 
vejen rundt. 

Atletikklubben SIK 80 
har søgt kommunen om 
at få kasteburet sikret. 
Klubben foreslår, at kaste
buret forhøjes, og at 
åbningen gøres mindre 
ved . opsætning af sidef
løje. 

Forvaltningens overslag 
viser; at denne løsning vil 

løbe op i 30.000 kroner. 
En anden mulighed er at 
købe et nyt kastebur, der 
lever op til gældende reg
ler. Det koster 70.000 kro
ner. 

Teknisk udvalg drøfter 
sagen på sit møde man
dag. 

kjær 
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·--------------------------· THmeldingskupon til 
Sæbygårdløbet 
Lørdag den 20. juni kl. 14.00 
tennisbanerne ved Skovlyst 

0 MAND . 0 KVINDE 

ALDER PÅ LØBSDAGEN: ---

0 HOLD 

Holdets navn:------------

(holqtilmeldinger sendes samlet med deltagernes 
navn og adresse) 

0 Kort rute kl. 14.00 0 Lang rute kl. 15.00 
I 1 Navn: ______________ _ 
I 
I 
1 Adresse:--------------
,,,* 
: Postnr.:-- By:-----------
1 \ , ,I ,; 

1 Startgebyr: 20 kr. for børn indtil 17 år, 35 kr. for voksne, ek-
1 _. stragepyr ved eftertilmelding 10 kr. Vedlægges i check 0. 
li,,., Blanketten sendes t il: Helle Jensen, Solvænget 11, 9300 · 
1 Sæby, eller Sæby Folkeblad, Torvet, 9300 Sæby. (Sidste frist 
: for tilmeld ing: ,Fredag d. 12. juni 1998). ·--------------------.------· 



vandt også hammerkast med et 
kast på 25,82 meter, mens Trine 
Olsen tog klubbens tred ie 
diskosguldmedalje hos de 16-
17 årige piger med et kast på 
25,96 meter. 

De sidste fire titl er sikrede Ru
ne Pedersen ved at løbe 1500 
meter på 4.47,2 minutt er hos 
de 14-15 årige, mens Jeppe Kri
stensen hos de 18-19 årige 
dreng e sprang 4,00 meter i 
stangsprin g og Sæby-kvartetten 
Katrine Vorum, Mette Møller 
Nielsen , Trine Olsen og Sine 
Christen sen vandt både 4 x 100 
meter og 1000 meter stafetten 
hos de 16-17 årige. 

Ud over de otte guldm edaljer 
blev det til 14 sølv- og 10 bron
ze-med aljer. 

toto 

De øvrige resultater: 
Sølv: Rasmus Frydkær i diskos med 24,42 
meter for drenge under 14 år. Kim Christen
sen i hammer med 31,62 meter og 13,41 
meter. Kim Christensen, Martin 0. Jensen, 
Rune Pedersen og Peter Beck i 4 x 100 me
ter og 1000 meter stafet hos de 14-15 årige. 
Ditte Møller Nielsen i højde med 1,47 meter 
hos de 14-15 årige. Camilla Nielsen i 80 me
ter hæk med 13,75 sekunder hos de 14-15 
årige. Anne Arvidson i kugle med 10,44 me-

Jeppe Kristensen var skadet, men hentede alligevel fire individuelle medaljer ved de jysk/fynske mesterskaber. 

ter hos de 14-15 årige. Trine Olsen i hammer 
med 21,02 meter. Katrine Vorum i 200 meter 
med 28,06 sekunder hos de 14-15 årige. 
Mette Møller Nielsen i kugle med 10,22 hos 
de 14-15 årige. Nicolai Ladewig i trespring 

med 11,20 meter hos de 14-15 årige. Jeppe 
Kristensen i højde og længde med 1,91 og 
6,37 meter. 
Bronze: Rune Pedersen i 300 meter hæk og 
800 meter med henholdsvis 44,45 sekunder 

og 2.14,02 minutter. Camilla Nielsen i 300 
meter med 45, 16 sekunder. Camilla Nielsen, 
Ditte Møller Nielsen, Helle Mølhave og Anne 
Arvidson i 4 x 100 meter og 1000 meter sta
fet. Sine Christiansen i 100 meter hæk hos 

de 16-17 årige. Mette Møller Nielsen i 300 
meter hæk med 53,2 sekunder. Nicolai La
dewig i 100 meter hæk med 15,51 sekunder. 
Jeppe Kristensen i spydkast med 46, 18 me
ter. 



Metalre over Sæby 
Sæby-atleter vendte hjem med 32 medaljer fra de jysk/fynske mesterskabe r 
SÆBY: Selv om stortalentet 
Jeppe Kristensen var hæmmet 
af en skade, så hentede Sæby 

'i IK 80 ikke færre end 32 me
daljer ved - weekendens 
jysk/fynske mesterskaber i at 
letik for ungdom. 

') 

I 

- Det var simpelthen helt forry
gende. Kun en af vores atleter 
ven dte hjem uden en medalje, 
men hun har også kun dyrket 
atletik siden efteråret, fortæller 
en træt, men lykkelig Gunnar 
Møller Nielsen. 

Atletik-formanden kunne 
især glæde sig over, at klubbens 
kastere for alvor er ved at slå 
igenne m. Halvdele n af sæby
nitternes otte jysk/fynske tit ler 
blev h entet i kasted iscipline r
ne . 

Hos de 14-15 årige van dt bå
de Kim Chris tensen og Anne 
Arvidson diskos konkurr ence n 
med kast på henh oldsvis 41, 72 
og 24,54 meter. Anne Arvidson 

;s-- f=> 

9 [? 



Atletik-mestre var i Odense 
i for at hente medaljer 1~ -{, - '7 ~ 
I 

14 medlemmer af SIK 80 deltog i den for
gangne weekend i de jysk-fynske atletik
mesterskaber, der blev afviklet i Odense. 

Det gav de flotteste resultat er i klub
bens historie , nemlig otte guld-, 14 sølv
og ti bronzemedaljer. 

Guldmedaljerne blev vundet af: 
Kim Christens en (diskoskast), Rune 

Pedersen (1500 m forhindrin gsløb) og An
ne Arvidson (diskoskast og h ammer ka st), 
Trine Olsen (di skos kast ), Jeppe Chri 
stensen (stangspring ) og stafe tløb erne 
Trin e Olsen, Mette Møller Nielsen, Sine 
Christiansen og Katrine Vorum (4 x 100 
m og 1000 m stafet) . 

Sølvmedaljerne gik til: 
Rasmus Frydkær (disk oskast), Kim 

Christensen (hammerkast og kugl estø d), 
Ditte Møller Nielsen (højdespring), Ca -

milla Nielsen (80 m hæk ), Anne Arvidson 
(kugl estød), sta fet løberne Kim Christen
sen, Martin 0. Jensen, Rune Pedersen og 
Pet er Beck (4 x 100 m) , Trine Olsen (ham 
merk ast), Katrine Vorum (200 m ), Mette 
Mø1ler Nielsen (kuglestød ), Nicolai Lade
wig (t respring ) og J eppe Christensen 
(h øjde- og længdespr ing ). 

Bronzem eda ljern e stod følgende SIK 
80'ere for: 

Run e Pedersen (300 m og 800 m hæk ), 
Cami lla Nielsen (300 m løb), stafetløb er 
ne Ca mill a Nielsen, Ditt e Møller Nielsen , 
Helle Mølhave og Anne Arvidson (4x 100 
m ), Sine Christiansen (100 m hæk), Met
te Møller Ni elsen (300 m hæk ), Nicolai 
Lad ewig (100 m hæk) og Jeppe Kristen 
sen (spydkast ). 



MANDAG 22. ]UNI 1998 SÆBY 

Motionsløb 
gav 146 sved 
på panden 
Sæbygårdløbet blev igen en succes 
Af Ole K. Petersen 
Foto: Bent Jakobsen 

SÆBY: Samtlige 146 del
tagere i Sæbygårdløbet 
kom i mål med sved på 
panden. Det traditions
rige motionsløb med 
start fra sportspladsen i 
Sæbygård Skov blev 
igen en succes. 

Trods varmen blev der le
veret mange gode præsta
tioner. Løbet blev gen
nemført ad naturskønne 
ruter . 

De hurtigste 
Den korte distance på 

3,8 km havdeJ esper Hoeg 
som den hurti gste i tiden 
14,30 minutter . Han del
tog i den mandli ge klasse 

for 17-35 årige. 83 løbere 
gennemførte den korte 
rute. 

Den lange distance på 
9,9 km havde Nicolai Ni
elsen som den hurti gste i 
tiden 35, 12 minutter . 
Han startede i den mand
lige klasse for 17-35-årige. 
Den lange rute gennem
førtes af 63 løbere. 

De fleste 
1 øvrigt samlede klassen 

for 17-35 mænd på den 
lange rute flest deltagere , 
nemlig 18. 17 mænd over 
46 år stillede op på sam
me distanc e og 15 mænd 
i klassen for 36-45-årige 
mænd, ligeledes på den 
lange rute. 

Det største klassehold 
kom fra 4. B på Volstrup 

1per Hoeg kom i ensom majestæt i mål som den hur
;te på den korte distance. 

Skole, som stillede med 
10 løbere. De fik en glas
pokal og T-shirt s. 

Junior Chamb ers Sæby 
stillede med det største 
hold samlet, nemlig 12 
løbere. Det betyder, at de 
i et års tid kan studer e 
Sæbygårdløbets vandr e
pokal. 

Der var præmie til vin
deren af de enkelte klas
ser, fremstillet på Sæby 
Glaspust eri. 

Formand en for Sæby 
Gymnastikforen ing, Kir
sten Sørensen, var en 
sprudlend e »opvarmer « 
for begge løb. 

Tidligere borgmester, 
byrådsm edlem Leif Bak 
(S), der i mange år var ak
tivt medlem af Sæby-atle
tikklubben SlK 80, var en 
både erfaren og velop lagt 
starter og speaker. 

I det hele tage gjaldt 
det, at Sæbygårdløbet 
igen i år blev afviklet i en 
<:~rrlP l øc .-.nt-i " i , , ..... ....... ~~ 

fære. Nok· gjaldt det pla
ceringerne for de fleste, 
men at deltage og gen 
nemføre var dog det vig
tigste. 

Sæbygårdløbet var ar
rangeret af Sæby-atletik
klubben SIK 80 i samar
bejde med Sæby Folke
blad. 

Placeringerne 
De tre bedste i de enkel

te grupper blev: 
Kort rute, 3,8 km: 
Piger indtil 12 år: l. 

Katrine Pedersen 19,58 

le tog den med ro under Sæbygårdløbet. Klapvognen skulle jo nødig vælte . 

Sæbygårdløbet blev afviklet på en idyllisk rute, der bl.a. gik gennem Sæbygård Skov. 

minut , 2. Anna Eriksen 
')'l ')fl ") n:1.1 .- ,, n _ -' -

sen zJ,29_----· -·· · ....... 
Piger 13-16 år: l. Katri

ne Vorum 19,55, 2. Mette 
Møller Nielsen 20,03, 3 . 
Ditte Møller Nielsen 
27,25. 

Damer 17-35 år: l. An
ne-Marie Sørensen 16,17, 
2. Tina Diebold 17,49, 3. 
Helle Hansen 23,21. 

Damer 36-45 år: l. Kir
sten Terp 18,16, 2. Pernil 
le Nielsen 20,35, 3. Inge 
Kjær Andersen 22,27. 

Damer fra 46 år: l. Mar
git Therkildsen 30,10. 

Drenge indtil 12 år: l. 
Vladimir Tamborg 17,32, 

~- B_ill . An~ersei:.i _ 19.!.,4.::6::.-,....:3::.-._ .::::La=rs"'e,_.n_4~8""1""3""0L, -=2"-. _,,B~ir~g1~· t~ F~. __ 
"-J11.11auau 1c1p .::,.1,v.1. 

Drenge 13-16 år: l. Rune 
Pedersen 15,32, 2. Kristi
an Hedver 16,11, 3. Den
nis Jensen 17,09. 

Mænd 17-35 år: l. 
Jesper Hoeg 14,30, 2. Jan 
Laust Pedersen 14,45, 3. 
Chr. Christensen 16,49. 

Mænd 36-45 år: l. Fred
dy Christensen 15,22, 2. 
Jan Tvede 16,54, 3. Jør
gen Jensen 19, 17. 

Mænd fra 46 år: l. Erik 
Pedersen 15,49, 2. Karl 
Ole Beck 19,53, 3. Ivan 
Bjærge 23,37. 

Lang rute, 9,8 km: 
Damer 17-35 år: l. Helle 

Hemrningsen 48,10 mi
nut, 2. Mette Hylle 53,02, 
3. Anette Bertelsen 53,05. 

Damer 36-45 år: l. Lene 
Lykke Nielsen 50,20. 

Damer fra 46 år: l. Ida 

Maosen 1.04,U , 3. Tove 
Sommer 1.05,44. 

Drenge indtil 12 år: l. 
Vladimir Tamborg 51,03, 
2. Rasmu s Arvidson 
1.02,45. 

Drenge 13-16 år: l. 
Mads Bech Christensen 
og Kristian Møller, begge 
i 54,49, 3. Steven Larsen 
1.16,41. 

Mænd 17-35 år: l. Ni
colai Nielsen 35,12, 2. 
Torben Kjelde 35,57, 3. 
Frede Andersen 37,30. 

Mænd 36-45 år: l. Tor
ben Pedersen 35,37, 2. 
Lars Johansen 39,56, 3. 
Palle Thomsen 39,58. 

Mænd over 46 år: l. Leif 
Christensen 3 7,58, 2. 
William Koktved 42,23, 
3. Anders Rittig 42,28. 

Anne-Marie Sørensen på vej i mål som den hurtigste på 
spindesiden på den korte rute. 



~per Hoeg kom i ensom majestæt i mål som den hur
;te på den korte distance. 

fære. Nok· gjaldt det pla
ceringerne for de fleste, 
men at deltage og gen
nemføre var dog det vig
tigste. 

Sæbygårdløbet var ar
rangeret af Sæby-atletik
klubben SIK 80 i samar
bejde med Sæby Folke
blad. 

Placeringerne 
De tre bedste i de enkel

te grupper blev: 
Kort rute, 3,8 km: 
Piger indtil 12 år: 1. 

Katrine Pedersen 19,58 

le tog den med ro under Sæbygårdløbet. Klapvognen skulle jo nødig vælte . 
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sen 23,29. 
Piger 13-16 år: l. Katri

ne Vorum 19,55, 2. Mette 
Møller Nielsen 20,03, 3. 
Ditte Møller Nielsen 
27,25 . 

Damer 17-35 år: l. An
ne-Marie Sørensen 16,17, 
2. Tina Diebold 17,49, 3. 
Helle Hansen 23,21. 

Damer 36-45 år: l. Kir
sten Terp 18,16, 2. Pernil
le Nielsen 20,35, 3. Inge 
Kjær Andersen 22,27. 

Damer fra 46 år: 1. Mar
git Therkildsen 30, 10. 

Drenge indtil 12 år: 1. 
Vladimir Tamborg 17,32, 
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Drenge 13-16 år: l. Rune 
Pedersen 15,32, 2. Kristi
an Hedver 16,11, 3. Den
nisJensen 17,09. 

Mænd 17-35 år: 1. 
Jesper Hoeg 14,30, 2. Jan 
Laust Pedersen 14,45, 3. 
Chr. Christensen 16,49. 

Mænd 36-45 år: l. Fred
dy Christensen 15,22, 2. 
Jan Tvede 16,54, 3. Jør
gen Jensen 19,17. 

Mænd fra 46 år: l. Erik 
Pedersen 15,49, 2. Karl 
Ole Beck 19,53, 3. Ivan 
Bjærge 23,37. 

Lang rute, 9,8 km: 
Damer 17-35 år: l. Helle 

Hemmingsen -48, 10 mi
nut, 2. Mette Hylle 53,02, 
3. Anette Bertelsen 53,05. 

Damer 36-45 år: l. Lene 
Lykke Nielsen 50 ,20. 

Damer fra 46 år: 1. Ida 

Maosen- 1.04,0~ 3. Tove 
Sommer 1.05,44. 

Drenge indtil 12 år: l. 
Vladimir Tamborg 51,03, 
2. Rasmus Arvidson 
1.02,45. 

Drenge 13-16 år: l. 
Mads Bech Christensen 
og Kristian Møller, begge 
i 54,49, 3. Steven Larsen 
1.16,41. 

Mænd 17-35 år: l. Ni
colai Nielsen 35,12, 2. 
Torben Kjelde 35,57, 3. 
Frede Andersen 37,30. 

Mænd 36-45 år: 1. Tor
ben Pedersen 35,37, 2. 
Lars Johansen 39 ,56, 3. 
Palle Thomsen 39,58. 

Mænd over 46 år: 1. Leif 
Christensen 37,58 , 2. 
William Koktved 42 ,23 , 
3. Anders Rittig 42 ,28. 

Anne-Marie Sørensen på vej i mål som den hurtigste på 
spindesiden på den korte rute. 
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Motionsløb 
gav _146 sved 
på panden 
Sæbygårdløbet blev igen en succes 
Af Ole K. Petersen 
Foto: Bent Jakobsen 

SÆBY: Samtlige 146 del
tagere i Sæbygårdløbet 
kom i mål med sved på 
panden. Det traditions
rige motionsløb med 
start fra sportspladsen i 
Sæbygård Skov blev 
igen en succes. 

Trods varmen blev der le
veret mange gode præsta
tioner. Løbet blev gen 
nemført ad naturskønne 
ruter. 

De hurtigste 
Den kort e distance på 

3,8 km havde Jesper Hoeg 
som den hurtigste i tiden 
14,30 minutter . Han del
tog i den mandli ge klasse 

'''>CF 

for 17-35 årige. 83 løbere 
gennemførte den korte 
rute. 

Den lange distance på 
9,9 km havde Nico lai Ni
elsen som den hurtigste i 
tiden 35, 12 minutter. 
Han startede i den mand
lige klasse for 17-35-årige . 
Den lange rute gennem 
førtes af 63 løbere. 

De fleste 
I øvrigt samlede klassen 

for 17-35 mænd på den 
lange rute flest deltagere, 
nemlig 18. 17 mænd over 
46 år stillede op på sam
me distance og 15 mænd 
i klassen for 36-45-årige 
mænd, ligeled es på den 
lange rute. 

Det største klassehold 
kom fra 4. B på Volstrup 

f < 

Skole, som stillede med 
10 løbere. De fik en glas
pokal og T-shirts. 

Junior Chambers Sæby 
stillede med det største 
hold samlet, nemlig 12 
løbere. Det betyder, at de 
i et års tid kan studere 
Sæbygårdløbets vandre
pokal. 

Der var præmie til vin
deren af de enkelte klas
ser, fremstillet på Sæby 
Glaspusteri. 

Formanden for Sæby 
Gymnastikforening, Kir
sten Sørensen, var en 
sprud lende »opvarmer« 
for begge løb. 

Tidligere borgmest er, 
byrådsmedlem Leif Bak 
(S), der i mange år var ak
tivt medlem af Sæby-atle
tikk lubb en SIK 80, var en 
både erfaren og veloplagt 
starter og speaker. 

I det hele tage gjaldt 
det, at Sæbygårdløbet 
igen i år blev afviklet i en 
c ::Prrl ,:"1,::i,c nn.C';,._;T T ... + .......... ,...,. 

Sæbygårdløbet blev afviklet på en idyllisk rute, der bl.a. gik gennem Sæbygård Skov. 

minut , 2. Anna Eriksen 2. Bill Andersen 19,46, 3. Larsen 48,30, 2. Birgit F. 
')") '){'\ ':) TI : 1 . 1 . .- TT n, _ _ 1 - ,.......-. • - • ~ - - -
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Side 6 

'fjek på tiden 
Lørdag med sol og Sæ-
bygårdløb. . 

Mange mødte op for at 
løbe og se på løbere. In
den løbene blev sendte 
af sted af J,pif _R,,\ ve_r 

der opvarmning med 
Kirsten Sørensen fra 
Sæby Gymnastikfor
ening. 

Det korte løb på 3,8 
kilometer havde 83 del
tagere. Først i mål kom 
Jesper Hoeg med en tid 
på 14,30. . 

9,9 kilometer var det 
lange løb, hvor 63 løbere 

gennemførte . Her kom 
Nicolai Nielsen først i 
mål, med en tid · på 
35,12. 

Den skoleklasse, der 
Rt.illørlø rnnrl ,I -~ ~~nl~cto 
- - ..................... ..., .1.;1-.1.cu U~L, ;:o,1.,,µ_._1-:1"''-' 

hold, fik en glaspokal og 
t-shirts. Det blev 4.B fra 
Volstrup skole, som 
havde 10 løbere med. 

Junior Chamber fik 
vandrepokalen for det 
største hold, de stillede 
med 12 løbere. 

Vinderne fra hver 
gruppe fik præmier fra 
Sæby Glaspusteri . 

.. 

Sæby gård
løbet blev 

gennemført i 
smukt sol 

skin og med 
fl,otte tider. 
Foto: Bent 
Jakobsen 

Alle tiderne fra Sæbygårdløbet 
Kort rute 3,8 km 
Piger O - 12 år: 
1. Katrine Pedersen 19.58. 2. 
Anna Eriksen 22.20 . 3. Rik
ke H. Pedersen 23 .29 . 4. Per
nill e Lilholt 26.25 . 5. Michel 
le Jensen 28.35. 6. Kristina 
Madsen 37.22 . 7. Rikke Niel 
sen 38.42. 8. Sanne Munch 
Hans en 38.45. 9. Anne Mette 
Brogård 38.46. 11. Anne 
Kjær Andersen 43.01. 11. 
Emilie Brogård 43.01. 12 . 
Sophie Saabye 51.10 . 

Piger 13 - 16 år: 
1. Katrine Vorum 19.55 . 2. 
Mette Møller Nielsen 20.03. 
3. Ditte Møller Nielsen 
27.25. 4. Anne Arvidson 
27.25. 

Damer 17 -35 år: 
1. Anne- Marie Simonsen 
16.17. 2. Tina Diebold 17.49. 
3 . . Helle Hansen 23.21. 4. 
Heidi Møller 24.31. 5. Anni 
Boi 28.06. 6. Maibritt Degn 
Christe ns en 33.39. 8. Helene 
Arvidsen 39 .50. 8. Anne 
From 39.50. 9. Trin e Saabye 
51.10. 

Damer 36 -45 år: 
1. Kirsten Terp 18.16. 2. Per
nille Nielsen 20.35. 3. In ge 
Kjær Andersen 22 .27. 4. Lo
ne Tamborg 24.18. 5. Helle 
Albertsen 24.51. 6. Karin 
Møller 25.47. 7. Lene Peder
sen 26.12. 8. Ann emett e 
Dahl 28.28 .9. Kirsten Møller 
28.42. 10 Bente Møller 
28.54. 11. Helle Madsen 
32.46 . 

Damer 46 - oo år: 
1. Margit Therkildsen 30.10. 

Drenge O - 12 år: 
1. Vladimir Tam borg 17 .32. 
2. · Bill Andersen 19.46. 3. 
Christian Terp 21.01. 4. Ru
ne Albertsen 23.18. 5. Kristi
an Dahl Jensen 25.42. 6 . Ni
els Rubæk Nielsen 26.19 . 7. 
Jens Eriksen 2i59.8. Simon 
Arvidson 28 .34. 9. Dennis 
Johansen 28.39. 10. Daniel 
Nielsen 29.59. 11. Christof.. 
fer Saaby 30.17. 12. Rasmus 
Christensen 32 .03 . 12. Ken 
neth H. Jensen 32.03. 14. Ja 
kob M. Jensen 50 .23. 

Drenge 13 - 16 år: 
l . Run e Pedsersen 15.32. 2. 
Kristian He'dver 16.11. 3. 
Dennis Jensen 17.09 . 4. Kim 
Tvede 17 .17. 5. Peter T. Beck 
18.42. 6. Ulrik Nielsen 
19.50. 7. Esben Rubæk Niel
sen 19.51. 8. Søren Bay Jen
sen 22.39. 9. Jakob Vang 
26.15. 

Mænd 17-35 år: 
1. Jesper Hoeg 14 .30. 2. Jan 
Laust Pedersen 14.45. 3. 
Chr. Christensen 16.49 . 4. 
Jens Chr. Skovsgård 17.03. 
5. Las se Tvede 18.06. 6. Kim 
Koop 19.41. 7. Niels Arvid
son 19.44. 8. Alex R. Chri 
stensen 21.53. 9. Morten 
Kallehauge 22.39. 10. Mor
ten Christensen 28 .27 . 11. 
Lars J ensen 28.37. 12. Steen 
Madsen 37.22 . 

Mænd 36 - 45 år: 
1. Freddy Christensen 15.22. 
2. Jan Tvede 16.54 . 3. Jørgen 

Jensen 19.17. 4. Lennart Pe
dersen 20.54. 5. Arne Chri
stensen 20.58 . 6. Carsten 
Gade 21.51. 7. Ole V Jensen 
50 .24. 

Mænd 46 - oo år: 
1. Erik Pedersen 14.59. 2. 
Karl Ole Beck 19.53. 3. Ivan 
Bjærge 23 .37. 4. Niels Jør 
gen Pedersen 23 .53. 

Lang rute 9,9 km 
Damer 17 - 35 år: 
1. Helle Hemmingsen 48 .10. 
2. Mette . Hylle 53.02. 3. 
Anette Bertelsen 53.05. 

Damer 36 - 45 år: 
1. Lene Lykke Nielsen 50.20. 

Damer 46 - oo år: 
1. Ida Larsen 48.30. 2. Birgit 
F. Madsen 1.04 .06 . 3. Tove 
Sommer 1.05.44 . 4. Marie
Louise Brun 1:11.09. 

Drenge O - 12 år: 
1. Vladimir Tamborg 51.03. 
2. Rasmus Arvidson 1.02 .45 . 

Drenge 13 - 16 år: 
1. Mads Bech Christensen 
54.49. 1. Kristian Møller 
54.49. 3. Steven Larsen 
1.16.41. 

Mænd 17-35år: 
1. Nicolai Nielsen 35. 12. 2. 

. Torben Kjelde 35.57. 3. Fre 
de Andersen 37.30. 4. Bo Boi 
40.31. 5. Per .Sørensen 42.02. 
6. Michael Christensen 
43.54. 7. Peder Hansen 
46 .20. 8. Lars Durr Thoma s-

sen 49.11. 9. Lars Jensen 
49 .23. 10 . Henrik Sørensen 
50.24. 11. Preben Kristensen 
53.20. 12. Peter Tinda l 
53.25. 13. Johnny Madsen 
53.34 . 14 . Jan Bette 53.35. 
15. John Larsen 53.52. 16. 
Jacob Andersen 54 .33. 17. 
Henrik Mikkelsen 60.04 . 18. 
Henrik Kristensen 1.02.07. 

Mænd 36 -45 år: 
1. Torben Pedersen 35.37. 

2. Lars Johansen 39.56. 3. 
Palle Thomsen 39 .58. 4. 
Bent Nielsen 40 .58 . 5. Pre 
ben Kejser 42 .04. 6. J an 
Christensen 43 .19. 7. Peter 
Steen Knudsen 44 .32. 8. 
Bent Buchave 46.51. 9. Hen
rik Andersen 47.52. 10. Jør
gen Aagreen 47.57. 11. Hans 
Kirstein 48 .21. 12. Pouli 
Svends 50 .00 . 13. Palle Jen
sen 50 .47. 14 . Johnny Jensen 
54.33. 15 . Laurids P. Jacob
sen 56 .27. 

Mænd 46 - oo år: 
1. Leif Christensen 37.58. 2. 
William Koktved 42.23. 3. 
Anders Rittig 42.28 . 4. Jens 
Gaarden Andersen 43.42. 5. 
Tage Andersen 44 .37. 6. Jør
gen Nielsen 45.28. 7. Johan 
D. Hansen 45.39. 8. Anders 
Claesson 46.02. 9. Per Søe 
Madsen 47 .32. 10. Gunnar 
M. Nielsen 50 .57. 11. Winfri
ed Chambosse 51.41. 12. Jør
gen Larsen 55 .14. 13. Hen 
ning Nielsen 56 .08. 14. Sven . 
E. Madsen 57.41. 15. Jens 
Aage Larsei:. 58.04. 16. Ivan 
Bjærge ·1.01.44. 17. Torben 
Madsen 1.03.45 . 
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SÆBV-: Sæby-atleten · .Møller Nielsen dog se · sig -
-:Mette . Møller Nielsen, ·besejret rried 3~58-3468 
: der repræsent~rer ~SIK point. Alligevel - kunne · 

· _-.:~80, sikrede si~ .sølv ved Sæbytpigen være tilfi:eds. 
~_~DM 4--ma._ngeka~p i-S-ø11: _' Hun -satte .·nemlig tre per-
·_"~ilerbqrg. _ ~~ ~ ~ontige rekørdei i sin-Lse- - ·_ 

~ - . rie. -· .· . _ . · 
--._Den 17-årige·.~-·-sæbynit : Hos ·.de 14-15 ~rige._ del- - ~q 

_ - -~æmpede ihærdigt mod - tog _f:amilla Nielsen og ::. 
· Hvidovres =J'ine Sand gen- : ~Ditte Møllet Nielsen fra -. 
. nelll: samtlige syv øvefser, --:SIK_::..80. E:ørstnwwt_e var -
--og ~~Jte lå til at vinde ef- : tæt J?_å at få e~ _-medalje, 
· ter føtstedagens fire øvel- men ~- sidstnævnte måtte ~ 

ser, 80 ~eter l)ækkeløb, . tage til --~~kke_. _;med en -
- højdespring, kugtestø~ og femt~plad~, B~gge piger 
200 meter løb. . er dog kun 14· åT og -kan 

- Da søndagens dy;st i : deltage i samnJ:e gruppe 
-,ø-spydkast, -·. længdesp _ring næst~ ·år. · . · 

·og 800 .;. .. meter ._ løb -;:~var kjær 
:· .overstået, ~-måtte - . Nie tte - .. . ~ -:; 
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- · Træningstider 
~ på stadion -

i, •,~ ... - _.. · ..• 

. - . ,,. ,.. 

-·, _:Første træningsdag: _Torsdag d·. -6. ·august.~~ 
.. ·_ · ·s-s ÅR: Tirsdag, idræt på tværs kl. 1 a.00~ 19.00 
. __ -:_ 9-12 ÅR: Tirsdag og torsdag .. . ·. kl. 18.00-19.00 

i • '"' -::~~13 AR OG Æb.DRE: - ~-..,__ , . . . 
Tirsdag og torsdag .......... kl. 19._00-20,:30 

• 
--~ .. MOTtONSLØBERE:~ . _ 
:;· ~~~Øn~arr 'kl. .. 1:7 :oo og ~ønd@g kl.. 16.00 ~ 
Spom;or: · AIS SÆBY ~ . 

- FISKE-INDUSTRI ~: 
-: .. " . ~ . 



_________ Sæ_~_eb_lad ___ s_-_H __ ... _,_~_ 

--·-j ] 

I 

·• 
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Onsdag og •ndag kan dag den 9. august. Det gi-
man træne _og koDJD1e i .. ver knap en måneds tr~
fonn. .-- - - ning ; inden store og små 

Atletikklubben - SIKSO k~ster sig ·ud i Sæby Lø
står -for den fælles løbe- bet lørdag 5fen 5: septem~ 
træning, der starter -søn- . her. ·' . - . - -es 



leb)ad Onsdag den 19. august 1998 
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LØRDAG DEN 5. 
/"""'~r ") SEPTEMBER 1998 KL. 1 3.00 

~ll 'J,'l ,~ I!) Distancerne er henholdsvis 5 og l O km. Be-
~ t~ ~ IJ mærk, at starttidspunktet i år er kl. 13 .00 for 

\ i=-• J begge d istancer. 

J~ , Rutebeskrivelse: 

(Ju1 
' ' Der løbes fra Egnsbank Nord ad Vestergo-

, de forb i Sparekassen , til højre ad stien 
efter Advokaterne, langs åen forbi tennis-

' banerne, ved markerne inden Humlebro
en til højre ad hulvejen, derefter første 

/) 

.. gang til højre igen, forbi tennisbanerne, 
- igen nem Musehullerne ad Skovalleen, for-

I \ I bi Siesta og til målet ved Egnsbank Nord . 
,J l O km ruten består af 2x5 km. '-L ftJ) Præmier til: •Størsteantal deltagere 

~ I fra samme skoleklasse. 
,~ • Største antal deltagere 
~ , fra samme gade/vej. 

- ~ • Største antal de ltagere 

I\--... 
fra samme firma/klub . 

Startnumre afhentes ved startstedet senest 
30 min. før start . 

Opva rmning kl. 12 .40 . ,~,.,_ V _ Start kl. 13.00 for både 5 og 10 km ruten. 
Drikkevarer i målområdet samt efter 5 km 
på l O km ruten. 

Diplom til alle. 

NYT-NYT-NYT! 
Rulleskøiteløb på Sæby Torv 

O I 
\1i, \: LODTRÆ.KNING S-
(--:, PRÆ.MIER 

Kom og vis dine færd igheder på rulleskøjter. 
Mange spændende og sjove konkur rencer. 
Mød op på torvet lørdag den 5 . september kl. 
1 1 .0 0 . Tilmeldi ng ikke nødvend igt ! 

blandt alle deltage re ! 

Navn : Årgang: 

Adresse : By: 

Firmanavn: Skolekl.: 

Gade/vej : Tlf.: 5km0 10km0 

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

Tilmelding: Senest tirsdag den 1. september hos Peiter Sport, Sæby, eller med post: Peiter Sport, Vestergade 23, 
9300 Sæby· Nytorv Foto, Vestergade 13, 9300 Sæby · Sæby folkeblad, Torvet, 9300 Sæ by. 

Sæby Handelsstandsforening · SIK 80 · Sæby folkeblad 
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SÆBY: Scandic Match er Olsen i kuglestød. . ter deltagerne går i gang -
. navnet på det store at- · · - ~tævnet vi' være rigtig . med __ de fysiske arstren-
, lektikstævne, der på lør- · god PR for byen, siger · . gelser. . . · ',_'i;. 
dag løber af ~tablen på -Gunnar Møller Nielsen ,_ Der er gratis en~ på 

·-Sæby Atletikstadion . . , fra atlet .ikklubben SIK 80, " Sæby·_ Atletikstadion, :-··og -· -
· der arrangerer tlet st~re Gunnar Møller Nielsen 

Stævnet har deltagelse af . stævne : · . . ]1abet på -et stort ·frenimø- -
"mell~in 140 og" 170 skan~ ·· · . - Vi ·håber . på, at delta- · ·de. --~. .> · ·f · : 

'~ dinaviske -udøv.ere i alde- · gerne måske er nogle af . Når deltagerne ved fire- . · 
. · ren 16-19 år. " . · fremtidens turister. · · tiden er . færdige med at 
,. Dysten kornnier tii åt · Deltagerne får - ud over løbe, kaste og springe, 
· ·stå mellem et jysk-fwsk, ~ en stor . oplevels~ -. også- skal · de videre . på sight- · .. 

et vestsvensk ok· et syd- en t-shirt ~.med fra stæv- -·seeing. Turen går først · -
·· · norsk hold. : net, så de . kan gå og gøre· omkring havnen, og si-

Sæby .er flot repræsen,te- · lidt reklame for Sæby ·ude den nordpå .mod · Skagen, 
ret på -det jysk-fynske i deh store:verde:Q. · hvor - -de ·. _ung~ idræts-

__ hold. Her deltager Jeppe _ · Stævnet : åbnes lørdag udøvere selvfø~el!g -, skal 
Christensen i - højde- klok!<en-10 med velkomst opleve Grenen. · . ·· --

. spri~g, S~e Christian- af ~rgn:iester ' Fol!De~ 
IT sen i hækkeløb ·samt Met- - Hansen og .indma.Ich ved 
\I te Møller Mlel~ugTrlne Musikkorps Sæby, hvorefc 

----zyby 



MANDAG 24. AUGUST 1998 

• 
SÆBY 

Ingen regn, tak 
Arrangørerne holdt vejret - vejret holdt 

årets Scandik Match var 
lettede. Det holdt tørt, 
og de mellem 140 og 
170 norske, svenske og 
danske atleter i alderen 
16-19 år kunne gennem
føre det store stævne. 

Det vestsvenske hold 
vandt konkurrencen med 
307 point. Efter dem fulg
te det sydnorske hold 
med 248 point, mens det 
jysk-fynske fik 235 point 

og måtte tage til takke 
med sidstepladsen. 

Storandel 
De lokale SIK SO-atleter 

havde deres andel i, at 
det jysk-fynske hold kom 
i mål med æren i behold. 

Mette Møller Nielsen 
blev nummer 3 i 100 me
ter hæk, Anne Arvidson 
fik tredjeplads i både 
spydkast og kuglestød (3 
kg), og Katrine Worum 
blev 3'er i længdespring. 

Martin Jensen besatte 

en flot anden;ilads i høj
despring, og Ida Ø. 
r,.. .... .,.o..., hlo, .r n11mmPr l 
kuglestød ( 4 kg). Endelig 
vandt det jysk-fynske 
hold pigernes 4 x 100 
meter stafet godt hjulpet 
af Mette Møller Nielsen 
og Katrine Worum. 

lyby 

Diskoskasteren 
Trine Olsen i kasteburet. 

11 

Anne Arvidson blev nummer tre i både kuglestød og Katrine Worum (yderst til venstre) måtte nøjes med sjettepladsen i 100 meter. Til gengæld tog hun revanche i stafet-
spydkast. ten, som hun var med til at vinde. 



Anne Arvidson blev nummer tre i både kuglestød og 
spydkast. 

årets Scandik ~Match var 
lettede. Det holdt tørt, 
og de mellem 140 og 
170 norske, svenske og 
danske atleter i alderen 
16-19 år kunne gennem
føre det store stævne. 

Det vestsvenske hold 
vandt konkurrencen med 
307 point. Efter dem fulg
te det sydnorske hold 
med 248 point, mens det 
jysk-fynske fik 235 point 

Stor andel 
De lokale SIK 80-atleter 

havde deres andel i, at 
det jysk-fynske hold kom 
i mål med æren i behold. 

Mette Møller Nielsen 
blev nummer 3 i 100 me
ter hæk, Anne Arvidson 
fik tredjepl ads i både 
spydkast og kuglestød (3 
kg), og Katrine Worum 
blev 3'er i længdespring. 

Martin Jensen besatte 

kuglestøo ( 4 kg). Enoelig 
v~ndt det jysk-fynske 
hold pigernes 4 x 100 
meter stafet godt hjulpet 
af Mette Møller Nielsen 
og Katrine Worum. 

lyby 

Diskoskasteren 
Trine Olsen i kasteburet. 

Katrine Worum (yderst til venstre) måtte nøjes med sjettepladsen i 100 meter. Til gengæld tog hun revanche i stafet
ten, som hun var med til at vinde. 
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Det ser halsbrækkende ud, men Martin Jensen lander blødt, og får en andenplads. 

Ingen regn, tak 
Arrangørerne holdt vejret - vejret holdt 
Foto: Bent Jakobsen og måtte tage til takke 

med sidstepladsen. 
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Skandinavisk stævne 
holder liv i atletikken 
Professionelle forhold på Sæby Atletikstadion 
Af Henrik Lyby Lund 

SÆBY: Scandik Match er 
fortsat kun på udviklin gs
stadiet . Stævne nummer to 
blev holdt på Sæby Atletik
stadion lørdag i blæst men 
heldigvis ikke regn. 

Sæby Kommune og Sæby Handelsstandsforening 
har sponsoreret en t-shirt til hver af udøverne. 
Her viser Mette Møller Nielsen 

Selv om det blæser og faktisk 
er lidt småkoldt, er arran
gørerne lykkelige for, at det 
holder tørt. 

Sagen er nemlig den , at 
Sæby Atletikstadio n ikke har 
en tribune og derfor er umu
lig at overdække i tilfælde af 
regnvejr. 

Til gengæ ld er Atletiksta
dion til lejligheden gjort så 
moderne og professionelt 
ud styret som muli gt. 

»Scandik Match «-trøjen frem. 

al begivenhed. 
Aktørerne var 16-19-årige 

drenge og piger fra Norge, 
Sverige og Danmark , og de 
kom ikke for at konkurr ere 
på eliteplan . 

- Deltagerne hører ikke til 
eliten. Det er vigtigt, at vi 
hold er fast i, at det skal være 

Vindmålere sjovt, fortæller Birgitte Møl-
, Arrangørerne har været drup fra Jysk-Fynsk Atletik 
ud e at leje forskelligt udstyr, Forbund , der samme n med 
der er et større internationalt SIK 80 stod bag lørdagens ar-

' stævne værd igt. rangeme nt. 
' For eksempe l har man an- Tanken med stæv net er 

T--::,1

~~!t ~e~le~k~t~ro~n~i~sk~m~å;le~ru~d~-~ ~ f--- =--==j\ ;l_~~~'---- -l - .::2:,.._ j _ j nemlig først og fremmest at , t:'e~t~~::;r~r=~~rk:~ P~0;1:~e Q;tl:~~~e1:~f;~ 
se, hvem der har vundet fællesskab atletikken kan til-

I 100-meteren, og i hvilken byde . 
tid. Derfor var der heller ikke 

Vindmålere er også en del medaljeoverrækkeiser eller 
af udstyret, så tiderne kan sejrceremonier for de indivi-
korrigeres for den hårde du~lle vindere ved weeken-
blæst, der i perioder lagde dens stævne . 
vejen forbi Sæby under lør
dagens stævne. 

En social begivenhed 
Rammerne var altså så pro

fessionelle, som det kunne 
lade sig gøre, men stævnet 
var i lige så høj grad en soci-

Flere 
stævner 
Ved weekendens 
Scandik Match be
viste arrangørerne 
SIK 80 og Jysk
Fynsk Atletik For
bund, at Sæby er 
moden til flere 
større atletikstæv
ner i fremtiden. 

- Vi har fået me
get positive tilbage
meldinger fra delta
gerne, siger Gunnar 
Møller Nielsen fra 
SIK 80. 

Deltagerne var 
glade for arrange
mentet, som efter 
de idrætslige udfol
delser bød på en tur 
til Raabjerg Mile og 

Grenen. 
Også indkvarte

ringen på Sæby Sko
le Syd var forløbet 
gnidningsfrit. 

- Vi har fået mod 
på flere, større ar
rangementer, siger 
en tilfreds Gunnar 
Møller Nielsen efter 
et vellykket stævne 
på Sæby Atletiksta
dion. 

lyby 

Gunnar Møller 
Nielsen glæder sig 

over en vellykket 
Scandik Match. 

Foto: Bent Jakobsen 

Tre hold 
Ved Scandik Match dyster 

tre hold. 
Et vestsvensk, et sydnorsk 

og et jysk-fynsk . Og ved at 
regne de individuelle point 
sammen finder man så ud 

Foto: Bent Jakobsen 

af, hvilket hold , der skal kåres 
som vind er. 

God reklame 
Den kun et år gamle Scandik 

Match, skal, hvi s alt går vel, 
holdes hvert år med skiftend e 
værtsskab til de tre de ltagerlan
de. Sidste år havde den premie-
re . i Trollhåttan i Sverige, og I 
~:.ste år rykker den så til Nor- \, 

Valget af Sæby var ikke det 
mest op lagte . 

- Vi kunne selvfølgelig have 
valgt at holde stævne t i Aal
hnrv . men vi svntes, at det var 
vigtigt at vise, at Sæby AflefiR~--- ~
stadion også kan bruges til 
sådan et stort stævne, siger Bir-
gitte Møldrup. 

At Skandik Match er god PR 
for Sæby, har også Handels
standsfo reningen bemærket. 
Sammen med Sæby Kommune 
har de sørget for t-shirts til alle 
deltagerne, så Sæby kan blive 
kendt vidt omkring . 



styr, sa ao-mmeren--xa1r:,1aa 
! bag en skærm og præcist kan 
se, hvem der har . vundet 

[ 100-meteren, og i hvilken 
; tid. 

. ... ,.. Vindmålere er også en del 
af udstyret, så tiderne .•kan 

1 korrigeres for den hårde 
blæst, der i perioder lagde 
vejen forbi Sæby under lør-

1 dagens stævne. · 

t 

En social begivenhed 
Rammerne var altså så pro

fessionelle, som det kunne 
lade sig gøre, men stævnet 
var i lige så høj grad en soci-

Flere 
stævner 
Ved weekendens 
Scandik Match be
viste am;1.ngørerne 
SIK 80 og Jysk
Fynsk Atletik For
bund, .at ~æby er 
moden til flere 
større atletikstæv
ner i fremtiden. 

- Vi har .fået me
get positiv~ tilbage
meldinger fra delta
gerne,... siger Gunnar 
Møller Nielsen fra 
SIK80. 

Deltagerl}e var 
glade for / arrange
:rnehtefj $Om 'efter 
de idrætslige udfol
delser bød på en tut 
til Ra!lbjerg Mile og 

Grenen. 
Også .. indkvarte 0 

ringen på Sæby .Sko
le Syd var forløbet 

· gilidningsfrit. 
- . .Vi har fået inod 

på flere, større ar
rangementer, siger 
en tilfreds Gunnar 
Møller Nielsen· efter 
et vellykket stæyne 
på Sæby Atletil<stq-. 
dion. 

lyby 

Gunnar Møller 
Nielsen glæder sig 

over en vellykket 
Scandik Match. 

Foto:J3ent Jakobsen 
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fællesskab atletikken kan til- vigtigt af v ise, at Sæby AflenR:---- r-
byde. stadion også kan bruges til 

Derfor var der heller ikke sådan et stort stævne, siger Bir
medaljeoverrækkelser eller gitte Møldrup. 
sejrceremonier for de indivi- At Skandik Match er god PR 
·duelle vindere ye<l weeken- for . Sæby, har og~å Handels
dens stævne. standsforeningen · bemærket. 

Tre hold 
Ved Scandik Match dyster 

tre hold. 
Et vestsvensk, et sydnorsk 

og et jysk-fynsk. Og ved at 
regne de individuelle point 
sammen finder man så ud 

Sammen med Sæby Kommune 
har de sørget for t-shirts til alle 
deltagerne, så Sæby kan blive 
kendt vidt omkring. 
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Skandinavisk stævne 
I I .•, ' . 

holder liv i atletikken 
Professionelle forhold på Sæby Atletikstadion 
Af Henrik Lyby Lund 

SÆBY: Scandik Match er 
fortsat kun på udviklings
stadiet. Stævne nummer to 
blev holdt på Sæby Atletik
stadion lørdag i blæst men 
heldigvis ikke regn . 

Selv om det blæser og faktisk 
er lidt småkoldt, er arran
gørerne lykkelige for, at det 
holder tørt. 

Sagen . er nemlig den, at 
· Sæby Atletikstadion ikke har 
en tribune og derfor er umu
lig at overdække i tilfælde af 
regnvejr. 

, Til gengæld er Atletiksta
. dion til lejligheden gjort så 

moderne og professionelt 
udstyret som .muligt. 

t . 

Vindmålere 
Arrangørerne har været 

ude at leje forskelligt udstyr, 
der er et større internationalt 
stævne værdigt . 

For eksempel har man an
sk\ ffet elektronisk målerud-

Sæby Kommune og Sæby Handelsstandsforening 
har sponsoreret en t-shirt til hver af udøverne. 
Her viser Mette Møller Nielsen 
»Scandik Match«-trøjen frem. 

al begivenhed. 
Aktørerne var 16-19-årige 

drenge og piger fra Norge, 
Sverige og Danmark , og de 
kom ikke for at konkurrere 
på eliteplan. _ 

- Deltagerne hører ikke til 
eliten. Det er vigtigt , at vi 
holder fast i, at det skal være 
sjovt, fortæller Birgitte Møl
drup fra Jysk-Fynsk Atletik 
Forbund, der sammen med 
SIK 80 stod bag lørdagens ar
rangement . 

Tanken med stævnet er 
nemlig først og fremmest at 
promovere atletikken som 
1 · _ 1 ...l ! ...1_....,.. .L. ,.....rr ~-r~c,a h,: rill?Pt 

Foto:BentJakobsen 

af, hvilket hold , der skal kåres 
som vinder. 

God reklame 
Den kun et år gamle Scandik 

Match , skal, hvis alt · går vel, 
holdes · hvert år med skiftende 
værtsskab til de tre deltagerlan
de . Sidste år havde den premie
re . i Trollhattan i Sverige, og 
næste år rykker den så til Nor
ge. 

Valget af Sæby var ikke det 
mest oplagte. 

- Vi kunne selvfølgelig have 
valgt · at holde stævnet i Aal
hnrv . men vi svntes, at det .var 

I 

J 
I 
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Stort skandinavisk stævne forløb godt 
Formanden for atletikklub
ben SIK 80 Gunnar Møller 
Nielsen er meget tilfreds med 
weekendens store stævne. 

De 145 unge atleter fra Sve
rige, Norge og Danmark deltog 
i Skandikmatch 98. Udover at
letikken, var en meget stor del 
af stævnet det sociale. 

Stævnet blev åbnet lørdag 
formiddag hvor Musikkorps 
Sæby spillede og borgmester 
Folmer Hansen og Gunnar 

Ida Ø. Jensen nåede 
9,92 meter i kuglestød. 

Foto: Bent Jakobsen 

Martin Jensen 
satte personlig 

rekord med 
1,66 meter i 

højdespring. 

Foto: Bent 

Møller Nielsen bød velkom
men. 

Da stævnets atletikdel slut
tede lørdag, var der sightsee
ing i Sæby og en bustur til Rå
bjerg Mile og Grenen. 

Alle deltagerne fik en t-shirt 

og gode minder med hjem. 
Gunnar Møller Nielsen fik i 

september sidste år Jysk
Fynsk atletikforbund Region 
Nords vandrepokal. Lørdag af
ten gav han den videre til be
styrelsesmed lem Ole Chri-

Jakobsen L__:::::::.. _ _:_ ___ ~ !t.._ _____ _::?::_:....._:~:ii2!~ :.::::....._~~ 

stensen, som fik anerkendel
sen for hans arbejde i SIK 80 
med at få stadion færdig og for 
sit arrangement i arbejdet 
med at inddrage forældrene i 
klubben. 



Lørdag kæmpede de unge atleter. Bagefter så de Sæby, Råbjerg Mile og Grenen. Foto: Bent Jakobsen 

Stort skandinavisk stævne forløb godt 
Formanden for atletikklub
ben SIK 80 Gunnar Møller 
Nielsen er meget tilfreds med 
weekendens store stævne. 

De 145 unge atleter fra Sve
rige, Norge og Danmark deltog 
i Skandikmatch 98. Udover at
letikken, var en meget stor del 
af stævnet det sociale. 

Stævnet blev åbnet lørdag 
formiddag hvor Musikkorps 
Sæby spillede og borgmester 
Folmer Hansen og Gunnar 

Ida Ø. Jensen nåede 
9;92 meter i kuglestød. 

Foto: Bent Jakobsen 

Møller Nielsen bød velkom
men. 

Da stævnets atletikdel slut
tede lørdag, var der sightsee
ing i Sæby og en bustur til Rå
bjerg Mile og Grenen . 

Alle deltagerne fik en t-shirt 

Martin Jensen 
satte personlig tj 

rekord med I ·'' 

1,66 meter i 
højdespring. 

Foto: Bent 
Jakobsen 

og gode minder med hjem. 
Gunnar Møller Nielsen fik i 

september sidste år Jysk
Fynsk atletikforbund Region 
Nords vandrepokal. Lørdag af
ten gav han den videre til be
styrelsesmedlem Ole Chri-

-------------- -··-···--

stensen, som fik anerkendel
sen for hans arbejde i SIK 80 
med at få stadion færdig og for 
sit arrangement i arbejdet 
med at inddrage forældrene i 
klubben. 
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Idræt på tværs , -
SÆBY: Al letikklubben ~IK 80 i Sæby ·er klar -til ·at 
rykke indendørs med de mindste. · : . _-

"Torsdag eftermiddag starter ldu~ben således -ak
tiviteten "Idræt på tvær_s" for de 6-7-årige. Det 
sker- i Sæby Fritidscenter, hvor der ~ fortsættes 
hver torsdag . Det sker med bl.a. klubbens for- · 
mand, Gunnar Møller Ni~lsen, som instruktør. 
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På llled løbeskoene. 
På lørdag sendes de mange, 
friske løbere ud på det årlige 
Sæby løb. 

En af deltagerne bliver In
ge Kjær Andersen. Sammen -
med andre i Junior Cham
bers begyndte hun at løbe i 
januar. Først stille og roligt, 
med et trimprogram, hvor 
man skiftevis går og løber. Nu 
er hun kommet op på at løbe 
10 kilometer uden stop. Hver 
søndag mødes de og løber 
sammen. Inge Kjær Ander
sen er tandlæge, og i sit arbej
de kan hun mærke at krop
pen har fået det meget bedre 
siden hun begyndte at løbe. 
Til Sæbygårdløbet i juni fik 
de 12 løbere fra Junior Cham
bers vandrepokalen, fordi de 
stillede med det største hold. 

5 eller 10 km. 
På lørdag klokken 13 går 

det løs. Løberne sendes ud på 
en 5 eller 10 kilometer lang 
rute. Løbet starter og slutter 
på Torvet i Sæby. 

Inden løbet begynder , er 
der opvarmning for alle. Lø
bet arrangeres af Sæby han
delsstandsforening, SIK -80 
og Sæby Folkeblad . 

Alle får et diplom og der er Inge Kjær Anders en er klar til Sæby løbet, hun begyndte 
præmier til den skoleklasse, t l b · · 

a Ø e i Januar. Foto: Carl Th . Poulsen der har flest elever med i lø-
bet, den gade eller vej der har 
flest med, og det firma eller 
den klub der stiller med det største antal 
deltagere til løbet. 

Rulleskøjter 
I løbet af sommeren har man kunne se 

mange rulleskøjteløbere. Nogle bruger 
' 

skøjterne til motion eller som transport
middel, mens andre kan lave de utrolig
ste ting med hjul under fødderne. Lørdag 
formiddag kan alle rulleskøjteløbere ud
folde sig på Torvet , hvor der også bliver 
konkurrencer. -es 
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Parat til st -
LØB 
I morgen er der Sæby-løb 
SÆBY: I morgen kl. 
13,00 afholdes det årlige 
Sæby l~b. Løbet starter 
på . Torvet, · hvor _! .man 

. kan vælge imellem en S . 
og . 10 km. ·rute. 

~ Der er præmier til skole
klassen, gaden/vejen eller 
firmaet/klubben med flest 
deltagere. Der -. har været 
stor interesse for løbet _, og 
arrangørerne mener, . at 
der bliver over bundrede 
løbere i år. 

- Vi har hængt skilte og 
sedler op i hele byen, og 
vi tror, det er derfor, at 

· · der er så stor opbakning, _ 
fortæller · Gunnar Møller 
Nielsen, - fra SIK 80, der 
sammen med Sæby Han- . · _

1 

d~lsstandsforening . og 
Sæby Folkeblad arrange- , 
rer løbet ._ 
. Der er stadig mulighed · 
for at deltage i løbet, selv 
-om man endnu · ikke -er 
tilmeldt. 
: Som noget nyt er _der -
arrangeret rulleskøjteløb -

, på . Torvet. Løbet starter · 
kl. 11.00. Tilmelding · er 
ikke nødvendig ved rulle
skøjteløbet. Der er -diplo
mer til alle deltagere.-
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Jeppe Kristensen har aldrig sprunget højere end de 1,99 meter, som sikrede ham guldet i højdespring for de 18-19 
årige drenge. Arkivfoto 



DM-medaljer 
7- 9-9~ 

Unge atleter fra Sæby hjem med masser ·af metal 
GLOSTRUP: Heldigvis skulle de 
12 unge sæbynitter fra atletik
klubben SIK 80, som i weeken
den deltog ved de danske ung~ 
domsmesterskaber i Glostrup ik
ke flyve hjem fra mesterskaber
ne. 

I så fald havde de fået store proble
mer med at passere gennem luft
havnens metaldetektor, for de unge 
vendelboer ragede godt til sig af 
medaljer ved mesterskaberne. 

Ikke færre end ti medaljer slæbte 
de hjem til Vendsyssel - tre af guld, 
fem af sølv og to af bronze. 

- Vi holdt den nordjyske fane 
højt, lyder det fra en jublende glad 
SIK SO-formand, Gunnar Møller Ni
elsen. 

Stor stabilitet 
Klubbens tre danske ungdoms

mestre er Kim Christensen, som 
vandt drengenes diskoskast i årgan
gen 14-15 år. Selv om han var den 
yngste i konkurrencen, vandt han 
med et kast på 45,02 meter. Under
vejs viste han stor stabilitet, efter-

, som fire af hans i alt seks kast slog 
ned på den pæne side af 40 meter. 

I højdespring sikrede Jeppe Kri
stensen sig guldet for de 18-19 åri
ge med et fornemt spring på 1,99 
meter - 20 centimeter højere end 
ham selv. 

- Det var samtidig en personlig 
rekordforbedring på tre centimeter, 
fortæller Gunnar Møller Nielsen. 

Den tredje DM,guldmedalje sør
gede Anne Arvidsson for i hammer
kast for 14-15 årige piger. Her send-

te hun hammeren 31,21 meter ud, 
og det var nok til mesterskabet . 

Anne Arvidsson viste under me
sterskaberne, at hun har et alsidigt 
kastetalent. Hun sikrede sig således 
også DM-sølv i diskoskast med et 
kast på 32,15 meter. 

Sølv til søstre 
Også Kim Christensen blev dob

belt medaljevinder, eftersom han 
fik sølv i kuglestød med 13,92 me
ter. 

Søstrene Mette og Ditte Møller 
Nielsen kom også hjerri med hver 
sin sølvmedalje. Mette Møller Niel
sen besatte andenpladsen i kugles
tød for 16-17 årige piger med et 
stød på 10,12 meter. Lillesøsteren 

- Vi holdt den nordjyske fane højt, ly
der det fra en stolt Gunnar Møller Ni
elsen fra Sæby-klubben SIK 80. 
Arkivfoto 

Ditte erobrede sølv i højdespring 
for 14-15 årige piger med et spring 
på 1,53 meter - tre centimeter bed
re end sit hidtil bedste. 

SIK 80s sidste sølvmedalje sørge
de Rune Pedersen for, da han løb 
ind på andenpladsen i de 14-15 åri
ge drenges 1500 meter løb med ti
den 5.02,13 minutter. 

Småskadet 
- Ganske godt klaret al den stund, 

at han har været småskadet i det 
ene knæ i de sidste to-tre uger, ly
der det anerkendende fra Gunnar 
Møller Nielsen. 

De to bronzemedaljer til SIK 80 
sørgede de fire rappe piger, Katrine 
Vorum, Mette Møller Nielsen, Trine 
Olsen og Sine Christiansen, for. 

Hos de 16-17 årige piger kom de 
ind på tredjepladsen i 4x100 meter 
stafet, og samme placering opnåe
de de i 1000 meter stafet. 

OM 
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Starten gik kl. 13 fra Sæby Torv, og løberne blev sendt på en skøn tur i skoven. Foto: Bent Jakobsen 

Nedgang trods godt løbevejr 
Kun 79 var med 1 :")æDy Løbet 
SÆBY: Selv om løbeve jret var perfekt -
hverken for koldt eller varmt - deltog 
kun 79 i lørdagens udga ve af det tr adi
tionsrige Sæby Løbe t . Det var 16 færre 
end i fjor, men dog på niveau med del
tagerantallet i 1996. 

Igen i år var SIK 80, Sæby Folkeblad og 
Sæby Handels
standsforening 
gået sammen 
om at arrange
re løbet, og de 
79 friske mo
tionister blev 
fra startstedet 
ved Egnsbank 
Nord på torvet 
sendt ud på en 
skøn tur i sko
ven. 

Ruten var på 
fem kilometer, 
og knap halv
delen af løber
ne tog den to 
gange og til
bagelagde altså 
10 kilometer 
ialt. Løbet blev 
skudt i gang af 
handelstan
dens formand, 
Flemming 
Thingbak, der i 

modsætning til i 1996 ikke løb med den
ne gang. Han skulle passe sin forretning, 
Sæby Foto . 

De hurtigste 
De hurtigste på fem kilometer-ruten: 
Herrer: I.Jan Lehmann i tiden 17.17 

Samtlige 79 startende gennemførte løbet. 

\ 

\ 

min. 2. Erik Pedersen i 18.39 min. 3. Jan 
Christensen i 21.21 min. 

Damer: 1. Karin Wæhrens i 20.17 min. 
2. Kisten Terp i 22.41 min. 3. Britta Hus
ted i 26.59 min. 

De hurtigste på ti kilometer-ruten: 
Herrer: 1. Bo Hansen i 37.20 min. 2. Ib 

Hansen i 38.21 min. 3. Karsten Schaltz i 

40.53min. 
Damer: 1. Anne-Marie Simonsen i 

41.54 min. 2. Lene Andersen i 42.07 
min. 3. Ulla Fl6che i 49.56 min. 

Zoneterapi 
Største klassehold var 5.B fra Volstrup 

Foto: Bent Jakobsen 

Skole, der del
tog med ni ele
ver. De største 
firmahold var 
FAK 66 og Ju
nior Chamber 
Sæby hver med 
fire deltagere . 
Samtlige star
tende gennem
førte i øvrigt 
løbet. 

Som noget 
nyt havde ar
rangørerne i år 
allieret sig med 
zoneterapeu
terne Susanne 
Brandenhoff 
og Hanne 
Christensen. 
De tog sig efter 
løbet kærligt at 
motionisternes 
fødder. 

kjær 

I' 
J 



Kun 1 .9 var mea 1 ~æoy :cøoe 
SÆBY: Selv om løbevejret var perfekt -
hverken for koldt eller varmt - deltog 
kun 79 i lørdagens udgave af det tradi
tionsrige Sæby Løbet. Det var 16 færre 
end i fjor, men dog på niveau med del
tagerantallet i 1996. 

Igen i år var SIK 80, Sæby Folkeblad og 
Sæby Handels
standsforening 
gået sammen 
om at arrange
re løbet, og de 
79 friske mo
tionister blev 
fra startstedet 
ved Egnsbank 
Nord på torvet 
sendt ud på en 
skøn tur i sko
ven. 

Ruten var på 
fem kilometer, 
og knap halv
delen af løber
ne tog den to 
gange og til
bagelagde altså 
10 kilometer 
ialt. Løbet blev 
skudt i gang af 
handelstan
dens formand, 
Flemming 
Thingbak, der i 

modsætning ti'I i 1996 ikke løb med den
ne gang. Han skulle passe sin forretning, 
Sæby Foto. 

De hurtigste 
De hurtigste på fem kilometer-ruten: 
Herrer: I.Jan Lehmann i tiden 17.17 

1 
.~amtlige 79 startende gennemførte løbet. 
l, I 

\ 

min. 2. Erik Pedersen i 18.39 min. 3. Jan 
Christensen i 21.21 min. 

Damer: 1. Karin W æhrens i 20 .17 min. 
2. Kisten Terp i 22.41 min. 3. Britta Hus
ted i 26.59 min. 

De hurtigste på ti kilometer-ruten: 
Herrer: 1. Bo Hansen i 3 7 .20 min. 2. Ib 

Hansen i 38.21 min. 3. Karsten Schaltz i 

40.53 min. 
Damer: 1. Anne-Marie Simonsen i , 

41.54 min. 2. Lene Andersen i 42.07 
min. 3. Ulla Floche i 49.56 min. 

Zoneterapi 
Største klassehold var 5.B fra Volstrup 

Foto:BentJakobsen 

Skole, der del
tog med ni ele
ver. De størs.te 
firmahold var 
FAK66ogJu
nior Chamber 
Sæby hver med 
fire deltagere. 
Samtlige star
tende gennem
førte i øvrigt 
løbet. 

Som noget 
nyt havde ar
rangørerne i år 
allieret sig med 
zoneterapeu
terne Susanne 
Brandenhoff 
og Hanne 
Christensen. 
De tog sig efter 
løbet kærligt at 
motionisternes 
fødder. 

kjær 

'[ 

1: 

j 
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Starten gik kl. 13 fra Sæby Torv, og løberne blev sendt på en skøn tur i skoven. Foto:BentJakobsen 

Nedgang. trods godt løbevejr 
J:~ - - - ~ 
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Til Sæbylø bet dyste de de 79 løbere om at være hurtigst . Der 
var p ræmi er til den kl asse, der havde fl est elever med i løbet. 
Det blev 5.b fra Volstr up skole, med ni deltagere. Der var rift 

_ om p ræmien for det største ant al deltagere fra et fi rma eller 
en klub, for både FAK 66 og Ju nior Cham ber sti llede med fi
re løbere. 

Foto: Bent Jakobsen 

Onsdag den 9. september 1998 
Sæby ebJad 

Resultaterne fra 
Sæbyløbet 1998: 

KORT RUTE - 5 KM 
Piger/damer: 
1. Karin Wæhrens 20.17. 
2. Kirsten Terp 22.41. 3. 
Britta Husted 26.59 . 4 . 
Inge Kjær Andersen 
27.08 . 5. R. Heyckendorff 
28.58. 6. Susanne Thrige 
Nielsen 29.31. 7. Åse Ni
elsen 29.51. 8. Lene Pe
dersen 30.25. 9. Inger 
Jensen 30.29 . 10. Tove 
Sommer 30.38 . 11. Rikke 
Pedersen 32.00. 12. Lise 
Frisgaard 32.47. 13. 
Anita Oien 35.01. 13. Ida 
Jensen 35.01. 15. Trine 
Frisgaard 36.04. 16. Sti
ne Nielsen 39.30. 17. In
ga Nielsen 39.42. 18. Ni
na Pedersen 41.27. 19. 
Bolette Rafn 41.28. 20. 
Tamara Tamborg 42.04. 
21. Lone Tamborg 42.06. 
22. Rikke Degn Nielsen 

49.24. 23. Susanne Mu
nch Hansen 49.39. 

KORT RUTE - 5 KM 
Drenge/mænd: 
1. Jan Lehmann 17.17. 2. 
Erik Pedersen 18.39. 3. 
Jan Christensen 21.21. 4. 
Dan Kristensen 22.22. 5. 
Thomas Østergård 22.53. 
6. Thomas Tamborg 
23.02 . 7. Peter Peder sen 
23.42. 8. Palle Jensen 
24.05. 9. Jørn Sørensen 
24.22. 10. Rune Birk 
25.28. 10. Morten Kalle
hauge 25.28. 12. Peter 
Gottschalck 26.44 . 13. 
Kim Hansen 27.09. 14. 
Michael Norbech 27.14. 
15. Rasmus Arvidson 
27.51. 16. Christian Terp 
29.00 . 17. Kasper Bang 
29.03. 18. Christian Niel
sen 29.04. 19. Kenneth 

Marinus Jensen 33.05 . 
20. Volker Diebold 33.53 . 
21. Danie l Kjær Nielsen 
36.57. 22. Rasmus Søn
dersk Christensen 38.33. 

LANG RUTE - 10 KM 
Piger/damer: 
1. Anne-Marie Simonsen 
41.54 . 2. Lene And ersen 
42.07. 3. Ulla Fløche 
49.56. 4. Birthe Nielsen 
52.28 . 5. Thilde Thrige 
Nielsen 53.59 . 6. Birgit 
Rafn 55.11. 7. Anne Fris
gaard 55.27 . 8. Kirsten 
Nielsen 59.46. 9. Lene 
Klit 1.05.39. 

LANG RUTE - 10 KM 
Drenge/mænd: 
1. Bo Han sen 37.20. 2. Ib 
Hansen 38.21. 3. Karsten 
Schaltz 40 .53. 4. Michael 

~ iel sen-- 4D.54. 5. John 

Chri ste nsen 40 .55 . 6. Ol
av B. Mad sen 41.51. 7. 
Torben Larsen 42.02. 8. 
Anders Rittig 43.25. 9. 
William Koktved 44.19. 
10. Peter Thor 47.22. 11. 
Karsten N. Larsen 47 .31. 
12. Claus Sørensen 47.34 . 
13. Carl Åge Østergaard . 
47.49 . 14. Lar s D. Thom
assen 48.08. 15. Per Søe 
Madsen 48 .09. 16. Finn 
Jensen 48.19. 17. Keld 
Schjoldager 48.37. 18. 
Henrik Andersen 50.50 . 
19. Jens B. Chri sten sen 
51.23 . 20. Søren Sønder
gaard 51.35. 21. Henn ing 
Brogaard 52.4 1. 22. Orl a 
Christensen 53.45. 23 . 
Ole Hansen 55.06. 24. 
Tommy Thomsen 55.27. 
25. Henning Nielsen 
57.26. 



Med 79 løbere blev der ikke 
sat deltagerrekord, men ulle 
gennemførte og havde en dej 0 

lig eftermiddag. 
Se alle tiderne på side 7. 

Foto: Bent Jakobsen 

q-°l-°!K 

Sæby-
løbet 



~ A~tKE;rK 71:;, 
\~ Træningsstart tirsdag \~ 

~E:5...,"t-; den 15. september ~E ~~\"t-; 

Atletiktræning i Sæby Fritidscenter: 
BH + 1. kl.: Torsdage kl. 16.00-17 .00 

2. kl. - 6. kl.: 

kontingent 175.00 kr. (1/1). 

Tirsdage kl. 16.00-17 .00 og 
Torsdage kl. 15.00-16.00 
kontingent 200.00 kr. (1 /1 ). 

7. kl. og ældre: Tirsdage og torsdage kl. 17 .00-
19.00 (kont. 200.00 kr. indtil 1 /1-99) 

Husk »Atletikkens Dag« fredag den 11. sept. kl. 
16.00-19.00 i Sæby Fritidscenter. 

Sponsor: A/S Sæby~ 
FISKE-INDUSTRI 



Koncentrationen lyste ud af af børnene, da forsøgte sig som længdespringere. Deres præstationer blev ivrigt fulgt af 
både børn og voksne. . Foto: Kim Dahl Hansen 

Atletikkens Dag en succes 1:1.-9 -,ts 
Omkring et halvt hundrede mødte op 
SÆBY: Arrangementet Atletik
kens Dag i går i Sæby Fritidscen
ter blev en succes. Det var et vel
lykket propagandafremstød for 
atletiksporten. 

Omkring et halvt hundrede 3.-6. 
klasseelever tog imod indbydelsen 
fra Sæby-atletikklubben SIK 80 om 
at møde op og prøve deres færdig
heder i og talent for en række atle
tikdiscipliner. 

Et stort antal hjælpere fra SIK 80 
stod parat til at hjælpe og gøre da
gen hyggelig for børnene. 

På grund af regnvejret nøjedes 
man med at gennemføre boldkast
øvelserne udendørs. De øvrige af
vikledes inde i fritidscentrets id
rætshal. 

Børnene kunne vælge mellem 

forskellige løbe-, kaste- og springdi
scipliner. 

De kunne samtidig udføre en tre
kamp med mulighed for at sikre et 

· guld-, sølv- eller bronzemærke . 
Der var diplom til alle deltagere 

med deres resultater påført. 
Efter anstrengelserne blev børne

ne budt på en forfriskning. 
SIK 80 håber nu på, at Atletikkens 

Dag på sigt fører til øget medlems
fremgang i den aktive klub. 

-ok 

Alle kræfter blev lagt i boldkastdisci
plinen, der var den eneste, som blev 

afviklet udendørs. 
Foto: Kim Dahl Hansen 

_,,.--



=IIKSHAVN SØNDAG 13. SEPTEMr 

I Frederikshavn har FAK 66 dårlige, tilgroede baner og ingen ungdomsafdeling. Og klub
ben har ingen aktuelle planer om at få en ungdomsafdeling stablet på benene. 

Foto: Ida Langthjem 

FAK",66 henviser 
ungdom til Sæby 
Formand ,håber, at en ildsjæl dukker op 
Af Peter Beck, 
erhvervspraktikant , 

FREDERIKSHAVN: Har 
Frederikshavn Atletik
klub af 1966 (FAK 66) en 
fremtid? Det spørgsmål 
falder naturligt, når man 
ser 90 unge atletik
udøvere løbe rundt på 
Sæbys lækre tatanbaner 
for derefter at vende 
blikket mod Atletiksta
dions tomme og tilgroe
de grusbaner i Frederiks
havn. 

Mange vil nok mene, at 
løbet er tabt for FAK 66, 
med mindre klubben 
snart . sætter en spurt ind 
for at indhente det tabte. 

Det ser det imidl ertid ik
ke ud til , at FAK 66 er ind-

Gunnar Møller Nielsen 
jubler over Sæbys nye, 

dejlige belægning, 
men ikke over de dårlige 
forhold i Frederikshavn. 

Det er ingen fordel for SIK 
80, at atletikken halter i 

Frederikshavn. 

stillet på. 
- Når der kommer nye 

un ge talenter til FAK 66, 
henviser jeg dem til Sæby, 
hvor faciliteterne og træ
ningstorholdene er bedre , 
erkender FAK 66s for
mand, Tage Andersen. 

Siger du dermed, at PAK 
66 har opgivet ungdommen? 
. - Nej, ikke helt. Der er 
basis for at starte en ung
domsafdeling igen, hvis vi 
får en atletiklærer, som 

har lyst til at bruge noget 
af sin fritid på at træne de 
unge i Frederikshavn. Han 
skal være den ildsjæl for 
FAK 66, som Gunnar Møl
ler Nielsen er det for Sæby, 
påpeger Tage Andersen. 

"'·' 

Også trærler r 
~ j I 

Ud over at være for-
mand fungerer Gunnar 
Møller Nielsen også som 
træner i SIK 80. 

Umiddelbart skulle man 
måske tro, at FAK 66s ano
nyme tilværelse udløser 
jubelscener i Sæby. 

- Det er langt fra tilfæl
det . For det begrænser 
mulighederne for at arran
gere små mesterskaber 
klubberne imellem her i 
Vendsyssel. 

Oet skader konkurren
cen og i sidste ende præ
stat ionerne, nå r der kun er 
os og Dybvad IK tilbage, 
mener Gunnar Møller 
Nielsen. [ 
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'18 De fik nåle 

på atletikdag 
Kraftigt regnskyl gav afbud 
SÆBY: I alt 13 børn sik
rede sig en nål for deres 
resultater i forbindelse 
med en trekamp ved At
letikkens Dag i Sæby. Til 
alle øvrige var der di
plom med deres resulta
ter noteret. 

Deltagerne, der var elever i 
" 0,e lKila"'"'e tTonnømfl?lftP ..).- .:,.:, , E,\...J..1...1. ..1.'--'.l. ..&..&..&.l<J '" .... 

en trekamp, hvor de kun
ne vælge en disciplin -in
den for løb, spring og kast. 
En skala med point for 
deltagernes bedste resulta
ter i de enkelte discipliner 
dannede grundlag for nå
letildelingen. 

To opnåede sølvnåle, 
nemlig Pia !saksen (årgang 
1989) med 1555 points og 
Lasse H. Jensen (89) 1493. 

Følgende sikrede sig en 

bronzenål: Peter Jørgen
sen (87) 1754 point s, Step
han L. Kristensen (89) 
1107, Nicklas Brohus (88) 
1395, Kasper Nielsen (87) 
1702, Helle Sørensen (87) 
15 79, Anders Brasted (8 7) 
1615, Anne M. D. Jensen 
(88) 1668, Louise Munch 
(86) 1816, Camilla Bramer 
(88) 1440, Morten Lang 
(89) 1136 og Cecilie Lar
sen (89) 1189 points . 

Sæby-atletikklubben SIK 
80's formand, Gunnar 
Møller Nielsen, udtrykker 
tilfredshed med arrange
mentet, selv om et kraftigt 
regnskyl umiddelbart in
den starten betød, at 14 
tilmeldte meldte afbud i 
sidste øjeblik. 

De _øvrige 28 hyggede 
sig med fangeleg, atletik-

Der gives ikke stilkarakter i længdespring - men det gør jo ikke noget, at hoppet slutter 
elegant som herO. 

discipliner og mange for
mer for stafetter. 

-Vi fik vist en del af atle
tikkens mange sider, for
tæller Gunnar · Møller 

Nielsen. Og det var netop 
formålet. Vi glædede os 
samtidig over, at flere del
tagere udtrykte ønske om 
at være med, når den in-

dendørs atletiktræning 
starter i rriorgen, tirsdag , i 
Sæby Fritidscenter . 

-ok 



Onsdag den 16. september 1998 

Lige inden stævnet skulle begynde kom der ·en ordentlig 
regnbyge, så de fieste aktiviteter blev fiyttet indenfor i hal
len. 

Foto: Kim Dahl Hansen 

Til Atletikkens Dag i fredags 
valgte eleverne øvelser fra hver 
af de tre grupper: løb, spring 
og kast. 

Foto: Kim Dahl Hansen 

Sides 

Fredag med løb, spring, kast og leg 
Over hele landet har atle
tikklubber arrangeret At
letikkens Dag. I Sæby blev 
dagen holdt ved Sæby fri
tidscenter i fredags. 

Elever fra 3. til 6. klasse 
var indbudt og omkring 30 
prøvede de forskellige 
øvelser som SIK 80 havde 
arrangeret. Efter en fælles 
opvarmning, skulle alle 

vælge øvelser indenfor 
spring, løb og kast. Lige 
inden stævnet skulle i 
gang, kom der en ordentlig 
regnbyge, så med und
tagelse af bold og spyd fo
regik alt indenfor i hallen. 

Da atletikdelen var fær
dig kastede alle sig ud i 
forskellige sjove stafetter, 
og der blev regnet point ud 

for hver deltager. Pointene 
blev brugt da der skulle 
deles nåle ud. Nogle var 
endda så heldig at få en 
præmie, mens alle fik et 
diplom. 

Atletikudfoldelserne un
der stævnet blev optaget 
på video og vist i pauserne 
mellem stafetterne. Efter 
tre timer med atletik og 

sjove øvelser og lege var 
Atletikkens Dag slut. For
manden for SIK 80 Gun
nar Møller Nielsen lover, 
at der også bliver sådan en 
dag til næste år. 

De yngste atletikudøve
re i SIK 80 er allerede be
gyndt at træne indendørs, 
og i denne uge følger re
sten efter. -es 
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Huller kostede dyrt ved hold-DM 
HERNING: Det kom til at koste 
Sæbys talentfulde atletikpiger 
dyrt, at de havde små huller i 
holdopstillingen ved weekendens 
finale i landsturneringen for ung
domshold. 

Vendelboerne havde hold med 
både hos de 12-15 årige og de 15-. 
19 årige piger, men begge måtte 
tage til takke med femtepladser 
nedenfor medaljeskamlen. 

Problemet for den ellers ta
lentsprudlende Sæby-klub var 
ganske enkelt, at enkelte øvelser 
på begge hold var enten for tyndt · 
besat eller slet ikke besat. 

Et par behjertede orienterings 
piger fra Skagen - Stine Flyvholm 
og Sara Jensen - forsøgte at fylde 

et par af hullerne ud hos de 12-15 
årige, men baneatletik er ikke no
gen skovtur. 

Pointhøsten i 800 og 3000 me
ter blev for lille og kostede de 
bronze-medaljer, vendelboerne 
havde drømt om på forhånd. 

Hos de 15-19 årige var proble
met også i de lange løb. 

Katrine Vorum forsøgte sig på 
1500 meteren, men 175 point var 
ingenting i forhold til de 5-600 
point, Sæby-pigerne scorede i de 
fleste andre discipliner. 

På 3000 meteren stillede ven
delboerne slet ikke til star, og så 
bliver det ikke til DM-medaljer. 

Heller ikke selv om det blev til 
nogle personlige rekorder under-

vejs. 14-årige Camilla Nielsen løb 
PR i 80 meter hæk med tiden 
13,51 sekunder, mens 17-årige 
Mette Møller Nielsen slog sin re
kord med 4,82 i længdespring. 

18-årige Ida Ø. Jensen overgik 
sig selv i kuglestød med et stød på 

· 10,03 meter, mens Trine Olsen 
slog sin egen rekord i diskoskast 
med 26,80 meter. 

.Hos de 12-15 årige piger gik gul
det til suveræne Hvidovre, mens 
Sparta og Herning tog sig af sølv 
og bronze. 

Hos de store piger var Herning 
suveræne vindere, mens sølv og 
bronze gik til henholdsvis FIF og 
Trongaarden. · 

toto 
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Sæby-____ ~~q. _igen 
For femte år i træk blev 
der guld til et Sæby-hold 
af atletikpiger, da de del-
tog i Jydsk Fynsk Hold- . 
mesterskab i Kolding. _ -

Det er et særdeles 
skrapt hold af 14-15-årige 
piger, der står -bag det me
get -guld, for siden de var 

. 10-11 år, har de hvert ·år 
Hentet de_ fornemme me
daljer hjem foran kon.kur~ 

~ -

renter fra alle mulige ~ån-
dre byer, . 

Nærmeste konkurrent 
var i . år Vidar fra Sønc:ler
borg, der efter en god start 
dog ikke kunne holde trit 
med de rappe Sæby-piger. 
· Drengene i samme al
dersklasse var ~mere be
~kedne end pigerne. De 
nøjedes med -en ottende
plads-. 
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-529 unge til 
. Sjov Fredag 
12 grupper deltog i 
Spice Girls-konkurtence _ 
SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 kunne notere 
en solid suces ved den 
nye sæsons første Sjov 

· Fredag-arrangement i 
Sæby F_ritidscenter~ 

· Ikke færre end .529 _ glade 
og forventningsfulde børn 
fra 1.-6. klasse mødte op -
.og deres .. forventninger 
blev til fulde indfr iet. 

Et nyt indslag blev sær
deles populært - nemlig en· 
Spice Girls-konkurrence : 

Der var tilmeldt ikke 
færre end 12 grupper. 

. · ·vindere blev en gruppe 
fra .s. B på Sæbygårdskolen 
bestående af Maria Bads
berg, ~atrihe :~ Lindgren, 
·Majbritt Olesen, . Maja La-
-den og Henriette Severin
. sen. 

Andepræmien vandtes 
af en gruppe fra 4. B på Sæ- . 
bygårdskolen, mens tred-

jepladsen gik til en gruppe 
fra Sæby Privatskole med 
elever fra 4. og 5. klasse. 

Alle grupper gav en flot 
opvisning , der fik hele dis
kotekafdelingen til at syde 
af spænding og ·stemning. 

I salen blev der bl.a. af
viklet stafetløb. mellem 
skolernes 3. klasser. Vin
der blev her Helle Olsen , 
Toften 6, Lyngså, fra 
Stensnæsskolen - i Voerså 
og fra Sæbygårdskolen 
Maas Hyldested , Skovalle
en 3, Sæby. -

De unge havde også mu
ligh"ed for at deltage i bLa . 
indendørs fodbold, for
hindringsløb, badminton, . 
· hockey og bobspil. 

Sjov -Fredag _ er · næste 
gang på banen igen i slut
ningen af november . 

-ok 



Mesterskab 
fo - li --<-i-fs' 

- ~ ; -

. _blev helt lokalt -
- :- -·: ..... ...... . 

· · Kun Sæby og DybVad var med 
- DYBVAD: · -· ~.Amts- _~j11us Fryd_kær (tre disci

niesterskabet for .atle- --pliner), Søren !saksen, 
- tikungdom ;:Søndag -i: . Bell~ Mølhave, _Camil- · __ 

Dybvad . Hallen -endt~ ·Jf · Ja,; Nielsen - (to --drsci pli
med at blive aldeles her), Rune Pedersen 
· lokalt. - {tre _ discipliner), _ l\im . 

·· _ " . · -ehris-tensen, _ Mette 
_ -Der -var nemlig . afbud - _ M·øller Nielsen (tre di

fra både Aalborg ·-og ~cipfiner) · og Ka_trine 
Hadsund, og dermed Vorum. -

. var mesterskabet r~du :_ · -~--Dybvad IK fik følgen:. 
ce_retti1 en dyst ,mel-l~rn~ tie amtsmestre : · 

- - Nordjyllands -stærkeste _ - E~ristina _ Poulsen 
klubber ; nabo-rivalerne -(t-r-e~ \liscipliner), Simo-

- Dyb.vad og Sæby. -~--- - . ne Dige Larsen (to di- . _ 
-_ Med 24 amtsmester- · scipFner),. Kristina ~---_ 

skaber trak Sæfiy ---_det -__ Madsen! -Jv1Ichelle · Lar
- længste _strå, men -Dfb- sen, -j~ppe Abildgaar<:f~--: 
-vad ,v~ godt med -~ver St~!~enMølie r {t(? di~~i~ -J 

-~ hele · hn1er og do~nne- ~l1n~r), ~ad& _ .:aN!~ller _ . -
rede .hos de yngste - år- (ti:e -aisctpliner'): :~g. ~ · -

_ gange. _ _ · - Mads-tars .en. --c __ • • 

SIK 80 :fra"-Sæby fik · - SiK 80 stillede _ meit--: !.: 
følgende amtsmestre: __ 30 _ ·atlete-r,: mens · Dyb- · _" · 

];aniel Svenningsen, V_ad -:_II<'--b~~de _25 del- ---. 1 

- Bolette Rafn, Katrine tagei e-'med ~ ~ -_- C - -

Pedersen (fire discipli- .- ~ · - - -
.ner), Ane Blicher Schel
de (to discipliner), Kri
stina Kristen~en, .. Ras-



-Onsdag den 14. oktober 1 fi98 

- - .. 
. ; Hele 12w-forskellige gru);)-
. per -delf9g f ·Sjov Fre®gs 
Spice Gins-konkurren~ 
- Vi.J?.deme kom fra 5.b på 

. Sæbygårdskolen, og den 
~~lokale -kopigruppe Bestod 
af ;Maria Bad~berg, Maja 
La<f-en, Katrine Lindgren, 

' ';:Majbritt Olesen og_ Hen
riette Severinsen. På 2. 
placlse:r;i~·kollk~Ij~ _uppe fra 
Sæoygårdslc-olen- . og 3. 
pladsen : gik · til · en gruppe 
fra Privatskolen. ~-. .._ . 

... _;:' 

)fredag .aften .blev der også 
-"'afvi_~let stafetløb mellem 
· skolernes 3. klasser. Vin
derne blev Helle Olsen fra 
:Lyngså og Mads Hylde-
-:-sted fra Sæby. .: · · 

529 børn - deltog i Sjov 
Fredag, som er arranger ~t · _ 
af ~tletikklubben SIK 80 
og foregår i 'Sæby Fritids~ 
center. . :· .. -. 

Der er sjov fredag igen : 
den 20. november . 

\ 
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TIRSDAG 1. DECEMBER 1998 SÆBY • 11 

Dybvad og Sæby deltes pænt 
Konkurrenter fra Aalborg kunne ikke gøre sig gældende ved Nordjyske Atletikmesterskaber 
DYBVAD: Atletik.lubber i Dyb
vad og Sæby deltes pænt om 
titlerne ved anden afdeling af 
DGI-Nordøstjyllands indivi
duelle mesterskaber i ung
doms-atletik, afviklet i Dyb
vad-Hallen. Begge klubber sik
rede sig 20 mesterskaber. 

Deltagerne fra Aalborg kunne 
intet stille op mod talenterne frtl 
Sæby Kommunens to atletik
klubber. Hjørring og HadsunØ 
dukkede heller ikke op til anden 
afdeling. 

Som tilfældet var ved første af
deling, var Dybvad igen klart 
bedst i det yngste aldersklasser, 
mens Sæby var stærkest hos de 
ældste. 

Dybvads Christina Poulsen, 
Anders M. Kristensen, Simone 
Dige Larsen og Jeppe Abildgaard 
gjorde rent bord i deres respekti
ve aldersklasser med hver tre 
mesterskaber. 

Dybvads Mads Møller sikrede 

sig også tre mesterskaber og sat
te i tilgift stævnets eneste halre
kord, da han han løb to gange 
33 meter hækkeløb i tiden 14,1 
s·ekunder. 

Fem sæbynitter sikrede sig og
så hver tre mesterskaber . Det var 
Katrine Pedersen, Ane B. Schel
de, Rasmus Frydkjær, Ditte Møl
ler Nielsen og Rune Pedersen. 

Dybvads mestre 
Dybvads Nordøstjyllands-me

stre blev: 
Piger 6-7 år: Christina Poulsen 

i 300 meter løb, længdespring 
og højdespring. , 

Drenge 6-7 år: Anders M. Kri
stensen i 300 meter løb, længde
spring og højdespring. 

Piger 8-9 år: Simone Larsen i 
300 meter løb, længdespring og 
højdespring. 

Drenge 8-9 år: Jeppe Abild
gaard i 300 meter løb, længde
spring og højdespring. 

Piger 10-11 år: Helle K. Jensen 
i to gange 33 meter hækkeløb. 

Drenge 10-11 år: Mads Møller 
i to gange 33 meter hækkeløb, 
300 meter løb og længdespring, 
mens klubkammeraterne Hen
rik Hvitved og Mads Larsen del
te førstepladsen i højdespring. 

Dreng t 12-13 år Jesper Lolk
Hansen i 300 meter løb. 

Piger 14-15 år: Michelle Lar
sen i 300 meter løb. 

Piger 16-17 år: Sisse Olsson i 
højdespring. 

Der var desuden andenpladser 
og sølvmedaljer til Dybvads 
Steffen Møller (to stk), Martin 
Jensen, Kirstine Sørensen (to 
stk.), Helle K. Jensen ( to stk.), 
Peter Overby Kristensen (to 
stk.), Kristina Madsen, Mathias 
Brassøe (to stk.), Pernille Jacob
sen (to stk.) og Sisse Olsson. 

Endelig var der tredjepladser 
og bronze til Dybvads Anders 
Pedersen , Steffen Møller, Anders 
Jensen, Martin Jensen, Kirstine 

Sørensen, Marie Møller, Henrik 
Hvitved, Peter Overby Kristen
sen (to stk .), Mads Larsen, Kristi
na Madsen, Jesper Lolk-Hansen, 
Anne Lolk-Hanen, Michelle Lar
sen (to stk.) og Sisse Olsson. 

Sæbys mestre 
Sæbys Nordøstjyllands-mestre 

blev: 
Piger 10-i 1 år: Katrine Peder

sen i længdespring, højdespring 
og 300 meter løb. 

Piger 12-13 år: Ane B. Schelde 
i to gange 33 meter hækkeløb, 
længdespring og 3000 meter 
løb. Kristina Kristensen i høj
despring. 

Drenge 12-13 år: Rasmus Fryd
kjær i to gange 33 meter hække
løb, længdespring og høj
despring. 

Piger 14-15 år: Ditte Møller 
Nielsen i højdespring, længde
spring og to gange 33 meter 
hækkeløb. 

Drenge 14-15 år: Rune Peder
sen i to gange 33 meter hække
løb, længdespring og 300 meter 
løb. Martin Ø. Jensen i høj
despring. 

Piger 16-17 år: Katrine Vorum 
. i 300 meter løb. Mette Møller 
Nielsen i længdespring og to 
gange 33 meter hækkeløb. 

Der var andenpladser og sølv
medaljer til Sæbys Cecilie Lar
sen, Nadja Agerbak, Marie Over
gaard, Annemette Dam Jensen, 
Kristina Kristensen, Mette Møl
ler Nielsen, Katrine Vorum, Dit-

. te Møller Nielsen, Anders Bra
sted, Rasmus Frydkjær og Mar
tin Ø. Jensen. 

Desuden opnåede Sæby-del
tagere seks tredjepladser, der be
tød bronzemedalje . 
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1 Atletikklub l træningslejr · __ ... ,-. 
jj SÆBY: Sæby-atle_tikldub- - H~ ~PtY;ser s~mkctig, ~ ; 
f ben . SIK ._8() blev på D91'~ -kl_ubben i _pen ~<?mmep~~~t 
t -aktivitetsmøde i _w~k- weekend arrangereI _tr~""::
l enden tildelt et stort ar- nings1ejr for dens = junio":. 
!if rangement - afvikli~en Ier. ~- -·-~ 

af · de udendørs nordjy- - Det sker med henblik 

I ske amtsmesterskaber i ~på plan _lægningen af vin- .. 
7 

atletik. terens store indendør~ 

De skal løbe af stablen på 
Sæby Atletikstadion .den 
1. maj -næste år.· -

- Vi h_ar aldrig tidligere 
_ været arrangør af disse 
mesterskaber, så det bliver 
en spændende opgaye . .for 
klubben siger SIK SO-for
mand Gunnar Møller 

[ Nielsen. 

stævner, blandt andet de ~ 
·jyske og· danske mester ; .~ 
skaber, fortæller G.unnar 
Møller Nielsen. . . 

- Vi har en god trup, som 
vi _ venter v.il_ gøre sig gæh . 
dende i kamperi om me
daJjerne, når . det går Jøs _i 
begyndelsen af det nye år. 

-ok 



SIK 80 vandt mesterskaber 
Sæbyklubben SIK 80 viste bredden i sin afdeling for ung

domsatl~~ ~~~Y: :.~~!!ag~ ~~~·~_::a~~m,~~~~ -
her ved pies.terslcabsstævnet i Dybvad. .- ~- _ 

I stæwi.et del~g unge · fra 6.:.17 år, og Sæby's vindere var _ 
mellem :11 og 17_ år.Stævnet var 2-~ afdeling af det individu- · · 
elle amtsmesterskab, 1 og der ble-v d~tet -j to gange 3Q m 
hækkeløb, 306 .. ~H'~~~-~~ ~.og:li\'\'d,tspioi'ffa~l~~; .- , - ··: .. ~ . 19 -~ ,,,l- - ~ - ~- ... !J.C._,~ V . I>/ ~ ;>, 

I deJ!: fores(åenqe weekend arrang, rer , ... $IK 80 ·en . 
træningslejr for klubbens juniorer meqJ1enplik~å planlæg
ning af yint~re~ store stævner - JM.{)g DM. ,--_ -

- Jeg iror, vi har en god trup, søm vil gøte sig gældende i : 
kampen om medalj~me i 1999, ~pår klub~µ.s formand, · 
Gunnar ·Møller Nielsen. · - · ·- ·_ - · 

SIK skat næste år stå som arrangør af de nordjysk~ · . 
udendørs amtsmesterskaber for første gang, og stævnet --vil · 
finde sted den 1~ maj-på -Sæby Atl~tikstadion. 



©nsdag -den ·1a. ctecember ·1998 

- . ----,_, - . 

-FøJgende numre er -udtrukket pr. 16. december: 
101, 2·03, 376, 80-; l-86, 33, .103, 42,. 400, 23,~ 92, · 
397·, 51'3,· 190, 9.42, 382, ·2as, 26.o,_ 113t 467, 3·06, · . 

··39, 281", 212·, 540, 1-2:1, 474, .So9_, 100,-131,~46, -·_ 
- 1·s t ·~t26, 294,_ 13.s, 420,· 590, 336, ;196, 22: 1"92,_ , 
10! -Z~4, · 5·0; 13; ~109:, 59~, 41~0-, 4·1_, · 1 a3·,_ -1-32-~ ,.~4~:. 
17, 159, 5t5, 44B,-502, 146,545, 19, 220... -~~-· . 

, Gevinsterne .kao af~ent~s LSæ_bygård~kiosk~-~-~~~~ --~ · 1 
-~est den ·1-s~-~ja,:iuar f999: -H-USK at m~obfin.g~ - : 
·Kalender! · --; · ,. - . . 

. . 

81K~80 takke~ forretrnlcig~Ae fo.r bidrag · og .ø.Aske.J1=0.:~-- _ 
· alle en-Goo· JWL . .-. - ~ · 



- - - 6-1- - -
~\K~o - ATLEYIK.• ~\ ~o -

@ TRÆNtNG@ 
... i Sæby Fritidscenter ·· _ 

IDRÆT PÅ TVÆRS. Start torsdag den 7. januar. 

6-7 år: ._- Torsdage- kl. 16.00-17..00 

· 8-12 år: Tirsdage kl. 16.00-17 .00 
Torsdage kl. 15.00-16.00 

~ 1'3 år-ældre: Tirsdage kl. 17 .00-19.00 
" Torsdage kl. 17 .00- .19.00 

Tilmelding foregår ved at ·møde op på trænings
tidspunktet. 



10 guld, fire sølv, 
ottebronze 
Guld-regn over SIK-80 
SÆBY: Ti guld, fire sølv 
og otte bronzemedaljer 
blev resultatet efter 
landsmesterskaberne i 
atletik i Vingstedcentret 
ved Vejle, hvor SIK 80 fra 
Sæby deltog. 

DGl klubberne fra hele 

landet var samlet til kam
pen om atletikmedaljerne, 
og som sædvanlig fik Sæ
by en væsentlig del af det 
udbytte. 

Tre specielt fine resulta
ter blev sat af Ane B. Schel
de i trespring (9,19 m), 
Helle Mølhave i kuglestød 

(9,91 -m og Anne Arvidson 
i kuglestød (11,0 m). 

Alle tre opnåede person
lige rekorder. 

- Jeppe Kristensen . og 
Mette Møller Nielsen hav
de meldt afbud på grund 
af skader og sygdom. De 
ville helt sikkert kunne 

have bidraget med yder
ligere metal, siger forman
den for SIK 80, Gunnar 
Møller Nielsen. 

hof 
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Masser af medaljer til SIK'erne 
Fire gange guld,fire gange 
sølv og otte gange bi'Onoe. 
Sådan skal det gøres, når 
SIK 80 drager til lands
mesterskaber i Vmgst.ed 
med egnens atleter. Og så
dan blev det gjort. 

Blandt medaljetagerne 
satte flere personlige re
korder . Nemlig 14-årige 
Ane B. Schelde i trespring 
med 9,19 meter, 15-årige 
Helle Mølhave med 9,91 
meter i kuglestød, og 16-
årige Anne Arvidson lige
ledes i kuglestød med 11,0 
meter. Desuden var 15-
årige Kim Christensen i 
absolut særklasse, da han 
stødte kuglen 13, 70 meter . 
Det var tre meter bedre 

end den nærmeste -rival . -.:: -- og Jepp e Kristensen , der 
Stævnet var også en ,' har en skadet fod. De to 

holdmatch mellem amter
ne, og nordjyderne,s kamp
gejst var i-top ligesom der 
blev heppet kraftigt. -

Et nordjysk hold vandt 
guld, og her havde Sæby 
seks piger i alderen 14 og 
15 år med. De var Pernille 
Dam Jensen , Helle Mølha
ve, Ca,milla Nielsen, Kri
stina Kristensen, Ane B. 
Schelde og Ditte Møller 
Nielsen, der var med til at 
hive sejren hjem efter 
hård kamp mod Ribe Amt, 
der førte efter første dag. 

SIK 80 havde to afbud 
på grund af sygdom, nem
lig Mette Møller Nielsen 

ville ellers i følge SIK 80-
formand Gunnar Møller 
Nielsen kunne have bidra
get med yderligere medal
jer til klubben . 

De individuelle medalje
tagere er: 

Guld: Helle Mølhave, 15 
år , kuglestød, 9,91 m (per
sonlig rekord) . Ida Ø. Jen
sen, 18 år, kuglestød, 9,47 
m. Kim Christensen, 15 
år, kuglestød, 13, 70 m. 
Martin Ø. Jensen, 16 år, 
}løjdespring, 1;65 m. 

Sølv: Camilla Nielsen, 
15 år, 2x33 m hæk, 12,4 
sek. Ane B. Schelde, 14 år, 
trespring, 9,94 m (person-

lig rekord ). Ditte Møller 
Nielsen, 15 år, høj
despring , 1,45 hl. Trine 
Olsen, 16 år, 2x33 m hæk , 
12,7 sek. 

Bronce: Ditte Møller 
Nielsen, 2x33 m. hæk, 
12, 7 sek. Camilla Nielsen, 
kuglestød, 9,19 m (person
lig rekord) . Anne Arvid
son, 16 år, kuglestød, 11,0 
m. Anne -Arvidson, tre
spring, 9,21 m. Trine Ol
sen, højdespring, 1,35 m. 
Katrine Vorum, 18 år, 
2x30 m, 9,4 sek. Katrine 
Vorum, højdespring, 1,45 
m. Kim Christensen, 14 
år, 2x30 m, 8,9 sek. 
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1Sjovftedigt ~entret 
kurrence , m~n)_nu er den 

,_ ·' ogs_a~_åbii! ~iq:i: ta lle andre 
end fans af' ffeFveldrejede 
sild, som fik 12 grupper til 
at dyste . Sæby Fri.tidscent.er er 

igen på fredag aften ram
men om Sjov Fredag med 
SIK80 som an-angør. 

Arrangementet er åbent 
for alle børn fra 1. til 6. 
klasse, der kan more sig 

med fodbold, basketbold , 
stikbold, forhindrings
bane eller andre fornøjel
ser . 

Og for de lidt mindre 
idrætsmindede er diskote
kets gulv åbent for hiv og 
sving til alle de nyeste to
ner, der udsendes i takt 
med lysshowets blinkende 
spotlamper. 

En hyggekrog bliver der 
også , hvis det skulle stå · 
helt galt til med trangen 
til fysiske udfoldelser . Her 
findes forskellige spil - og 
mulighed for at blive ma 
let i ansigtet . 

Efterårets Sjov Fredag 
bød på en Spice Girls-kon
kurrence. På fredag hol
des en tilsvarende . kon-

. Qg det ·_ kunne være 
spændenae at se, om Car
toons kigger inden for på 
den forrygende aften, som 
alle arrangørerne og hjæl
perne ser frem til, siger en 
af arrangørerne , Tove Pe
dersen. 



• GULD· ·VINDERE . 
Atleterne fra SIK 80 i Sæby gav byen masser af 
reklame ved landsmesterskaberne, hvor det 
blev til 10 guld, 4 sølv og 8 bronzemedaljer . 

~----------- • SÆBY, SIDE 10 
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Tre af SIK 80s fire ind ividuelle vi ndere: forrest Ida Jensen , Martin Jen sen og bagest Kim Chri stensen . Den fjerde vinder, Anne Arvidson, var ikke til 
stede ved fotograferingen. 

Suveræne g Id-atleter 

SÆBY· l1C' g jord r df't igen 
/\llctemc fra SIK BO i Sæby gav 

ved land smesterskaberne i week
end en i Vcilc konkurrenterne bag
hjul og tog 10 guld , fir csolvogot-

te bronze-medalj er med hfem 
En over bevisen de præstatio n, 

der giver Sæby masser af god re
klame. 

SIK 80 er rig på talenter og for-

Grund 
tr ænin
gen er 
en vigtig 
bestand
del af 
vinterens 
progr am. 

venter også i å r en stor sæso n. 
I aftes besøg te vores fotograf ta

lenterne under træninge n i Sæby 
Fritidscenter , hvor de knoklede 
sig frem mod nye guldmedaljer. 

<I 
~ 

~ 
g, 

"' 
Holdvindeme Kristina Kristensen, Ane Blicher Schelde , Ditte Moller Nielsen, Helle Mol· 
have, Pernille Dam Jensen og Camilla Nielsen. 




