
Onsdag der,t20. jan_uar 1988 . 
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Amtsmesterskaberne i fil'cstfµl~~n. :Eft~r -ciii{iie præ = . 
terræiiløb afvikJ.Ødes i ·år i station v~ Else Stellan Jen ~ : 
H~s, hvor det ildre særligt sen for -·alvor" varmet op, _ 
bakkede terræn faldt i lø- hvilket -.resulterede i ~It 2. : . - . 
·bemes smag. _ pla~ i 8 km-løbet. · - -
_ De unge _ atlitikupøvere i - ~ Hos ungdom~en blev <!~ =

SIK 80 er ikk-e m~get {or:ter:- bedst~ · .. plaooringet: - en 1. ~ 
ræ~øb, og det . blev. da-:ogB!l . pl~9§. til _Hans Henrik ~l_en~- ~ 
qet voksne hold,~ d~r Tfor en _ _ste(l -_og 3" pladser til både 
gangs skyld måtte . vise _"de Trine Christensen og Tinna -
unge, h~orledes -~den "skulle ~ Hougruµ-d.; - ~ ·_-_ _ 
klares - hvis det ·var første.- . Amtsrriesterskabeme var 
pladser' man _ var ·u(le ~f~r !. ~ -s~tidig -. udtagelse . . til 
--Dame~enior;.lioJdet~· ~-=,:~der~· .:Landsme_sterska:beme; · · der 

Q;estår ~~åf~J ~Use -Ste!lan~ tfen.t; --=~vija~s i, Kalund~~rg ~ -~p.ril 
sen, Elsemari~ . _ G]i.rist~nsen ~ · månecl : - · - · . ~ : 
og Else · Riis; -=vandt nemlig .- . .. ~ sein 
amt~mes~rskabet -på 3 kin- · 

. .... - - ::. 
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Værtsklubben .tog · 
mange top-pladser 

SÆBY : Atl~tikklubben 
SIK 80 tog selv 20 af første 
pladserne , da klubben . va r 
vært ved anden runde af 
h-0ldturneringe,n i atletik .m-
den for Nordjyllands Amts 
Gymnast ik- og Idrætsfore 
ninger i Sæby-Hallen. 

Dybvad fik 11 førsteplad- · 
ser , AFF , Aalborg , 5 og AAK, 
Aalborg , Frederiksha vn og 
Hjørring hver 3. 

E.fter anden runde fører 
Sæby holdturneringen i al
dersklasserne 13-14 år og 
15-16 år , mens Dybv,ad fører 
hos de 11-12 årige og 17-18 
årige . I aldersgruppen op til 
10 år fører Hals . 

SIK 80s Toai Pedersen slog 
sin egen halrekord i længde
spring med 5,60 meter og tan
gerede halrekorden i 3 gange 
33 meter hæk ~os 13-14 årige. 

Anne Rohlen , SIK 80, tan~ 
gerede halrekorden i højde- · 
spring hos 13-14 årige med 
1,50 meter , og Lone B. Niel 
sen , Dybvad, satte halrekord i 
kuglestød med 10,80 meter. 

2: Hanne Grønbech, Dybvad . nr . 3: Hanne Grønbech, Dyb
Nr . 1: Michael Thomsen , Fre- vad . Nr . 1: Claus Beck, ·Dyb
derikshavn , 4,87, nr . 2: Hen- vad , 1,60, nr. 2: Frank Jensen , 
rik Hougaard , Sæb y. . Dybvad, nr . 3: Michael Vejen, 

17-HL år: James Kousholt , -~.Dybvad.- . - ._~ 
Dybvad, 5,45 meter , nr. 2: Sø- 17-18 år : Nr . 1: Lone B. 
ren Bruun , Dybvad . Nielsen, Dybvad , 1,30 meter . 

K uglestød : nr . 2: Sø.ren Bruun, Dybvad, 
Op til 10 år: Nr. 1: Louise 1,65, nr. 3: James Kousholt , 

Christensen, Sæby, 6,81 me- · Dybvad . 
ter, nr . 2: Jeanette Kousholt, 
Dybvad . Nr. 1: Michael Holm , 
Sæb y, 5,20, nr . 2: Christian 
Jensen, Dybvad , nr . 3:. Ole 
Nielsen, Dybvad. 

11-12 år: Nr . 1: Kristina 
Schytze, AAF, 7,95 mete:r, nr . 
2: Mette Lundegaard, Dyb
vad , nr . 3: Tina Hougaard, 
Sæby. Nr . 1: Rasmus Klug , 
AAK , · 7,381 nr. 2: Jacob R. 
Christensen , Dybvad , nr. 3: 
Anders Grøn, Sæby . 

13-14 år: Nr '. 1: Dorte Dams
gaard, Sæby , 8,99 meter, nr. 2: 
Birgit Elneff, Dybvad , nr. 3: 
Anne Rohlen , Sæby . Nr . 1: 
Kim Jensen , Sæby , 9,52, nr . 2: 
Toai Pedersen, Sæby . 

15-16 år : Nr. 1: Merete Chri
stensen , Sæby, 7,73 meter , nr . 

800 meter: 
Op til 10 år : Nr. 1: Karina 

Sørensen, AFF, 3 minutter 
15.8 sekunder. Nr . 1: Mads 
Olson, Dybvad, 3.03.8, nr . 2: 
Jeppe Kristensen , Sæby, nr. 
3: Rune Vinding, Hals. 

11-12 år: Nr. 1: Karin 
M:øldrup, Hjørring , 3 minut
ter 0.6 sekunder, nr. 2: Mette 
Brassøe, Dybvad, nr. 3: Berit 
Plath , Dybvad. Nr. 1: Hans H, 
Flensted, Sæby, 2.45.0, nr . 3: 
Rene Chr istensen, Dybvad . 

, 13-14 år : Nr . 1: Dorte Dams
gaard, Sæby , 2 minutter 54.4 
sekunder , nr. 2: Tina Edvard
sen , Sæby, nr . 3: Anne Roh
len , Sæby . Nr. 1: Toai Peder
sen , Sæby, 2.36.3. Den sidste runde af hold

turneringen foregår i marts i 
Sæby-Hallen. 

• 2: Hanne Grønbech, Dybvad, 
- 3) Trine Christensen , Sæby . 

15-16 år : Nr. l: · Karina Si
monsen , Sæby, og Hanne 
Grønbeck , Dybvad, 3 minut
ter 48.0, nr . 3: Mette Back, 
Sæby. Nr . 1: James Kousholt, 
Dybvad, 2.44.3. 

De kommende weekender 
er besat med landsmesterska : 
her i Fuglsø I.,ejren, jyske me
sterskaber i Arhus og danske 

, mesterskaber i Rødovre. 
135 deltog i stævnet i Sæby . 

30 forældre hjalp til med at 
afvikle det. 

Vinderresu ltater· i de en
kelte aldersklasser og bedste 

' lokale placeringer er anført 
nedenfor. 

Længdespring: 
Op til ti år : Nr . 1: Karina 

Sørensen, AFF, 3,36 meter, 
nr . 3: Louise Christensen , Sæ
by. Nr. 1: Thomas Larsen , 
Hjørring , 3,39, nr : 2: Mads 
Olson , Dybvad , nr. 3: Rasmus 
Bolvig , Hals . 

'11-12 år: Nr . 1: Kristi .na 
Schytze, AAF , 4,39 meter, nr . 
2: Lise Nielsen , Dybvad. Nr. 1: 
Rasmus Klug, AAK , 4,39, nr . 
2: Anders Grøn, Sæby, nr. 3:· 
Jacob R. Christensen, Dyb
vad . 

13-14 år: Dorte Damsgaard , 
Sæby , 4,78 meter , nr . 2: Ann e 
Rohlen, Sæby. Nr . 1: Toai Pe
dersen, Sæby, 5,60, nr . 3: Kim 
Jensen, Sæby . 

15-16 år : Nr. 1: Trine Chr i
stensen, Sæby, 4,60 meter , n~ 

Nr . 1: Gert Rasmussen, Sæby, 
10,26 meter, nr . 3: Michael 
Vejen, Dybvad. 

17-18 år: Nr. 1: Lone B. 
Nielsen , Dybvad , 10,80 meter . 
Nr . 1: Kim Christensen, Fre
derikshavn, 9,57, rp,eter, nr . 2: 
James Koush olt , Dybvad. 

Højdesp ring : 
Op t il 10 år : Nr. 1: Donna 

Hansen, Frederikshavn, 1,05 
meter , nr . 3: Louise Christen 
sen , Sæby. Nr. l : Thomas Lar
sen , Hjørring, 1,10, nr. 2: J.ette 
Kristensen , Sæby , nr . 3: Jari 
Vinding . . 

11-12 år : Nr. 1: Tina Hou 
gaard , Sæby, 1,25 meter, nr . 2: 
Susanne Christensen , Dyb
vad , nr. 3: Mette Jensen , Sæ 
by. Nr . 1: Han s H. Flensted, 
Sæby , 1,30, nr . 2: Ander s 
Grøn, Sæby, nr . 3: Allan 
Ugilt, Sæby. 

13-14 år: Nr. 1: Anne Roh
len , Sæby , 1,50 meter , nr . 2: 
Dorte Damsgaard , Sæby, nr . 
3: Birgit Elnef, Dybvad. Nr . 1: 
Kim Jensen , Sæby , 1,45 me
ter , nr . 2: Toai Pedersen , Sæ
by. 

15-16 år: Nr . 1: Merete Chri
stensen, Sæby, . 1,55 meter, nr . 
2: Trine Christensen , Sæby, 

17-18 år: Nr. 1: Claus Beck, 
Dybvad , 2 minutter 38.4, nr. 2: 
Mads R. Christensen , · Dyb
vad, nr. 3: Gert Rasmussen, 
Sæb y. 

Hækkeløb: 
11-12: Nr ; 1: Kristina Schyt

ze, AFF , 20.5 sekunder, nr. 2: 
Berit Plath, Dybvad. Nr. 1: 
Rasmus Brunø , Dybvad, 19.9, 
nr . 2: Hans Henrik Flensted, 
Sæby. . 

13-14 år: Nr . 1: Dorte Dams- · 
gaard, Sæby, 19.4 sekunder, 
nr . 2: Anne Rohlen, Sæby, nr. 
3: Tina Edvardsen, Sæby . Nr . 
1: Toai Pedersen , Sæby, 17.4 
sekunder , nr . 2: Thomas Wit
torf , Dybvad. 

15-16 år : Nr . 1: Trine Chri 
stensen , Sæby, 19.0 sekunder , 
nr . 2: Rikke Nielsen, Sæby, 
nr. 3: Annette Bach, Sæby. 
Nr. 1: Frank Jensen, Dybvad, 
19.3, nr . 2: Gert Rasmussen, 
Sæby . . 

17-18 år : Nr . 1: Søren 
Bruun , Dybvad , 18.4 sekun- · 
der, nr. 2: James Kousholt, 
Dybvad. 



Merete Christensen, vandt kuglestød 

SIK.80 
landsmestre 

Søstrene Lena og Anne Rohlen i en afslappet stund efter at de begge var blevet landsmestre i 
højdespring 



Onsdag den 3. februar 1988 

Landsmesterskaberne i atletik: 

Hidtil største 
antal 
mesterskaber 
til S1K80 
DDGU's landsmesterska
ber i indendørs atletik 
blev i weekenden afviklet i 
Fuglsøcentret, og det blev 
til ikke færre end 15 me
sterskaber til Sæbyklub
ben. 

- Det er det største antal 
landsmesterskaber, vi no
gensinde har vundet, fortæl
ler klubbens formand Gun
nar Møller Nielsen,· og vore 
atleter har heller aldrig tid
ligere sat så mange personli
ge rekorder som ved dette 
stævne . Det flotte resultat 
kan kun være et produkt af 
klubbens intensiverede tr~
ning i aldersgrupperne 13 til 

16 år samt hos seniorerne . 
De enkelte mestre blev 

hos pigerne i gruppen 13-14 
år: 
Dorthe Damsgaard i 3 x 33 
m løb i tiden 15,5 sek. og i 
længdespring med 5,12 m, 
hvilket var personlig rekord 
(pr). 

Anna Rohlen vandt i høj
despring med 1,50 m, en tan
gering af hendes pr. 

Hos drengene i samme al
dersgruppe vandt Toai Pe
dersen 3 x 33 m løb i tiden 
14,4 sek. og længdespring 
med 6,02 m. I begge discipli
ner var der tale om personli
ge rekorder . 

Her ses de dygtige landsmestre , som fra venstre er: Trine Christensen, Rikke Nielsen, Dorthe Damsgaard, Merete 
Christensen, Toai Pedersen, Lena Rohlen, Anne Rohlen og Pia Vanggaard. 

Hos de 15-16 årige piger 
vandt Rikke Nielsen i 3 x 33 
m løb i 15,3 sek. Merete 
Christensen sejrede i kugle
stød med 8,52 (pr), mens 
Trine Christensen tog sig af 
både højdespring med 1,50 
m og længdespring med 5,03 
m (pr). 

Hos seniorerne sejrede 
Pia Vanggaard i 3 x 33 m løb 

i tiden 15,0 sek, og i længde
spring med 5,02 m, mens 
Lena Rohlen vandt i højdes
pring med 1,55 m. 

I terrænløbet, som afvik
ledes søndag, besatte Sæbys 
seniorer førstepladsen i 
kvindernes 3000 m løb, sam
tidig med at Pia V anggaard 
blev individuelt bedst i tiden 
12,58 min. 

Hos de 15-16 årige piger 
var Rikke Nielsen og Trine 
Christensen på det sejrende 
hold på 1500 m distancen. 

Blandt de øvrige resulta
ter bør nævnes, at Kim Stel
lan Jensen fik en fornem 2. 
plads med en personlig re
kord i kuglestød på 9,96 m. 
Med dette resultat lå han på 
1. pladsen indtil det allersid-

ste stød, hvor han blev besej
ret. sem 
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· SÆBY: 71 unge idrætsfolk 
fra · Sæby Kommune blev i 
aftes ) hædret · i byråØssalen for 
deres sp9rtslige præstationer i 
19~7. De pågæl .dende ·har er 
obret jysk mesterskab, dansk 
mesterska~, Jandsm .esterskab 
eller lignende. 

Borgmester Frede Fred
borg Nielsen overrakte po~ 

. . kaler til samtlige 71. Til dem , 
. der ,ikke tidlig~re er hædret, 
var der . også et mesterskabs- 

, niærke ·med byvåbnet · 
Modtagerne af hædersbe

visningerne var indstillet af 
fire klubber: 

Lyng så Boldklub for jysk 
mesterskab: Lotte Peder
sen, A~ne Christensen, Nan 
Bak" Lenette Dune ker, Tina 
Jensen, Lone Kristensen, Ja 
net Mørk, borthe · Madsen, 
Lone Christiansen, Ann Pe
dersen, Susanne Trangeled, 
Bente F. Andersen, Lotte . 
Nielsen (træner) + vinder af 
landspokal turnering, Lars 
Vad (træn.er), Janni !saksen 
(holdleder) . . ·; 

Lyngså Boldklubs vinder 
hold i landspok .alturneringen: 

Anette Rasmussen , Char
lotte . Birkmose, -Bente Thom- · 
sen + 100 kampe, Elsa Chri
stens~n, Conni Pedersen, Hel~ 
le Beermann, Annie D. Niel
sen, Bolette V. Ingen , Tine 

·Mortensen, Marianne Laurid
sen, Liselotte Laurids .en, An ~ 
ne Mie Jørgensen , Preben 
Leth Pedersen (træner) , In- · 
_ger Andersen (holdleder) . 

Dybv åd Idrætsklub -· atletik : 
Alice Andersen, Claus 

Bech , Henrik Bischoff, Mor
ten Bischoff , Malene Abel 
Bock, Mette Brassøe , Rasmus ' 
Bruno, Tim Brunø, Søren . 
Bruyl) , Mads Rye Christen
sen, · Susanne Cp.ristensen, · 
Helene Christiansen, Vibeke 
N. Hansen , Lise Hundevad, 
Berit Jensen, Frank Jensen, 
Gisela Kjellingbro, Peter 
Marcus Kjellingbro , Rene 
Kristensen, Mads Krogh , or :: 
la Mortensen , Lone B. Niel
sen, Søren Bolvig Nielsen, Bo 
Thom~en, Michael Veien . · 
SIK-80 - atletik : 

R1kke Nielsen , - Merete 
Christensen, Toai Pedersen, 
Pia V anggaard, Else Stellan 
Jensen, Pernille Nielsen, Tri
ne . Christensen, Dorthe 

. -Damsgaard, Anette Nielsen , 
Anders Grøn, Hans Henrik 
Flensted, Morten Krogh, Hel ~ 
ene Nielsen. · · 
Frederikshavn Motor Sport : I 
(Uofficielt DM i folkerace · cup 
for hold) · 

Kurt · Frederiksen, Frits 
Thomsen, F~~de Thomsen. 
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71 idrætsfolk blev i aftes hædret i byrådssalen for deres sportslige præstationer. · Borgmester Frede Fredborg Nielsen overrakte pokaler til idrætsfolkene, som 
bagefter hyggede sig med kommunalpolitikerne. Foto: Carl Th. Poulsen 



SIK 80 havde følgende, 
hvis hæder også var opnået 
på atletikområdet : Rikke 
Nielsen, Merete Christen
sen, Toai Pedersen, Pia 
Vanggaard, Else Stellan 
Jensen, Pernille Nielsen, 
Trine Christensen, Dorthe 
Damsgaard, Anette Nielsen, 
Anders Grøn, Hans Henrik 
Flensted; Morten Krogh, 
Helene Nielsen o~ Lena 
Ro_hlen. _ /. <o<o ~ ,~ 
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JdrætSf OJk hædret 
Ingen tvivl om, at sporten 
blomstrer rundt om i Sæ
by kommune, såvel i bred
den som i toppen. Præsta
tionerne skabes ikke alene 
af de aktive udøvere selv, 
men i høj grad også gen
nem et kolossalt slid af fri
villige trænere og ledere, 

som på denne ~åde er med 
til at give mange børn og 
unge et meningsfuldt ind
hold i fritiden . . 

Det var derfor også en 
glad borgmester Frede F. 
Nielsen, assisteret . af for
manden for Fritidsnævnet i 
Sæby kommune, Einar Fre-

deriksen, Lyngså, der man
dag aften kunne uddele 
erindringsgaver og mester
skabsplaketter til ikke færre 
end 71 unge fra klubber i 
Sæby-området, der i 1987 

· har vundet et dansk eller et 
jysk mesterskab eller lig
nende stævne : 



Fem af SIK BO's medaljetagere. Bagerst fra venstre Merete Christensen, Lena Rohlen, og 
holdleder Pia Vanggaard. Forrest: Anne Rohlen, Toai Pedersen og Dorte Damsgaard. 

Takket være et årelangt 
slid og en stor trænings
indsats hjemføres der in
den for atletikken gang på 
gang flotte resultater til 
Sæby kommune. 

Senest ved de indendørs 
jyske mesterskaber i atletik 
for ungdom, hvor SIK 80 fra 
Sæby og Dybvad Idrætsklub 
begge havde deltagere med, 
og det må siges, at de to 
klubber satte deres præg på 
stævnet, og så bør det endda 
bemærkes, at Dybvad-klub
ben kun deltog den ene af 
dagene, hvorved man sand
synligvis »gik glip af« endnu 
nogle medaljer! 

Hos gruppen af piger mel
lem 17 og 18 år blev Lone B. 

len. 
I længdespring blev Toai 

Pedersen jysk mester (5,74 
m), mens der var sølv til 
Dorte Damsgaard og bronze 

Nielsen, Dybvad, jysk me
ster i kuglestød med 11,39 
m. Hos piger 13-14 år blev 
Gisela Kjellingbro, Dybvad, 
jysk mester med et stød med 
kugle på 10,58 m, og hos 
drenge indtil 12 år sejrede 
Rene Kristensen, Dybvad, 
ved at løbe 60 m på 8, 7 sek. 
Endvidere opnåede Dybvad 
Atletikklub og holdleder 
Louis Christiansen to 
3.pladser: hos piger ind til 12 
år ved Susanne Christensen 
med 1,20 m i højdespring og 
hos drenge ind til 12 år ved 
Jacob Rye Christensen med 
7,82 mi kuglestød. I alt hav
de klubben 8 deltagere med 
til mesterskaberne. 

16 deltagere fra SIK ero-

til Anders Grøn. Kim S. Jen
sen blev jysk mester i kugle
stød (10,49 m). Dorte Dams
gaard fik også sølv i 60 m 
løb, mens Hans Henrik 

brede 16 medaljer ved me
sterskaberne; dog måtte en
kelte »nøjes med« placerin
ger uden for medaljeræk
kerne. Dette gjaldt Trine 
Christensen, Rikke Nielsen, 
Morten Krogh, Gert Ras
mussen, Henrik Hougaard 
og Allan Riis. 

I alt samlede SIK 80 8 
guld-, 5 sølv- og 3 bronzeme
daljer. Imponerende flot! 

Jyske mestre i højdes
pring blev Hans Henrik 
Flensted (1,38 m) og Anne 
Rohlen (1,50 m). Der var 
sølv i denne disciplin til An
ders Grøn, Anette Nielsen 
og Merete Christensen, 
mens bronzen blev vundet 
af Allan Ugilt og Lena Roh-

Flensted fik bronze i 1500 m 
løb. 

Toai Pedersens øvrige me
sterskaber vandtes i hække
løb og trespring. 
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AtletikklubbelJ, SIK 80 har succes - men: c1r 19e8 

Baneforhold elendige 
på Sæby Stadion 

----Atletikudøverne må tage udenbys for at træne 

På alle områder går det 
særdeles godt for atletik
klubben SIK 80 i Sæby, og 
det på trods af de elendige 
baneforhold, som klubben 
må tage til takke med på 
Sæby Stadion. 

På klubbens generalfor
samling sagde formanden 
Gunnar Møller Nielsen i sin 
årsberetning: - Der skulle 
meget gerne snart ske noget 
med banerne på stadion. Det 
er uholdbart med de nuvæ
rende forhold, hvor vi er 
nødt til at tage udenbys for 
at dyrke specialtræning op 
til store stævner . I klubben 
er vi villige til at yde en ind
sats, hvis kommunen også 
vil. Vi venter derfor med 
længsel på den nye priorite
ringsliste over baneanlæg, 
hvor vi meget gerne skulle 
ligge i toppen . Er der nogen i 
kommunen, som trænger, 
er det os. 

Resultater 
Formanden kunne i øv

rigt berette om et særdeles 
godt år for SIK 80. Med
lemstallet har gennem de 
sidste 7 år været jævnt sti
gende, og man har nu 160 
aktive og 31 passive med
lemmer . Man har medlem
mer lige fra 6-års alderen, 

hvor der startes med legeat
letik til langt op i de voksne 
rækker, hvor mange dyrker 
motionsatletik. 

På det sportslige område 
forlø~ 198 7 godt . Klubbens 
bedste damehold rykkede op 
i 2. division, og i ungdoms
rækkerne nåede de 13-14 
årige hos både drenge og pi
ger finalen 1 Dansk Atletik 
Forbunds turneringer . Indi
viduelt blev det også til man
ge mesterskaber . Gunnar 
Møller Jensen fremhævede 
specielt Merethe Christen
sens danske mesterskab i 
højdespring på 1,60 m, som 
hun vandt både inden- og 
udendørs. De øvrige mester
skabsvindere var : Pia Vang
gaard, Pernille Nielsen , Else 
S. Jensen, Morten Krogh, 
Hans Henrik Flensted, An
ders Grøn , Toai Pedersen, 
Lena- Rohlen, Helene Niel
sen, Anette Nielsen, Dorte 
Damsgaard, Trine Christen
sen og Rikke Nielsen . - Så
danne sportslige resultater 
kommer ikke af sig selv, 
fortsatte Gunnar Møller 
Nielsen , - det er resultatet af 
flere års målbevidst træning 
med en stabil trænerstab, 
som ikke har spildt tiden 
med snak. I 1987 fiar ni af 
vore trænere deltaget i kur-

lenderudvalget takkede de 
forretningsdrivende for vel
vilje. Kirsten Arvidson kun
ne melde om rekorddeltagel
se ved Sæbygårdløbet, som 
igen i år afvikles første 
weekend i skoleferien. For
manden for stadionudvalget 
Jørg~n Andersen kunne 

I melde om travlhed hele året 
I med at holde banerne klar 

til klubbens stævner, og 
klubhusformand Olav Back 
var tilfreds med benyttelsen 
afhuset . 

Til bestyrelsen genvalgtes 
Gunnar Møller Nielsen , 

ser, som giver dem en god 
balast i den daglige træning, 
således at der sker en stadig 
udvikling i træningen : Vore 
trænere i sæsonen har væ
ret Grethe Hougaard, Pia 
Vanggaard , Morten Hou
gaard, Hans Erik Flensted , 
Jan Rohlen og undertegne
de. 

Opbakning 
Formanden kom derefter 

ind på den store betydning 
forældreopbakningen har 
for klubbens eksistens . -
Denne opbakning er en 
uundværlig motivation for 
medlemmernes og træner
nes arbejde , sagde han, - de 
praktiske t ing som kørsel og 
dommerhjælp har vi heller 
ikke manglet forældre til i 
det forløbne år . Endvidre 
har vi haft megen gavn af de 
udvalg, der blev nedsat på 
sidste generalforsamling . 
Hvad enten det drejer sig 
om bladudvalg, julekalen
derudvalg , klubaftenudvalg , 
dommerudvalg eller Sæby
gårdløbs-udvalg , har de alle 
fungeret godt . Disse udvalgs 
arbejde aflaster i høj grad 
bestyrelsen, som så_kan bru
ge tiden på andre ting . 

Gunnar Møller Nielsen 
udtrykte endvidere stor glæ-. 

Olav Back og Hanne Roh
len. Man har derefte r kon
stitueret sig med Gunnar 
Møller Nielsen som for
mand, Grethe Hougaard 
som næstformand , Else 
Stellan Jensen som kasse
rer, Hanne Rohlen som sek
retær og Olav Back som 
klubhusformand . 

Der var stort fremmøde 
ved generalforsamlingen, 
hvilket ikke er normalt i 
mange andre idrætsklub
ber. Klubhuset var fyldt til 
sidste plads, og Vivi Krogh 
var aftenens dirigent . sem 

SIK 80' s formand Gunnar 
Møller Nielsen: - Vi må have 
bedre baneforhold for atle- · 
tikken i Sæby. 

de over, at det var lykkedes 
at motivere de 15-16 årige til 
at fortsætte med atletikken 
og ikke forsøge sig i andre 
idrætsgrene, hvilket man 
desværre ofte ser i disse al
dersgrupper. 

Han takkede endnu en
gang kommunen for det 
skub, man havde givet til 
etableringen af klubhuset, 
som stod færdig for 1 J/2 år 
siden . - Vi glæder os stadig 
meget over at have fået det
te sted som samlingspunkt, 
sagde han. 

Til slut takkede han spon
sorer, medlemmer og besty
relseskolleger. Det er 
skønt, når vi alle ~bejder 
for det samme mål - med lige 
stor vægt på det sociale og 
det sportslige 1 sagde han. 

Overskud 
Efter formandens beret

ning fremlagde kassereren 
Else Stellan Jensen regn
skabet, som viste et over
skud på 24. 714 kr., som tæn- . 
kes anvendt til indkøb af 
materialer til stadion . 

Inger Nielsen fra juleka- 1 
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Mere ·guld 
ti1Sæby? · 

SÆBY : Syv medlemmer af 
Sæby Idrætsklub, SIK 80, 
kvalificerede sig ved de jyske 
mesterskaber til deltagelse i 
de danske indendørs atletik
mesterskaber i Rødovrehal
len . Mesterskaberne finder 
sted i denne weekend, og mon 
ikke Sæby får en eller flere 
medaljer? 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen , ser 
optimistisk på chancerne ef
ter de otte guldmedaljer , Sæ-
1"~· f;'k- ved de jyske mester-

skaber. 
Toai Pedersen skulle have 

gode muligheder for en me
dalje. Han vandt guld i tre
spring ved de jyske mester
skaber med et resultat, 11,70 
meter, der er jysk ungdomsre
kord, og hans længdespring 
på 5,74 meter var kun en cen
timeter fra en tangering. 

Sæbys Merete Christensen 
skal hos 15-16 årige forsvare 
sit danske mesterskab i højde
spring. Toai Pedersen, medaljehåb 



De syv atletikudøvere, der I dag og i morgen skal kæmpe om medaljerne ved de danske mesterskaber i Rødovre. Det 
er fra venstre Lena Rohlen, Toai Pedersen, Merete Christensen, Dorte Damsgaard, Anette Nielsen, Anne Rohlen og 
Kim Stellan Jensen. -

SIK til danske mesterskaber 
SIK 80 i Sæby ligger ikke på 
den lade side . I denne week
end går turen til Rødover på 
Sjælland, hvor syv atletik
udøvere fra Sæby deltager i 
kampen om de danske me
sterskaber. 

De syv atleter fra Sæby: Le
na Rohlen, Toai Pedersen, 
Merete Christensen, Dorte 

Damsgaard, Anette Niel- . 
sen, Anne Rohlen og Kim 
Stellan Jen sen kvalificerede 
sig til mesterskaberne ved at 
opnå nogle fine resultater 
ved de jyske mesterskaber i 
år. 

- De flotte resultater ved 
dette stævne giver os troen 
på, at Sæby cigså får medal
jer ved dette års danske 

mesterskab . Sidste år opnå
ede bl. a. Merete Christen
sen en guldmedalje i høj
despring for piger 15-16 å:r, 
fortæller formanden for 
SIK, GunQar Møller Niel
s.en. 

· Jydsk rekord 
Gunnar Møller Nielsen 

fortæller videre, at han net
op har erfaret, at Toai Pe
dersen ved de jydske me
sterskaber satte jydsk ung
domsrekord i indendørs at
letik i trespring med 11, 70 I 
m. Og i længdespring var 
han kun en centimeter fra at 
tangere rekorden på 5,75 m. 

ob 



SIK 80 iSæbY :3-.z-6'8 
fik syv llledaljer 
To af medaljerne var i guld, fire i sølv 

SÆBY: Det gik langt over 
forventningerne · ved de 
danske ungdomsmesterska
ber i indendørs atletik for 
deltagerne fra Sæby Idræts
klub , SIK 80. Det blev til ikke 
færre end syv medaljer, heraf , 
to i guld . Både Dorte Dams
gaard og Toai Petlersen blev 
danske mestre . 

Mesterskabsstævnet fandt 
sted i Rødovre-Hallen. Det 
var ikke så overraskende, at 
den jyske - redkordholaer ~ i 
trespring for 13-14 årige dren
ge, Toai Pedersen, blev dansk 
mester med et spring på 11,57 
meter. Det var derimod en 
stor overraskelse, at Dorte 
Damsgaard hos 13-14 årige 
var i stand til at hjemføre 
mesterskabet i 400 meter løb i 
62,92 sekunder efter et flot og 
veldisponeret løb . Hun for
bedrede sin pehsonlige re
kord med hele to sekunder . 

Dorte Damsgaard stod også 

for en stor overraskelse , da 
hun i længdespringskonkur
rencens allersidste spring 
med 5,43 meter avancerede 
fra en fjerdeplads til en an
den- og sølvplads . Hun for
bedrede i denne disciplin sin 
personlige rekord med hel e 
25 centimeter . Dorte Dam s
gaard erobrede endvidere 
sølv i 60 meter løb . 

Toai Pede rsen fik også sølv 
f. længdespring , h vor han 
med 5,84 forb edrede sin per
sonlige rek ord med 10 centi
meter . Han fik bronze i 400 
meter løb i personlig rekord- · 
tid 59,55 sekunder. 

Sæby vandt den fjerde 
sølvmedalje ved Anne Roh
len, der hos 13-14 årige vandt 
højdespring med 1,50 meter . 

Sæby s Merete Christensen, 
der skulle forsvare sidste års 
danske mesterskab i højd er
spring hos 15-16 årige, måtte i 
år nøjes med en fjerdeplads 

med 1,60 meter , samme højde, 
som nr . to og tre nåede . 

Lena Rohlen ble v nr . fir e 1i 
højdesp r ing hos 17-18 årige . 
Endelig fik Sæbys Kim 
S.Jensen en femt eplads hos 
13-14 årige i kugle stød. 

Det var de sidste indiv i
duelle danske mesterskabe r 
for aldsergruppen 13-14 år. 
Fremover holdes der kun 
danske mesterskab er for hold 
og i mangekamp i denne 
gruppe. Dett e er Sæ by 
Idrætsklub meget tilfred s 
med , fordi klubben mener , at 
atletik i lige så ' høj grad bør 
være holdidræt , hvor der er 
plads til alle . 

Deltagelsen ved de dansk e 
indendørs meste rs kabe r lover 
godt for den komm en de sæ
son , hvor SIK 80 still er\hold i 
aldersgruppern e 11-12 år, 
13-14 år og 15-16 år , samt i 
kvindernes 2. division og 
mændenes 4. div ision . 

Toa i Pedersen, Sæby, dansk 
mester 

Dorte Damsgaard, Sæby, 
dansk mester 
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Sæby og Dybvad 

· fik hver to holdmesterskaber 
Tredje og sidste runde i 
NAGl's holdmesterskab 
for indendørs atletik blev i 
søndags afviklet i Sæby
hallen. 

V~ dette stævne blev der 
dystet i fem discipliner, 3 x 
33 m løb, 300 m løb, højde-

~pring, trespring _og kugle
stød. 

I den yngste aldersgruppe 
op til 10 år satte Hals sig på 
1. pladsen, · Dybvad . vandt 
hos de 11-12 årige og 17-18 
årige, mens Sæby vandt i 13-
14 åi:s og 15-16 års gruppen. 

Holdpræmieme var vægpla- ' 
ketter til ' ophængning i 
klubhusene. 

Efter stævnet blev der ud
delt .erindringsglas til de at
letikudøvere, der havde del
taget i 8 øvelser hos de 

. mindste og 15-18 årige og 10 re forældreopbakning, vi 
har i klubben, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen, -

----------- -- ----- ---- --i det kræver nemlig ikke fær 
øvelser hos de 11-14 årige. 
Dette gør man for at de unge 
mennesker ikke skal specia-

· lisere sig i en enkelt disciplin 
for tidligt. 

Værtsklubben SIK 80 var 
ubeskeden nok til at sætte 
sig på ikke færre end 22 før-

stepladser. Derefter kom 
Dybvad med 13, AFF, Aal
borg og F AK, Frederiks
havn med hver 3, Hals med 
2 og AAk, ·Aalborg med en 
enkelt 1. plads . 

- Endnu engang kunne 
man glæde sig over' den sto-

re end 20 dommere og hjæl
pere at stille et sådant stæv
ne på benene og gennemføre 
det. 

Der var ca. 130 deltagere 
ved stævnet. 

sem 





Atletikklub ben .ser -1/-8
& 

lyst på den ny sæson 
SÆBY : Atletikklubben , 

Sæby Idrætsklub, SIK 80, ser 
optimistisk på den kommen
de udendørs sæson. Ved stan
derhejsningen ved klubhuset 
på Sæby Stadion udtalte 
klubbens formand , Gunnar 
Møller Nielsen, at indendørs 
sæsonen gav løfter om en god 
udendørs sæson. 
· SIK 80 har tilmeldt hold i 
de fleste rækker fra 11-12 år 
op til senior. Klubbens dame
hold rykkede sidste år op i 2. 
division, og herreholdet stil
ler op i 4. division. Forman
den var sikker på en god pla
cering for alle hold. · 

· Gunnar Møller Nielsen 
glædede sig over Sæby By
råds beslutning om at lægge 
asfalt på springban ttrne på 

_ -Sæby Stadion . Dette )ppfatte
de han som en start "'på ati1få 

SIK BO-formand , Gunnar Møller 
Nielsen~ ser optimistisk på sæ
sonen 

,kuns tstof på springsbanerne, 
en dyr foranstaltn ing , som er 
nødvend ig, hvis SIK 80 skal 
væ re med i toppen af dansk 
atletik. Formanden håbede , 
at der bliver råd til kunststo
fanlæg i løbet af et par år. 

SIK 80. havde som start på 
udendørs sæsonen tre delta
gere , Hans Henrik Flensted, 
Allan EckhardtogGert Ras
mussen , på Nordjyllands 
Amts Gymnastik- og Idræts
foreningers hold ved lands
mesterskaberne i terrænløb i 
Kalundborg . De to først
nævnte blev individuelt hen
holdsvis nr.to og nr .otte, og 
begge var på det nordjyske 
hold for 11-12 årige, som blev 
landsmester . Gert Rasmussen 
var på holdet for 15-16 årige, 
der blev nr . fire . 

------...... . .... •-•-•-•.•-•-• .. •.•.•.• .•.•.• .• .. •.•-•.• -·-. . .... ...... •. • .. •. • .. • .. • ... ·-·-·-·-·-·-·-· .... •:. :•: •:•:•:•:•:• :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:, =·=·=·~··· ···········-



• 2. division vest, · kvinder Ø'-S 
I Sæby: . . li 
Sæby - Aalborg FF ............ 52-54 
Sæby - Ski ve . . .... . . . . ........ .. ... • 50-56 
Aalborg FF - Skive ........... 51-55 
Enkeltplaceringer , Sæby: Højde-

, spring: 1. Merethe Christensen. 2 . . 
Lena Rolen. 

· 400 m~ 1. Pia Vanggaard. 
Aalborg FF: Diskoskast, 1~ Anne 
Jensen. 2. Hanne Mølgaard. 200 
m; 1. Christina Holm. 2. Jette 
Bromann. Spydkast, 1. Pernille 
Rasmussen . 



,)SIK ' 80 f år -~--gg 
·· hjemmebane 
i 2.division 

SÆBY: Atletiksæsonen 
startede med de første hold· 
kampe Kristi Himmelfarts
dag . I morgen eftermiddag, 
lørdag, indleder Sæby 
Idrætsklub, SIK 80, turnerin 
gen med at være vært ved 

. landsturneringens første 
runde i kvindernes 2. divi
sion . 

SIK 80 møder på Sæby Sta
dion sidste års vinder af 2.di
vision, AFF fra Aalborg, og 
Ski ve . AFF rykkede ikke op, 
fordi klubben i_ forvejen har . 
et hold i !.division . Selv om 
Sæby i år kan stille et homo-

.. gent og rutineret hold , vil 
AFF i morgen være en uover
kommelig opgave , 

Derimod skulle der være 
bedre chancer mod lørdagens 
.anden modstander, Skive . 
SIK-medlemmerne har haft 
en meget fin indendørs sæ
son , som lover godt for den 
kommende landsturnering. 

Sæbys hold til kampen på 
Sæby Stadion i morgen efter
middag bliver : Pia Vang
gaard, Anette Nielsen, Bettina 
Gregersen , Merete Christen
sen, Lena Rohlen, Dorte 
Damsgaard, ~rine Christen
sen, Tina Sørensen og Char
lotte Buch. 

Sæby Idrætsklubs qerre
hold skal søndag på Arhus 
Stadion møde AGF og Thisted 
i 4. division . Sæby har i år fået 

Pia Vanggaard, Sæby, på hjem
mebane i morgen mod AFF og 
Skive . · 

et hold , hvor man kan klare 
alle qiscipliner. lferreholdet 
til holdkampen i Arhus ~estår 
af Morten Hougaard, Jørgen 
Dam Andreasen, · Gunnar 
Møller Nielsen, Søren Jensen, 
Helmer Arvidson , Asbjørn 
Christensen, Claus S.J ensen, 
Steen Larsen, Morten Krogh, ' 
Tommy Nielsen, Gert Ras
mussen , Claus Uggerhøj, Al
lan Riis og. Jan Lang . 
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siggoat . 
mod tophold 
Atle ,tikkvinder tab.te knebent 

SÆBY: Sæbys nyoprykke
de atletikkvinder beviste ved 
sæsonpremieren på Sæby 
Stadion, at de godt kan klare 
sig mod de bedste i 2. divison. 
Ganske vist blev det til to 
nederlag. Men· mod · AAF, 
Aalborg, blev . nederlaget så 
beskedent som 52-54 og_mod .. :, 
Skive 50-56. ,. , · "' ,. • , ~ 

AFF stod sidste ·år tH op:-·· 
rykning til 1. divison, men 
måtte blive nede, fordi en 
klub kun kan have et hold i 
den fornemste række : 

Skive rykkede sidste år ned 
fra 1. division. 

De 'lkdst placerede piger fra · 
Sæby ,var Anette Nielsen med 
en tredieplads i 100 meter 
hæk i tiden 17.9 sekunder, 
Bettina Gregersen med en 
tredieplads i diskoskast med 
26,27 meter, en tredieplads i 

· kuglestød med 10,20 meter og 
en andenplads i·spydkast meg 
30,70 meter, Pia Vanggaard 
med en tredieplads i 20~ me : 
ter løb i tiden 27 .5 sekunder 
og en førsteplads i' 400 meter 
løb i tiden 62.3 sekunder., Me
rete Christensen med en før
steplads i højdespring med 
1,51 meter, Lena Rohlen på 
andenpladsen i saqmme disci
plin med 1, 48 meter og Trine 
Christensen med en 3. plads i 
længdespring .med 4,70 meter. 

Endelig blev Sæbys stafet
hold nummer to med 53, 7 se
kunder på 400 meter. 

Herrerne, der i år stiller op 
i 4. division, vandt på Arhus 
Stadion over Thisted 88-43, 
men blev ,slået af AGF med 
59".'77. ~. + .... -i S,.), . 

Kampep fik en dramatisk 
optakt, da Søren Jensen og 
Claus Jensen ikke var nået 
frem få minutter før hold
kampen begyndte. Det viste 
sig, at de var punkteret, men 

Pia Vanggaard -
vandt -400 meter løb. 

de nåede alligevel frem · i sid
ste øjeblik. 

Bedst placerede sæbynitter 
var Helmer Arvidsori med 
førsteplads i hammer kast 
med 39,73 meter, Morten 
Hougaard med førsteplads i 
længdespring med 5,97 meter, 
Tommy Nielsen med første
plads i højdespring med 1,85 
meter samt stafetholdet, der 
også blev nummer et i tiden 
48.7 sekunder. 

Der' var andenpladser til 
Allan Riis i 100 meter løb i 
tiden 12.5 sekunder, Claus S. 
jensen i 400 meter løb med 
56.5 sekunder, Morten Krogh 
i højdespring med 1,70 meter, 
Morten Hougaard i trespring 
med 11, 70 meter og til As
bjørn Christensen i diskos
kast med 30,12 meter. 

Jan , L;mg fik en tredieplads 
på 5000 meter i tiden 16 mi
nutter 9.9 sekunder . 

1 
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Sæbyn1tter 
til DM i 
m.a:ngekaDlp 

SÆBY: To unge sæbynitter 
deltager i weekenden "i de 
danske mesterskaber i man
gek~mp . Begge i aldersgrup
pen 13-14 årige. 

Toai Pedersen er med i otte
kamp, der består af discipli-

nerne 80 meter hæk , højde 
spring, kuglestøtj, 200 meter 
løb, længdespring ; spydkast, 
800 meter løb og stangspring . 

Dorte Damsgaard del tager i 
en syv kamp i de samme disci
pliner bortset fra stangspring. 

De to unge atletikfolk har 
tidligere gjort sig fornemt be
mærket. Ved de indendørs 
danske mesterskaber i Rød
ovre i vinter blev Dorte Dans
gaard mester på 400 meter og 
vandt sølv i 60 meter løb og 
længdespring. Toai Pedersen 
vandt ved samme lejlighed et 
mesterskab i trespring og fik 
sølv i længdespring og bronze 
i 400 meter løb. 

De er begge meget alsidige 
atletiktalenter, og derfor næ 
res der også betydelige for
ventninger fra deres klub, 
SIK 80, til deltagelsen i man
gekamp. De har dog begge 
været skadet fornylig. Toai 
Pedersen har haft brækket et 
ben, og Dorte Damsgaard har 
haft en fibersprængning, men 
de er kommet over skaderne . 

Dorte Damsgaard - deltager i 
syvkamp. 

T oai Pedersen - deltager i otte
kamp. 
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Broilze · 
·• ·1mange-
·kamp 

· SÆBY : Dorte Damsga~rd 
og Toai Pedersen fra Sæby 
Idrætsklub, SIK 80, klarede 
sig fint ved danmarksmester
skaberne i mangekamp på 
Østerbro Stadion i Køben
havn . I vinter blev de to sæ
bynitter ungdomsmestre i 
henholdsvis 400 meter løb og 
trespring. Nu _hentede de beg
ge en bronzemedalje i mange-
kamp. · 

I foråret fik Toa i Pedersen 
· benbrud, men han var allige

vel i stand til at stille op ved 
danmarksmesterskaberne · i 
mangekamp. 

Dorte Damsgaard opnåede 
4867 point -i de syv øvelser, 
hun ·skulle igennem. Hun fik 
855 point i sin bedste øvelse, 
200 meter løb, og 44 7 point i 
dårligste øvelse , 800 meter 
løb . . 

Toai .Pedersen, der opnåede 
· 5276 point i otte øvelser, fik 

1057 point i bedste disciplin, 
længdespring, med 6,02 me-· 
ter. På grund af benbruddet 
har han ikke kunnet træne i 

] 
( 

) 

1 
1 

· stangspring. Her nåede han 
kun 1, 70 meter, . og det gav 1 

ikke mange point. Han var 1 

alligevel kun 126 poin~ fra , ~ 
andenpladsen. · · 



Enkelt afbud kostede sejren 
- og oprykning 
Kun få point skilte SIK fra 
at · vinde over Randers og 

Gunnar Møller Nielsen me- . 
ner, at SIK havde vundet 
begge kampe, hvis ikke Le
na Rohlen af gode grunde 
måtte melde afbud. 

. Vejle i atletik, point som 
kunne være kommet j_hus, 
hvis SIK havde stillet med 
fuld styrke. Chancerne for 
at rykke op i 1. division 
svinder ind. 

- Men vi kommer igen. 
, Holdet er ungt og fortsæt
ter vi fremgangen i næste 
sæson, skal vi nok rykke 

SIK 80 ydede en god præ- op, slutter Gunnar Møller 
station, men tabte alligevel Nielsen. 
til Randers med 55-51 og til For SIK vandt Annette 
Vejle med 57-49. Nielsen 100 meter hække-

Få point skilte således løb i tiden 16,9 sek., Dorte 
SIK fra sejren og dermed Damsgaard 100 meter løb i 
syntes chancerne for at ryk- tiden 13,0 sek., mens Rikke 
ke op i 1. division meget Nielsen, Annette Nielsen, 
små. • Pia Vanggaard og Dorthe 

Formanden for SIK, Damsgaard vandt stafet i ti-

den 51,4 sek. og Pia Vang
gaard 200 m. løb og 400 m. 
løb i tiden 25.8 sek. og 59,6 
sek. 

Rykker ned 
Er spændingen således 

forsvundet for SIK' s ved
kommende, kan alt endnu 
ske i Dybvad, hvor Dybvad 
Idrætsklub nu kan risikere 
at rykke ned fra 3. division. 

Herreholdet tabte nemlig 
i Aalborg til AFF med 77-54 
og vandt over Herning med 
65-58. 

- Vi ligger nu i midten af 
divisionen med fire point 

sammen med en række an
dre hold, men er vi uheldige 
i den sidste runde, er det 
ikke udelukket, at vi må si
ge farvel til 3. divsion, siger 
formanden for Dybvad 
Idrætsklub, Louis Christi
ansen. 

I week-endens kampe 
vandt Søren Bolvig hen
holdsvis længdespring med 
6,13 meter og trespring med 
12,18 meter, mens Bo 
Thoms en vandt højdspring 
med 1, 70 og Per Koch kug0 

lestød med 10,67 meter. 

ob 
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æby ·~·atleter 
tror på ·sejr ·, 

SÆBY: Sæby . Idrætsklubs Nielsen, Merete Christensen, 
to atletikhold . i landsturne- Rikke Nielsen, Charlotte 
ringen skal _ud i anden runde :" B.uch, ·B~ttina Gregersen, Le- · 
.i morgen, lørdag. Dameholdet : na Rohlen · og Trine Christen-

. i 2. · div _ision tager til Holste- sen . 
·bro-,. mens herrehol,get .i 4.,.di- _· Sæbys herrehold · .i 4. divi-
·vision h~r hjemmebanefordel ' sion håber ;..på en , dobbeltsejr, 
på Sæby .Stadion ·mod AC _ 42·, . når holdet møder AC 42 fra 

.: HbWro~~ og1Rander$ ·Rea.t ._} Hobro og tanåers ··Reat-t .Sæ~ 
· Både Holstebro og Sæby er by . . En gammel . atletikken-

· oprykkere fra damernes 3. di- . ding fra Sæby, . Arne Hou-
.vision, og de hold udkæmpe- mann, stiller igen op for 1 SIK 
de noget af gyser på Holstebro 80. Som 14-årig toppede han 
Stadion i efteråret . Holstebro · den jyske rangliste i spydkast, 

.. ,: vandt med .kun to point. Der . ,, og det bliver spændende at se, 
ventes igen en meget lige hvad han nu 18 år-senere kan . 
kamg. . klare. En anden forstærkning 1 

Sæbys damer har forberedt på Sæbys l)old er . Claus tJ g-
sig godt til sæsonen. . Pia ger høj i JOO meter løb og kug- , 
Vangg:aard, der · deltog i_ lestød. De , øvrige på · Sæbys \ 
Dansk Atletik Forbunds el.i- hold er:~ Allan · Rus, Claus 
testævne i Vejle sid~te week ·- . · · S-.J~nseri~ Jan Lang, Morten 
end, og · Dorte . I)amsgaard r.,: Hougaard, ·Søren . Jensen , 
.som for · en uge siden vandt Helmer Arvidson, · Asbjrøn 
· bronze ved _danmarksmester- Christensen, Gunnar Møller 
skaberne i ma.ngekamp, er go- . Nielsen, Jørgen · D.Andreasen, 

· de kort for Sæby, hvis hold Torri~y Nielsen og ,:fy!orten 
desuden består af Anette Krogh. 
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der 
ter 1. divisiOn • s 

Sæby-atletikklubben SIK 
80' s nyoprykkede 2. divi
sionshold for kvinder be
gynder så småt at kunne 
skimte 1. division. 

Holdet ' har klaret sig sær-
. ' ·etes-rgodt ·efter opryknin 

gen. Efter en sejr på ude
bane over Holstebro finder 
klubbens formand, Gunnar 
Møller Nielsen, at mulighe
den for oprykning til 1. di
vision er inden for· række
vidde. 

- Men, der er to runder 
tilbage i landsturneringen, 
tilføjer han samtidig . Det 
eneste hold vi frygter af de 
fire, vi mangler at møde, er 
Randers Freja . Vinder vi 
den 25. juni i Vejle over 
Randers Freja og Vejle, bli
ver det en særdeles spæn
dende af slutning på Sæby 
Atletikstadion lørdag den 
20. august. 

· Sæby slog lørdag på ude
bane Holstebro, som sidste 
år slog Sæby efter sejr i 

sidste øvelse, men med op
rykning til begge hold. 

Sæbys revanche i lørdags 
blev så sikker som 58,5-47 ,5 
point med otte disciplinsej
re ud af 14 mulige. Tilmed 
blev det til dobbeltsejr i bå- . 
de 400 meter og WO meter 
løb . 

Den mest stressede øvel
sessammensætning havde 
Sæbys Mette Christensen, 
men hun stod distancen. På 
samme tidpsunkt skulle 
hendes tre øvelser starte , 
nemlig 100 m hækkeløb, 
højdespring og diskoskas t. 
Hun klarede det flot med en 
tredjeplads i hækkeløbet. 
Derefter skiftede hun til fla
de sko og satte personlig re
kord i diskoskast med 24.02 
meter. Her nøjedes hun 
med at kaste tre ud af seks 
tilladte forsøg, for hun 
skulle videre til højde
spring, hvor hun vandt 
kqnkurrencen med 1,54 me
ter. 

Sæbys Pia Vanggård 

havde ikke megen mod
stand i sin tre løbeøvelser, 
200 meter, 400 meter og 
1500 meter, som hun alle 
vandt. 

Bettina Gregersen, Sæby, 
va,ndt to kasteø ~elsyr, nem
lig spydkasf og kuglestøc[ " ' : 

Sæbys Anette Nielsen 
indledte holdkampen med 
at vinde 100 meter hække
løb . Sidste øvelse, stafetlø
bet , vandt Sæby også sik
kert. 

Også herresejr 
Det går også godt for Sæ

bys mandlige hold i 4. divi
sion. Det sikrede sig lørdag 
på Sæby Atletikstadion to 
sejre ved at slå Randers Fre
ja 79-54 og AC 42, Hobro, 
med 83,5 - 46,5. . 

11 øvelser ud af 14 blev 
vundet af sæbynitterne, der 
tegnede sig for en række 
gode resultater. 

Sæby-klubben var især 
spændt på at se, hvad Arne 

Houmann kunne præstere 
efter flere års fravær fra at
letikken. Han fik et flot co
me back ved at vinde både 
spydkast og kuglestød. 

Sæbys Claus Uggerhøj 
vandt 100 meter løbet , så 
det er ikke bare ,på skøjte c 
som ishockeyspiller i · Fre- . 
derikshavn, .han er hurt ig! 

Sæbys Jan Lang var igen 
godt løbene og vandt let bå
de 1500 meter og 3000 me
ter løbet. 

Sæbys Helmer Arvidson 
vandt hammerkast, Morten 
Hougaard længde- og 
trespring, Søren Jensen 
stangspring, mens Morten 
Krogh og Jørgen Dam sik
rede Sæby en dobbeltsejr i 
højdespring . Sæby vandt 
også det afsluttende stafet
løb .-

-ok 



· - . 9-6 ~ ·e8 ·De yngste 
til atletik 
i Sverige 

SÆBY / DYBV AD: 27 piger 
og drenge fra Sæby Idræts
klub og Dybvad Idrætsklub , 
de yngste medlemmer i de to 
atletikklubber, havde en fin 
tur til Dybvads vensk .absklub 
i Savedalen ved Goteborg. 
Idrætsklubben i Savedalen 
havde indbudt til ungdoms
stævne. 

·på grund af landsturnerin.:. 
gen kunne Dybvad IK kun 
sende 10 deltagere af sted, · 
·mens SIK 80 fra Sæby var 
repræsenteret af 17 piger og 

1 drenge. 
Fo~ Sæby-deltagernes ved

kommende blev det til en før
\ steplads til Tina Hougaard i 
l højdespring for 12-årige, en 

andenplads ~il Mette Jensen i 
.højdespring for 11-årige og en 
fjerdeplads til Rasmus Kristi
ansen i kuglestød . Rasmus 
Kristiansen satte personlig 
rekord. 

·nybvad IK fik to tredje
pladser ved Karina Jensen i 
længdespring hos 12-årige og 
ved Frank Jensen i spydkast . 
hos 15-årige. 



- - ·-v - Onsdag den 15. juni 1988 

Fra_ venstre ses Toai Pedersen, Dorte Damsgaard,-Anne Rph~en'og Kim Stellan Jensen . 

SIK 80 fik tredobbelt 
jyskmester 

skal kæmpe om det dansk e 
holdmesterskab for de 13 -
14 årige. Med de opnåede re
sultater, ligger det i sagens 
natur, at de ser meget opti
mistisk frem mod denne op
gave. 

Næste opgave for SIK 80 
bliver det årlige Sæbygård
løb, som afvikles på lørdag, 
og for de, som ikke deltager 

Sæby-klubben hjemførte ialt 11 medaljer 
Det blev til den helt store 
m'ecialjehøst til SIK 80 ved 
årets jyske mesterskaber 
for 13 - 14 årige, som af. 
holdtes i den forløbne 
weekend i Århus. 

Blandt medaljetagerne 
stod Kim Stellan Jensen for 
den største og mest overra
skende præstation, idet han 
vandt ikke mindre end tre 
discipliner, nemlig kugle
stød med 11,19 m, diskoskast 
med 35,24 m og spydkast 
med 39,24 m. I alle tre til
fælde drejede det sig om me
get væsentlige forbedringer 

af hans hidtidige personlige 
rekorder. 

Et mesterskab blev der 
desuden til Dorte Dams
gaard i 800 m løb i tiden 
2;28.4 min., hvilket også var 
personlig rekord, og til Anne 
Rohlen i højdespring ~ed 

· resultatet 1,50 m, en tange
ring af hendes PR. 

De resterende 6 medaljer, 
som hjemførtes til klubben, 
tog Dorte Damsgaard og 
Toai Pedersen sig af. Dorte 
fik sølv i 80 m løb, bronze i 
200 m løb og bronze i spyd
kast, mens Toai fik sølv i 

længdespring, bronze i 80 m her, er der VGU-mesterska
løb og bronze i 200 m løb. ber i Hjørring samme dag. 
· - Det var ellers med nogen Desuden bliver de næste to 

bekymring, vi så frem mod holdkampe, henholdsvis den 
di§ise mesterskaber, fortæl- 21. juni for herrerne i 4. divi
ler Pia Vanggaard fra SIK_ sion og den 25. juni for da-
80, - tre af de fire deltag~re -·merne i 2. division nogle 
har været p~aget af alvqrµge _ · spændende opgør, som for 
skader her 1 foråret, og1'tåF:~_,, -.. es vedkommende kan 
man tager dette i betragt- blive afgørende for evt. op-
ning, synes jeg nok, at præ- rykning . ....., . 
stationerne er yderst til- · 
fredsstillende, og vi er na
turligvis meget glade over at 
råde over sådanne talenter i 
klubben. De fire udgør også 
det hold, som i september 

--t.'~ 

sem 
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Vellykket Sæfiygårdløb 
Det meget fine vejr og ca. 
120 deltagere var med til 
at gøre afviklingen af 
årets Sæbygårdløb meget 
vellykket. 

Efter velkomst ved for
, manden for SIK 80, Gunnar 

Møller Nielsen, gik btarten 
fra tennisbanerne i skoven, 
og ruten havde undervejs 
Leif Bak som kommentator, 
assisteret af CF, der havde 
poster ude i skoven. 

stor tilfredshed med ruter
ne. Trøjer og vimpler med 
påtryk »Sæbygårdløb 1988« 
blev der solgt en del af. 

SIK 80 var løbets arran
gør, og man havde modtaget 
sponsorstøtte fra Peiter 

, 

Blandt løberne udtryktes 

Sport, Sparekassen Nordjyl
land, Drejeskiven, Radio
montøren, Brugsen, JO Byg 
Aps, Nytorv Foto, Wøhlk, og 
PP-tryk, ligesom Julius 
Arenfeldt velvilligt havde gi
vet tilladelse til brug af 
skoven. 

Vindere på den korte rute 
blev: Piger indtil 12 år: Met-

, te Frederiksen, Frederiks
havn, piger 13-16 år: Helene 
Nielsen, Karup, kvinder 17-
35 år: Marianne Skrubhel
trang, Sæby, og kvinder 36-
45 år: Joan Borglum, Sæby. 
Drenge indtil 12 år: Hans 
Henrik Flensted, Hørby, 
drenge 13-16 år: Mads Rye 
Christensen, Hørby, mænd 
17-35 år: Jan Lang, Sæby, 
mænd 36-45 år: Ole B. Han
sen, Sæby, og mænd over 46 
år: Tage Andersen, Frede
rikshavn. 

På den lange rute gik før
steplaceringerne til: Piger 
13-16 år: Trine Christensen, 
Karup, kvinder 17-35~ år: 

/ Karin Frederik.Jen, Frede-

rikshavn, kvinder 36-45 år: 
Ulla Fløche, Vodskov, og 
kvinder over 46 år: Ella 
Dahlmoes, Sæby. Drenge 
indtil 12 år: Glenn Poulsen , 
Støvring, drenge 13-16 år: 
Claus Bech, Dybvad, mænd 
17-35 år: Steen Larsen, Sæ
by, mænd 36-45 år: Flem
ming Jensen, Frederiks
havn, og mænd over 46 år: 
Villy Jokumsen , Frederiks
havn . 

Vandrepokalen gik til Da
folo, Frederikshavn, med 9 
deltagere. 

PR 



Overraskende sejr~Y-~ 
og uventet nederlag · 

SÆBY: Tredie runde . i 
landsturneringen i atletik gav 
en uventet sejr og et overras
kende nederlag til Sæby 
Idrætsklub, SIK .80, i mænde
nes 4. division . På Hals Sta
dion måtte Sæby stille op med 
to debutanter, 14-årige Toai 
Pedersen og Steen Larsen. De 
erstattede Morten Houga _ard 
og Claus Uggerhøj, som begge . 
er på ferie. · 

SIK 80 havde regnet med 
en sikker sejr over Hals ; men 
det gik anderledes. Hals 
vandt 70-65. Til gengæld var 
SIK 80 indstillet på et neder
lag til atletikklubben fra 

Hjørring, men også her gik 
det lige modsat: Sæby vandt _ 
over Hjørring 71-63, 
· Unge Toai Pedersen klare

de sig godt med 5,54 meter i 
længdespring, ·og det gav en 
femteplads. Han blev nr. fire 
i trespring med 11,18 meter. 

Steen Larsen, der i lørdags 
slog alt og alle ved Sæbygård
løbet, har ikke løbet på bane i 
flere år, men koncentrerer sig 
om . halv og hel maratondis
tance . Han opnåede en tredie
plads i 5000 meter. løb i tiden 
17 minutter. Jan Lang , Sæby, 
vandt løbet i tiden 16,56 mi
nutter. 

Ved stævnet i Hals mod 
Hals og Hjørring hjemførte 
Sæby seks førstepladser , 
nemlig ud over Jan Langs 
førsteplads i 5000 meter også 
ved Arne Houma nn i kugles
tød med 12,01 meter og i spyd
kast med 48,26 meter, ved 
Jørgen Dam Andreasen i høj
despring med 1,75 meterog i 
trespring med 11,98 meter. 
Claus Jensen vandt 1500 me
ter løb i tiden 4,45,9 minutter. 

Efter tredie runde ligger 
Sæby på en tredieplads. Fjer
de og sidste runde afvikles på 
Sæby Stadion lørdag 20. au
gust. 



Steen Larsen, SIK 80, Sæby, vandt Sæbygårdløbets længste rute på 9,6 kilometer. Han ses ved 
starten midt i billedet i sorte bukser og hvid trøje med nr. 104, hvoraf man ser 4-tallet. Steen Larsen 
havde debut på Sæbys divisionshold på Hals Stadion z 'I - G; _ g> 8 



30- 7-88 · 

Sæby-løber til JM 
SÆBY: Sæby Idrætsklub, 

SIK 80, er i weekenden re
præsenteret ved de jyske me
sterskaber i atletik for senior
er med en enkelt deltager. 

Sæby-deltageren, Pia 
· Vanggaard, kommer til me

sterskaberne med tre friske 
personlige re4order . Stævnet 
finder sted i Arhus. 

Pia Vanggaard har i den 
forløbne uge sat personlig re
kord i to øvelser på Østerbro 
Stadion i København og i en 

enkelt øvelse på Rundforbi 
Stadion i København. 400 me
ter hæk)(eløb løb Pia Vang
gaard på 63,37 sekunder, . en 
personlig rekord, der lover 
godt for hendes muligheder i 
dag. Tiden er den femtebedste 
tid i Danmark på distancen i 
år. 

Pia Vanggaard satte des
uden personlige rekorder på 
100 meter med 12,6 sekunder 
og på 200 meter med 25,4 
sekunder . 

, Ved de jyske mesterskaber i 
Arhus i denne weekend stil
ler Pia Vanggaard op i 400 
meter løb, 400 meter hække
løb og 200 meter løb. 

Sæby-løberian deltager om 
en uge ved de danske mester
skaber , der afvikles i Aal- . 
borg . 

Pia Vanggaard - jysk mester i 
weekenden? 

. . 2-8-g8 

·Tre medaljer . 
SÆBY : Ved de jyske me- · 

sterskaber i atletik viste Pia 
Vanggaard fra SIK 80, Sæby, 
at seniormedlemmerne fra 
Sæby også kan være med i 
topatletik. Pia Vanggq<!td 
deltog i mesterskaberne i Ar
hus, og det blev til medaljer i 
alle tre øv~lser, hun deltog i, 
to sølv og en bronze . 

I 400 meter hækkeløb blev 
Pia Vanggaard nr . ,to i tiden 
62,71 sekunder, der er ny per
sonlig rekord. Tiden er samti
digt den fjerdebedste danske 
tid på øvelsen i år . Det er ikke 
en uge siden, hun sidst satte 
personlig rekord i 400 meter 
hækkeløb . 

I 400 meter løb førte Pia 
V anggaard de første 300 me
ter , men i spurten løb Anne 
Skak fra Viby fra hende , og 
Sæby-pigen måtte nøjes med 
sølv i tiden 58,92 sekunder. 

I 200 meter løb kunne Pia 
Vanggaard ikke stille noget 
op mod to landsholdsløbere , 
og det blev her til bronze i 
25,4 sekunder, hvilket er en 
tangering af hendes pers ,onli
ge rekord. 

Pia Vanggaards flotte ind
sats ved de jyske mesterska
ber lover godt for hendes del
tagelse ved de danske mester
skaber i , den kommende 
weekend i Aalborg . 
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· ·• Resultater .ved DM i Aalborg: 
KVlNDER · 
. - I 

x:a.u:..,c;,...,....;.-·~or ~- ~~ ~~~ 
400 m hæk · • 

1. Pia Vanggaard 
. Sæby, 62,27 ,sek. · · 
2. Laila Ankerstjerne 
. Glostrup, 62,89. · · ~ 

3. Annemarie Gade · · 
I.., . 
Trongården, 62,96 ,· 

fr. May Bugge , ·. . 
Aalb~)rg FF, 63,75 : ' .. ·.,.., · ....... .,,._... 
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SÆBY: Mange timers in
tensiv træhing ligger bag Pia 

. Vanggaards triumf ved de 
danske atletikmesterskaber 
. på Skovdalen Stadion i Aal- · 
borg 'i weekenden. Med Pi a 
Vanggaards sejr i 400 meter 
hækkeløb · opnåede Sæby 
Idrætsklub , SIK 80, ·klubben s 
første danske seniormesters
kab. Klubben har i år fået · 
flere danske · ungdomsmestr e. 

Pia Vanggaard var som 
ungdomsatletikudøver i SIK 
80 et stort talent. Hun har nu 
som senior vist, at talentet 
ikke forsvinder ' fordi man 
bliver lidt ældre. Efter otte 
års frav~r genoptog · Pia 
Vanggaard for .to år siden at
letiksporten, og i sommer har 
hun bevidst trænet og delta-
get i stævner med henblik på 
en kulmination ~ved de 

, danske mest erskaber . 
Denne planlægning er ly!{

kedes , til fulde , og det dansk e 
mesterskab E-r en . fortjent 

· anerkendelse af ·et målbevid st 
arbejde . Formanden for SIK 
80 , Gunnar Møller Niels en , 

~ 

ar s 
s e 

.., 

var blandt de første gratulan
ter , da Pia Vanggaard havde 
vundet rnestertskabet i går. 

Pia V angga~:r:d stillede op i 
400 meter løb og 400 meter 
hækkeløb ved de danske me
sterskaber, og hun fik medal
je i begge løb. 

I ·400 meter løb ble ·v det til 
en tr edieplads og bronze i ny 
personlig rekordtid 57,4 se
kunder. 

I 400. meter hækkeløb op
nåede Pia en andenplads i de 
indledende løb. De tre bedste 
gik til finalen. I finalen lagde 
Pia V anggaard langsomt ud, 
og hun lå kun på en femte
plads efter ottende hæk. Men 
så kom Pias store træningsar
bejde hende til gode, og på de 
sidste to hække løn hun forhi 
konkurrenterne . og blev 
dansk mester i ny personlig 
rekordtid, 62,27 sekunder. 



DMs 
mest 
glade 
vinder 

AALBORG: Den største 
overraskelse ved de danske 
mesterskaber i atle tik kom 
fra Agersted i Nordjylland. 

Helt uventet - ikke mindst 
for sig selv - overhalede den 
27-årige Pia Vanggaard alt og 
alle i kvindernes 400 meter 
hækkeløb, og hun vandt der
med en højst uventet guldme
dalje. 

Pia Vanggaard er prototy
pen på en dansk atletikkvin
de. Hun dyrkede løb i Sæby 
IK 80 indtil sit 19 år, og heref
ter fandt hun andre interesser 
og var borte fra ·atletikken i 
seks sæsoner . Men som 25-
årig vendte lysten tilbage , og 
det har hun ikke · fortrudt. 
Slet ikke efter DM, hvor hun 
vandt guld i 400 meter hæk og 
bronze på den flade 400 me
ter. 

- Jo ældre man er, jo stær
kere bliver man rent psykisk. 
Og det betyder meget både i 
konkurrence og under træ
ning, hvqr man skal presse sig 
selv hele tiden, siger Pia 
Vanggaard, der gav bevis for 
sin psykiske styrke i sønda
gens finale . 

Nordjyden lagde forsigtigt 
ud, og lignede langt fra en 
medaljevinder i hækkeløbet. 
Men efeter 200 meter vendte 
billedet. Den nybagte mester 
fortæller: 

DMs gladeste guldvinder , nordjyske Pia Vanggaard fra Sæby IK 80 

- Jeg ville spare på kræf
terne, og siden give alt hvad 
jeg havde, og det viste sig at 
være fornuftigt. Især da både 
Laila Ankerstjerne og den 
forsvarende mester Annema
r ie Gade Pedersen gik helt i 
stå i opløbet. 

Pia Vanggaard sagde der
med et effektfuldt farvel til 
sin barndomsklub. I septem
ber begynder hun et økono
mistudie i København . 

- Jeg må nok vælge en ny 
klub . Der er i hvert .fald ikke 
tale om at stoppe . Det er jo 
sjovt det her, fastslår Pia 
Vanggaard , der håber hun 
bliver endnu bedre , nu hun 
får træ ningspartnere i Kø
benha vn . 

Hend es tid i finalen , 62,27 
sekunder var personlig re-
kord . ' 

Nordjylland fik endnu en 
guldmedalje ved DM . Den 
vandt Gitte Gregersen , AaL 

borg FF, i lørdagens hammer
kast . I modsætning til Pia 
Vanggaard vil hun lade den 
afslutte karrieren . .., 

- jeg tog kun denne sæson 
med , fordi jeg håbede at vinde 
det danske juniormesterskab. 
Nu blev det i stedet til et DM, 
og dermed må det være slut. 
På grund af mit arbejde kan 
jeg ikke få tid til at træne , 
siger Gitte Gregersen . 

Den 22-årige nordjyde kø
rer . hver dag Jylland tynd 
som repræsentant. 

Hun sluttede sit sidste DM 
med 40,02 meter i søndagens 
diskoskast. Det gav en fjerde
plads i en konkurrence, hvor 
vinderen , Vivian Kraft, 
Trongå rden kastede 50,22 me
ter. 

Men måske vender lysten 
tilbage hos Gitte Gregersen . 
Som det skete med Pia Vang
gaard. 

ben 

~ kelig~ ogsåS~ 
Pia Vanggaard. Hun løb si~ 
til en uventet bronzemedalJe 1. 

aftenens anden fin~le , 400 
meter . 

- Og jeg har endda ikke 
trænet hele ugen på grun~ af 
en mindre fibersprængning, 
sagde den 28-årige Sæby-pige, 
der træner i Odense FreJa. 

I det indledende heat satte 
hun personlig rekord med 
57,4 sekunder . I finalen var 
hun 42/ 100 sek. langsommere 
og kom i mål efter Ane Skak, 
Viby og Jette Svendsen, Hil
lerød . 



Pia Vanggaard - med guldmedalje om halsen og guldglimt i 
øjet Foto: Jens Morten 

Nordjysk pige 
med guldglimt 

AALBORG: De danske 
atletikmesterskabers mest 
glade vinder var en nord
jyde. 

På Skovdalen stadion i 
Aalborg vandt den 27-åri
ge Pia Vanggaard fra Sæ
by IK 80 helt uventet for 
såvel eksperter som sig 
selv DM-titlen i kvinde
rnes 400 meter hækkeløb. 

Dagen forinden havde 
hun løbet sig til en bronze
medalje på 400 meter, så 
intet under, at Agersted
pigen kunne sætte det 
største smil op efter et vel
lykket DM-stævne med 
fint vejr og mange tilsku
ere. 

I fjor fik Nordjylland 
også en uventet guldme
dalje, da Lars Bach Jensen 
fra Hals, ukendt af de fles
te, sprang sig til sejren i 
mændenes højdespring. I 

år måtte han, på grund af 
en skade, se andre snuppe 
medaljerne. 

Københavneren Ken
neth Pedersen var på jagt 
efter en OL-billet i spyd 
kast, men trods gode for
søg og et sikkert dansk 
mesterskab fik han ikke 
sendt spyddet langt nok 
ud til også at blive OL
deltager . Han og Dansk 
Athletik Forbunds for
mand, Niels Nygaard, me
ner i øvrigt, at OL-kravet 
i spydkast er alt for skrapt, 
i forhold til kravene i an
dre dlscipliner .. 

På fodboldfronten hav- · 
de AaB - som for 14 dage 
siden, da det blev til en 
sejr i Lyngby - rundens 
tipssensation at byde på . 
AaB vandt 1-0 i Vejle . 

Anden sektions forside 
samt side 10-13. 
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Fem medaljer ·. 
til Sæ ·by i JM 

·SÆBY: For godt en uge si
den hentede Pia Vanggaard to 
medaljer hjem til Sæby ved ' . 
DM i atletik. Sæby Idræts
klubs ungdom viste i den for
løbne weekend, at SIK 80 og
så har talentfulde unge. Ved 
de jyske · mesterskaber i Aal
borg blev det til fem medaljer 
til Sæby, en i sølv og fire i 
bronze. 

·sIK 80 fik medaljer i stæv
nets første to øvelser. Trine 
Christensen vandt sølv ·med . 
4,99 meter i længdespring hos 
.15-16 årige, og Lena Rohlen 

· ·opnåede bronze med .1,55 me
, ter i højdespring hos 17-18 

årige. · . ·" . 
Anette Nielsen satte per

sonlig -rekord i finalen i 100 
. meter hækkeløb hos 15-16 
årige. Med 16,9 sekunder blev · 
hun nr. tre og fik bronze. I 
søndagens første øvelse 
sprang Merete Christensen 
1,55 meter i højdespring hos 
15-16 årige, og det gav en 
tredieplads og bronze. 

SIK 80 .· har de. sen·este år 
yundet medaljer i. stafetløb, 

og Sæby-holdet med Rikke 
Nielsen, , Trine Christensen, 
Merete Christensen og Anette 
Nielsen sørgede for, at der 
også blev medalje i år. De · 1øb 
en bronzemedalje hjem · i fire 
gange 100 meter stafetløb. 

Deltagerne fra .Sæby op
nåede ud ov-er medaljerne føl
gende placeringer: Metere 
Christensen nr .seks i diskos
kast, Rikke Nielsen en 10. · 
plads i diskoskast, Gert Ras
mussen nr.ni i diskos og nr . . 
elleve i kuglestød, Henrik 
Hougaard nr. 16 i kuglestød 
og Morten Krogh nr. 10 i · · 
højdespring. 

·Der · er- , danmarksmester~ 
skaber for de samme alders
grupper i Vejle om to uger . 

På lørdag . er SIK 80 vært 
ved sæsonens sidste landstur
neringskam pe. På Sæby Sta
dion mødes i kvindernes 2. 
di vision Sæby og Ringkøbing, 
og i mændenes mødes i 4 . . 
division SIK '80, Sæby, .AAK ., 
Aalborg, og Skovdalen, Aal-
borg .'- · 

··························································~··········-· ~·-·-·-···········-~-~.7.:.:•:•:•:•:•:•:·· .. -... -.-.. -... -.-.. -... -.. -.. -.-.. ·-· --· ················· .. ···-· - · - .... - ..... 
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· PA I afvigte weekend var det S~by-ptger, de,r-" skulle . , · 
-: - - ' • ' ~ ·- .\: i ' "" ' ' • .. 

· vise flaget ·."ved de jyske ungdomsmesterskaber~ som 
0 • . • . , .. . .........._. 

. . }>lev h9ldt i Alborg . Aldersgrupperije var- 15-16.år og · - ·..-. .., . 

11 ~ 18 år. . .. - . 
SIK 80 l~gde godt .ud m'ed at Sikre~sig ~mdalj ~t i de to 

første øvelser ved stævnets start. Trine C~istensen (15-
16 år) sprang sig i finalen med et spring ,på 4,81 m og · 
øgede sit længdespring til 4,99, ogdet gav en sølvmeda-

, lje. Samtidig sprang Lene ~ohlen · (17-18 åt) højde- · 
. spring, hvor-hun fik bro~ze med et spring på {,55 m" Og 
-senere på dagen-var Anette Nielsen i finalen på 100 m , 

, , -
· · hæk (15-16·år), hvor hun løb et flot.løb, der gav bronze 

i tipen 16,9 sek. -
om · søndagen var første øvelse højdespring for piger 

15-16 år, hvor Merete Christensen ikke ville stå tilbage . 
. . - -
for Lenes præstation fra dagen i forvejen, så hun sprang 
sig til··en bronzemedaljei samme højde 1,55 m . · 

Sidste øvelse om lørdagen · var staf etiøb, _hvor SIK 
80's 4 x 100 ni hold de seneste år har · scoret medaljer. · 
Det viste sig også i år, at Anette Nielsen som sidste pige · 
kunne løbe en bronzemedalje hjem. Løberne var Rikke 
Nielsen, Thine Christensen, Merete Christensen og An-
·ette Nielsen. 

· Om l4 dage går det løs i Vejle meg danmarksmester ~ 
skaber for samme aldersgrupper. Men alle red epå lør
dag kl. 14~00 er Sæby vært ved den sidste land~turne :.. 
ringskamp på S~by stadion . Det gælder både pigerneJ , 
2. divison mod Ringkøbing og herrerne ,i 4. divison 
mod de to· Ålborghold AAK og Skovdalen. . _ . · 

Ikke underligt, at formanden for SIK 80 _er stolt af si
ne dygtige unge piger. . ' 



.z~ -&-82 
Sæby-skuffelse trodsflor debut i 2. division:. 

-Har ikke haft 
heldet med os 
Sæbys kvindelige atletik- · vi.ntertræning må vi så se, / 
hold har afsluttet en flot de- · hvqrdan det går næste år. 
but-sæson i 2. division. Arets . sidste landsturne
Men formanden for SIK 80, ringskamp afvikledes .På 
Gunnar Møller Nielsen, gi- Sæby Atletikstadion. Her 
ver alligevel efter et knebent tabte Sæbys kvindelige 2. 
nederlag til Ringkøbing, der divisionshold knebent 5.2-54 
har sikret sig oprykning til til Ringkøbing, som inden 
den . fornemste række, ud- matchen var sikker på op
tryk for delvis skuffelse. rykning til 1. division. Dyb-

vad fK skulle ' have været . 
- Vi har i den forløbne sæ- Sæbys al)den modstander, 
son ikke haft heldet med os mens klubbens hold er truk-
i de afgørende øjeblikke, si- ket ud, da den ikke kunne 
ger Gunnar Møller Nielsen. stille hold i tredje runde . 

..Eftei:~.første -mnde skiii!Jed~ I · Matchen bl~v af viklet p,å 
vi muligheden for at . .s'l<:abe ; tunge .• baner ·.efter, megeh 
sensation ved også at rykke regn. Da · halvdelen af mat
op i 1. division. Men det gik chen var afviklet, kom der 
ikke, fordi vi ikke havde det en kraftig byge, hvorefter 
nødvendige held . Til gen- matchen blev afbrudt i en 
gæld har vi kunne't glæde os halv time. Ålle baner var 
over, at vi har kunnet følge under vand . Men vandet 
vore modstandere til døren; forsvandt hurtigt, og de sid-

Vi har et homogent kvin- ste øvelser blev-afviklet på 
·dehold. Vi har kun været tre rundbaner , 
svage i 1500 meter løb. Så vi Der blev under de dårlige 
håber, at der dukker nogle forhold ikke · sat rekorder, 
emner op i løbet af vinteren men der blev kæmpet godt, 
og foråret. Efter en god så det blev en spændende 

match. Sæbys danske me- · 
ster Pia Vangaard vandt bå
de 200 meter og 400. meter 
løbet, ligesom Sæby tog sig 
af 4 gange 100 meter stafet
løb. Sæby fik desuden seks 
andenpladser i matchen. 

Sejr og nederlag 
Sæbys mandlige hold i' 4. 

division· mødte samtidig på 
Sæby Atletikstadion Aal
borg-klubberne AAK og 
IFK Skovdalen. Sæby slog 
AAK 76-56, men tabte Al 
IFK med 65-71. ; 
1 Sæby havde afbud fra sin 
bedste kaster, ' Arne Hou
mann . Sæbys Claus S. Jen
sen præsterede to flotte løb 
ved at vinde 400 meter og 
1500 meter, mens Helmer 
Arvidson tog sig af ham
merkast. Sæby sikrede sig 
desuden seks andenpladser i 
matchen . 

-ok 

Ungdommen står parat 
I 

Atletikklubben SIK 80 i Sæby kan glæde 
sig over, at der står unge klar til at træde 
til på klubbens to divisionshold, når ti-
den-er inde . · 
. Flere af klubbens medlemmer opnåe
de nemlig flotte resultater, da DDSG & I 
afviklede landsmesterskaber i Kolding 
for både hold og individuelt . 

Alle deltagere skulle udf ø,re en tre
kamp med løb, spring og kast. 

Individuelt opriåede Sæbys 14-årige 
Toai Pedersen sølv. Ligeledes 14-årige · 
Kim S. Jensen var sammen med Toai . 
Pedersen med på det nordjyske hold, 
der opnåede bronze for hold. 

Sæbynitterne Anders Grøn og Hans · 

Henrik Flensted var med på det nordjy
ske hold, der opnåede · sølv i en yngre al-
dersgruppe. · 

Sæby-klubben · har i øvrigt et hold i 
landsfinalen i trekamp. Den afvikles i 
Dans'k Atletikforbunds regi i næste må
ned . · Her består Sæby-holdet, som der 
stilles betydelige forventninger til, af 
Toai Pedersen, Kim S. Jensen, Anne 
Rohlen og Dorte Damsgaard. 

I øvrigt afvikler SIK 80 i aften, tirs
·dag, et nålestævne på Sæby Atletiksta-
dion, me,d start kl. 18,.00 · 

-ok 



Atletikklub havde~8 -

88 

. . I 

spredt -tropperne 
SÆBY: Formanden for Sæ

by Idrætskl°ub , SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen, havde 
spredt sine tropper over det 
ganske land i sidste weekend. 
De yngste , 9-12 årige, var til 
landsmesterskaber i . Viborg, 
hvor de .sociale arrangemen
ter .i forbindelse med mester
skaberne var lige så mange og 
vigtige som de atletikmæssi
ge. 

I kontrast hertil var 15-18 
årige atletikudøvere til dan
marksmesterskaber i Vejle. 
Her var det kun atletikresul 
ta.ter, der talte. Det samme 
var tilfældet ved Grand Prix 
stævnet på Østerbro Stadion i 
København, hvor Pia Vang
gaard endnu engang stillede 
op for SIK 80. Der var også 
regionsfinale i Kolding for de 
jyske kredse . 

SIK 80 s.endte otte deltagere 
til DDGUs landsmesterska-

ber i Viborg . Jeppe Christen
sen vandt længdespring og 60 
meter løb hos 9-årige . Allan 
Ugilt fik en delt førsteplads i 
højdespring hos 11-årige. An
ders Grøn vandt længde
spring og fik en delt første
plads i højdespring sammen 
med Hans Henrik Flensted. 
Chr. Asmussen vandt bold
kast, hvor Thomas Klitgaard 
opnåede en syvendeplads, 
mens Lars Andersen sluttede 
som nr.16 . Ken Nielsen besat
te ottendepladsen · i højde
spring . 

Ved danmasr ksmesterska
berne i Vejle for 15-18 årige 
fik Sæbys stafethold med . 
Rikke Nielsen , Trine Chri
stensen, Anette . Nielsen og 
Meret e Christensen bronze. 
Anette Nielsen fik bronze i 
100 meter hækkeløb , men~ 
Lena Rholen og Meret e Chr h 
stensen kun opnåede sekun-

<lære placeringer i højde-
spring. . 

Den jyske regionsfinale i 
Kolding bød på nogle gode 
resultater for Sæbys deltage
re . Bedst var Toai Pedersen , 
der vandt 80 meter løb og blev 
nr . to i længdespring, og Kim 
S.°Jensen, der vandt kuglestød 

. og blev nr. tre i spydkast . Det 
nordjyske hold, som Sæby
deltagerne var med på, blev . 
nr. fire hos 13-14 årige dren
ge. Hos 13-14 årige piger , 
hvor Sæby var repræsenteret 
ved Dorte Damsgaard og An
ne Rholen, blev Nordjylland 
nr . to .-Dorte Damsgaard blev 
nr. to i længdespring og Anne 
Rholen nr .. to i højdespring . 

Ved Grand Prix stævnet i 
København blev · Pia Vang
gaard nr. tre i 400 meter løbet. 
Og e,ter løbet sagde den 
friske og søde Sæby-pige nog
le sande ord om kvindeatletik 
til Tv-Sporten . 



Onsdag den 31. august 1988 

11spredt 
over 
det 
ganske 

-land 
SIK 80's medlemmer har 
haft travlt i den forløbne 
weekend. De yngste deltog 
i DDGU's landsmesterska
ber i Viborg, de 15 · 18 årige 
var til DM i Vejle, andre 
deltog i et regionsstævne i 
Kolding, mens Pia Van· 
gaard dystede mod de al· 
lerbedste ved et Grand 
Prix-stævne i København. 

Ved alle stævner opnåede 
SIK'erne flotte resultater. 

_ Ved landsmesterskabsstæv
net for de 9 . i2 årige i Vi
borg vandt 9-årige Jeppe 
Christensen både længde
spring og 60 m løb. I 11-års 
gruppen opnåede Allan 
Ugilt en delt førsteplads i 
højdespring. Det samme op· 
nåede Hans Henrik Flen
sted hos de 12-årige, hvor 
han måtte dele 1. pladsen 
med en anden SIK 'er, An
ders Grøn, som desuden 
vandt længdesprings-kon
kurrencen. I samme alders· 
gruppe sendte Chresten As
mussen bolden ud på 50,66 
m og blev dermed nr . 1. SIK 
80 havde ialt 8 delta~re 
med ved stævnet i Vibo~ 
hvor der blev budt på lige så 
mange sociale arrangemen- , 
ter som sportslige . 

Det gjorde der ikke ved. 
DM i Vejle, hvor det var den 
benhårde konkurrence, der 
var i højsædet. For SIK blev 
det til to bronze-medaljer, 
nemlig ved Anette Nielsen i 
100 m hæk samt i 4 x 100 m 
stafet. 

Ved regionsfinalen i Kol
ding opnåede SIK'erne også 
flere gode resultater. Bedst 
var Toai Pedersen, som 
vandt 80 m løb og blev nr . 2 i 
længde, og Kim S. Jensen, 
som vandt kuglestød og blev 
nr . 3 i spydkast . Det nordjy
ske hold, som sæbynitterne 
deltog på blev samlet nr. 4. 
Det tilsvarende hold hos pi· 
gerne blev nr . 2. Her deltog 
Dorte Damsgaard, der blev 
nr . 2 i længde , og Anna Roh
len, der blev nr . 2 i højde. 

sem 
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Onsdag den 14. september 1988 

--------- ----- ------

Der blev gået til sagen, da 70 drenge og piger i sidste uge kæmp ene om Sæbymesterskaberne i 
atletik. På billedet ses Søren Bach Christiansen, der blev vinder af højdespring for 7. klasse . 

Sæbymesterskaberne i 
atletik havde 70 deltagere 
Sæby Idrætsklubs invita
tion til alle elever i 4. - 7. 
klasse på Volstrup skole, 

' Sæby skole, Sæbygårdsko
len og Sæby Privatskole 
blev modtaget af ikke fær
re end 70. 

Stævnet afvikledes på Sæ- · 
by Stadion i strålende sen
sommervejr, og det var tred
je gang, SIK 80 afholdt dette 
stævne . Alle vinderne mod
tog som præmie en flot me
sterskabstrøje, og desuden 
blev der trukket lod om for
skellige præmier ved stæv
nets afslutning . 

I alle grupper blev der 
konkurreret i et løb, et 
spring og et kast. I de tre 
yngste klasser var det 60 m 
løb, længdespring og bold-

kast, mens det for 7. klasser
nes vedkommende drejede 
sig om 100 m løb, højdes
pring og kuglestød . 

Vinderne i de forskellige 
grupper blev: 
PIGER: 
4. kl. - længdespring: Jannie 
Hansen og Louise Nyholm, 
begge Sæbygårdskolen delte 
1. pladsen , 60 m løb: Jannie 
Hansen, · boldkast : Lotte 
Jelsbak, Volstrup . 
5. kl. - Christina Kristensen, 
Sæby skole sejrede i alle tre 
discipliner. 
6. kl . - længde og 60 m løb: 
Dorte Christensen , Sæby, 
boldkast: Tinna Hougård, 
Sæbygård . 
7. kl. - højde og kugle : Char
lotte Frandsen , Sæbygård, 

100 m løb: Pernille Lythje, 
Sæbygård. 
DRENGE: 
4. kl. - længde og 60 m løb: 
Thomas Andreasen, Sæby
gård, boldkast: Rune Bid
strup, Volstrup. 
5. kl. - længde: Allan Ugilt, 
Volstrup, boldkast: Tonni 
Jensen, Volstrup, 60 m løb: 
Jesper Borup , Sæby. 
6. kl. - længde og 60 m løb: 
Anders Grøn , Sæbygård, 
boldkast : Christian Asmus
sen, Sæbygård. 
7. kl. - kugle: Dennis Larsen , 
Sæby, højde og 100 m løb: 
Søren Bach Christiansen , 
Sæby gård. 

sem 



Onsdag den 21. september 1988 

SIK fik sølv i 
1

landsfmalen 
SIK 80's 13 ~ 14 årige piger 
er de næstbedste i landet. 
Det beviste de i weekend
en på Odense Stadion, 
hvor de besatte 2. pladsen 
i landsfinalen for klub
hold. 

Sæbynitterne lå til at få 
sølv allerede inden finalen, 
men man håbede så småt på 
at nå helt til tops, da marge
_nen til 1. pladsen var meget 
lille. Så lille at dagsformen 
ville være afgørende . 

De fire fra SIK 80 ydede 
en udmærket præstation, 
men måtte se sig ~jret af . 
rivalerne fra AFF, Aalborg. 
Afgørende blev det ~ måske, 
at SIK' erne allerede lørdag 
deltog på det jysMynske i en 
dyst mod Sjælland og øerne. 

I denne match gik Vest-Dan
mark af med sejren . 

SIK 80 blev besejret med 
87 point, AFF fik 7680 mod 
SIK's 7593 point . 

Holdet fra SIK 80 bestod 
af Dorte Damsgaard, Anne 
Rohlen, Toai Pedersen og 
Kim S. Jensen. 

De 11 - 12 årige drenge bed 
også godt fra sig og fik en 
bronze-medalje - med hjem. 
Det skete i en dyst mod de 

øvrige hold fra Jylland og 
Fyn. 

Tarup-Pårup vandt med 
6438 point foran Randers 
Real med 6055 og SIK 80 
med 5931 point. Dette hold 
bestod af Anders Grøn, 
Hans Henrik Flensted, Al
lan U gilt og Thomas Klit
gaard . 

sem 



SIK 80 indvier 2
' ~ 

nye tilløbsbaner 
Efter et langt »tilløb« er 
det nu endelig lykkedes at
letikklubben i Sæby at få 
et stort_ -ønske· opfyldt. Til- -
løbsbanerne -på atletiksta
dion er blevet belagt · med 
kunststof. 

- Det bliver en glædens · 
dag for SIK 80 , når vi på 
lørdag ~ i~dvie vore nye · 
tilløbs baner, fortæller klub
bens -formand Gunnar Møl~ 
ler Nielsen, :._ det har kostet ' 
mange skriverier og møder, 
inden vi er kommet så vidt. 
Først var yi - igennem hele 
diskussionen · om placerin-

. gen af atletikstadion, og der
næst har der været megen 
tale om vor placering på 
prioriteringslisten, men det · 
har været besværet værd og _. 
mere til. Med de resultater, 

: medlemmerne hår ,-. opnået 
gennem de senere år, mener 

· jeg også de i høj grad har 
. fortjent de hedre trænings

og konkurrenceforhold, vi 
nu får. SIK 80 har i længere 
tid hørt til blandt landets 
bedste atletikklubber på 

· ungdo_mssiden, både resul
tatmæssig og i bredden . I år 
er det såleq.es blevet t il flere 
danske · ungdomsmestetska
ber, samt et dansk senior -

mesterskab , foruden mange 
lands- og jyske · mesterska- -
her. Med den øgede. med
lemstilgang og de flotte re- . 
sultater tegner fremtiden 
sig lys for klubben : 

Det kunststofbelagte are
al omfatter to tilløbsbaner, 
en . for 'længde-, . ·stang- og 
trespring på 135 ni 2 og en tir 
højdespring på 18ff m2

• Pri
seti-for de to baner er på i alt -
180 .40.0 kr., hvoraf kommu
nen har betalt de 70.000 kr : 
Resten , som beløber sig til 

· 134.688 kr. incl. moms- skal 
klubben selv finansiere . Ind-

. til nu har man sparet 60.000 
kr ~ sammen ved salg af jule
~endere, Sæbygårdløb, 
forskellige sponsoi:er m. v. 
Der bliver således tale om en 
rest på · ca. 75.000 kr., SOII! · 

klubben håber at få dækket 
ind, dels ' ved venlige ."ifienne-" -
skers hjælp, dels ved lån i 
pengeinstitut. · · · 

Efter indvielseshøjtidelig ... 
heden lørdag afholder klub
ben et ~inistævne i discipli
nerne længde- og højde
spring for at få banerne ta 
get rigtigt ' i brug . Derefter er 
der hyggeligt samvær i klub 
huset. 

sem 
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To fonde stoppede 
huller i kunststoffet 

SÆBY: To fonde sørgede i 
weekenden for, at de økono
miske huller i kunststofba
nerne på Sæby Atletikstadion 
blev lukket. Ved indvielsen 
af kunststofbanerne til højde
spring, længdespring og 
stangspring overrakte Spare
kassen Sæbys Fond 35.250 kr. 
til klubben, mens Sæby Fon
den af 1984, der er oprettet af 
familien V anggaard fra Sæby 
Fiske-Industri, kom med en 
check på 35.000 kr. 

De to beløb svarede til det 
restbeløbet, som Sæby 

· Idrætsklub, SIK 80, savnede 
for at få balance i regnskabet 
ved anlæg af kunststofbaner
ne, 70.500 kr. De sidste 250 kr. 
finder SIK 80 nok i egen kas
se. 

De ny baner har kostet 
180:400 kr. eksklusiv moms. 
Sæby Kommune har ydet et 
tilskud på 70.000 kr., hvoref
ter SIK 80 selv skulle udrede 
110.400 kr. plus moms, ialt 
134.688 kr. SIK 80 havde sam
let 64.188 kr. sammen til for
målet, så restbeløbet blev de 
70.500 kr. 

Der var i dobbelt forstand 
solskin over Sæby Atletiksta
dion ved indvielsen. Den rig
tige sol skinnede på de mange 
store og små indvielsesgæster, 
og repræsentanter fra de to 
fonde bidrog med deres check 
på tilsammen 70.250 kr. til en 
anden form for solsin. 

Formanden · for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, op
lyste, at de hidtidige baner er 
22 år gamle og utidssvarende. 

Pia Vanggaard, SIK 80s første 
danske seniormester, havde en 
gave med til sin klub 

Han glædede sig over de 
sponsorer , der gjorde det mu
ligt i første omgang at få 
kunststofbaner ved springba
nerne. Håbet er engang også 
at få kunststof på løbebaner
ne. 

Møller Nielsen bemærke
de, at ledelsen i SIK 80 bruger 
90 procent af kræfterne på 
det sportslige og det sociale 
samvær, mens resten bruges 
på økonomien . Derfor er det 
godt med forstående sponso
rer. 

Medlem af . Sparekassen 
Sæbys regionsråd, Leif Bak, 

som i sin tid v_ar med til at 
starte atletikklubben i Sæby, 
glædede sig over det sammen~ 
hold, der er i klubben. Han 
fremhævede klubhuset, som 
indviedes for få år siden, som 
et godt samlingssted. · De ny 
kunststofbaner vil gøre Sæby 
Atletikstadion endnu mere 
tillokkende. Han fremhæve
de, at SIK 80 i høj grad får 
bredden med og nøjes ikke 
med at dyrke toppen. Han 
overrakte 35.250 kr. fra Spa
rekassen Sæbys Fond . 

Et af SIK 80s trofaste og 
også kendte medlemmer, Pia 
Vanggaard , overrakt e 35.000 
kr. fra Sæby Fonden . Hun 
mindedes første gang, hun 
trænede på Sæby Stadion for 
14 år siden: dengang var der 
en kun en rundbane og et 
skur. 

Pia Vanggaard, der i år 
blev dansk mester , klippede 
snoren over til længde
springsbanen, og Trine Chri
stensen og Toai Pedersen tog 
de første spring, trespring og 
længdespring. 

Merete Christensen, der er 
dansk ungdomsmester i høj
despring både indendørs og 
udendørs, klippede snoren 
over til højdespringsbanen . 
Hun skulle have taget det 
første spring, men hun stille
de op med krykker, fordi hun 
i tirsdags forvred sit knæ. Le
na Rohlen tog i stedet det 
første højdespring. 

Efter indvielsen gennem
førtes et ministævne på de ny 
baner. · 



~ ~~ 

Onsdag den 2. november 1988 ~ 

Flotte gaver til SIK 80 
Der var fest og stemning 
på Sæby Atletikstadton, 
da SIK 80 i lørdags indvie
de de første kunststofba
ner. Solen skinnede både i 
bogstavelig og i overført 
betydning på atletikklub
ben og dens medlemmer. 

Mange mennesker var 
mødt frem på stadion for at 
være med til at gøre indviel
sen festlig, og heriblandt var 
repræsentanter for Spare
kassen Sæbys fond," som 
overrakte en check på 
32.250 kr . og repræsentan
ter for Sæby Fonden af 
1984, som er oprettet af fa
milien Vanggaard, Sæby Fi
skeindustri, som kom med 
35.000 kr. 

De to beløb tilsammen 
svarede stort set til det be
løb, klubben manglede, for 
at få regnskabet for kunst
stofbanerne til at gå op. 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen sag
de, at det var en dag klubben 
havde set frem til i mange 
år. - Udviklingen har gjort 
det ca. 17 år gamle stadion 

utidssvarende, sagde han, -
men det kræver som be
kendt økonomiske midler og 
politisk velvilje at ændre på 
tingene. Men nu er det lyk
kedes, og jeg tror vores sats
ning er rigtig . Vi har mange 
dygtige medlemmer, som er 
glade for de renoverede til-

. løbsbaner, og så må vi håbe, 
at der også en gang med ti
den bliver råd til en ny be
lægning på løbebanerne. 

Medlem af Sparekassen 
Nordjyll~ds regionsråd 
Leif Bak, som for 17 ½ år 
siden var med til at indvie 
Sæby Atletikstadion, over
rakte derefter checken fra 
Sparekassen Sæbys fond. 
Han roste det arbejde klub
ben gør, både for bredden og 
for eliten. - Bestyrelsen og 
andre interesserede om
kring klubben udfører et 
stort arbejde og fortjener al 
mulig støtte, sagde han . 

Checken fra Sæby Fonden 
blev overrakt af Pia Vang
gaard, der mindedes den
gang for 14 år siden, da hun 
startede i klubben på de 

gamle slagger-baner. 
Pia Vanggaard, der i år 

blev klubbens første danske 
senior-mester i 400 m hæk
keløb, klippede derefter sno
ren til længde- og tre
springsbanen. To af klub
bens unge talenter Trine 
Christensen og Toai Peder
sen tog de første spring på 
banen . 
· Mette Christensen, som i 
8 7 blev dansk mester såvel 
udendørs som indendørs i 

· højdespring, klippede sno
ren til højdespringsbanen. 
Hun skulle også have taget 
det første spring, men mød
te frem med krykker på 
grund af et dårligt knæ, og 
derfor blev det Lena Rohlen, 
der allerede som 12 årig kla
rede 1,50 m, der tog det før
ste spring. 

Efter indvielseshøjtidelig
heden afvikledes et mini
stævne på de nye baner, 
mens ledere og gæster hyg
gede sig i klubhuset. 

sem 



Onsdag den 16. november 1988 

SIK 80 fik 12 amtsmestre 
Dybvad-hallen dannede i 
søndags rammen om det 
. første indendørs amts
stævne i atletik, · og der 
blev opnået mange flotte 
result~ter, selv om de ·akti
ve udøvere endnu knap· 
nok har nået at omstUle · 
sig fra udendørs til inden
dørs forhold. 

Hos de 13-14 årige blev 
Dorte Damsgaard mester i 
alle 4 discipliner. 3 x 33 m 
løb i tiden 15,07 sek., 800 mi 
2.44.30 min ., kuglestød med 
9,22 m og trespring med 
10,07 m. 

I samine aldersgruppe hos 

Inden jul afvikles andnu 
to stævner, og der dystes i 4 
discipliner _hver gang. Den
ne gang var det 3 x 33 m løb, 
800 :m løb, trespring og kug-
lestød. . 

halrekord · i trespring med 
10,63 m. Desuden blev hun 
mester i kuglestød med 7 ,8 7 
m og i .3 x 33 m løb i tiden 
15,81sek . . 

En af de: flotteste 'pr~sta- · 
tioner blev ydet af Trine 
Christensen i aldersgrup- · 

15-16 ~. da hnn satte ny 

drengene løb Toai Pedersen 
3 x 33 mi 15,00 sek., mens 
Kim S. Jensen vandt 800 m i 
2.44.30 min ; og kuglestød 
medll,74m. 

I gruppen op til 12 år be
satte Hans Henrik Flensted 
1. pladsen i 800 m løb i t iden 

2.34,14 min . og i trespring 
med9 ,04m. 

Stævnet i Dybvad havde 
deltagelse af i alt 135 aktive 
fra klubberne MK og AFF 
begge Aalborg, sai:nt Hjør
ring, Hals, Dybvad og Sæby~ 

sem 
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Mange var pa .. 
march ·· · · 
Mere end 150 deltage~e var . 
mødt frem, : da ejeren af Sæ
bygaard slot, driftsleder Ju-· · .· 
lius Arenfeldt ; forleden på 
·sl<:>tspladsen affyrede start-
. skudQet til den Sæbygaard-
march, som SIK _80 havde 
tilrettelagt. . . 

Den 5 kni lange .rute var 
·henlagt til den smukke na

. tur ved foden af Gedebjerget 
, og i:skoven. Efter _marchen 

var der rundvisning på ' slot-
tet. . , 

Mange af deltagerne var 
familier med · børn. Til red-, 

ningen . af Sæbygaard blev 
der _et overskud på .ca. 3. 000 
kr. . PR 



FA Fra komiteen til Sæby-· 
gårds bevarelse har man gjort 
sig store anstrengelser for at 
gøre arbejdet for bevarelsen ti] 
en f olkesag, og_ det synes i ri o
gen grad at være lykkedes, idet 
man fra mange sider har enga
geret sig i initiativer, der har 
med Sæbygård at gøre. 

Sæby Atletikklub har nu be
sluttet også at være med i lø
bet, idet man til førstkommen- · 
de søndag har arrangeret en · 
»Sæbygård-march«, som får . 
sit udgangspunkt fra slotsgår:- -
den, hvor Julius Arenfeldt af
fyrer startskuddet kl. . 10,00. 
Alle er velkommen til at være 
med, og der er allere _de firmaer 
og forretninger, · som har til- . 
meldt hold til deltagelse i · 
Sæl?ygård-marchen. . 

Sæby Civilforsvar er også 
engageret i foretagendet, og 

har lovet at være klar med var
me æbleskiver og hyldesaft til 
alle deltagerne~ 

Sæbygårds bevarelse koster 
' . 

naturligvis peng~ derfor er der · 
et startgebyr som beløber sig 
til kr. 20 pr. enkelt deltager, 
men er. man en familie, foræl
dre og børn, er prisen kun kr. 
50,00 for alle. og hele over
skuddet går til komiteen ·for 
Sæbygårds bevarelse og det be
tyder, at d_er er et dobbelt for
mål med marchen: En .frisk 
spadseretur i (forhåbentlig) 
novembersol og et tiltrængt 
pengebeløb til Sæbygård som 
folkeeje. 

Ruten fra slotspladsen er på 
ca . 5 km, og der ~r ikke tale om 
kapgang, men en herlig slen
tretur, om man vil det. 

Vi håber, der kommer rigtig 
mange, siger Hanne Rohlen 
fra SIK, Sæby. 



Sæby og Dybvad 
7-/,Z-~~ 

tog 18 førstepladser -
· DYBV AD: Sæby Idz:æts

klub, SIK 80, og Dybvad 
Idrætsklub tog ikke færre 
end 18 førstepladser, da Nord
jyllands Amts Gymnastik- og 
Idrætsforeninger . afviklede 
sidste afdeling af amtsmes
terskaberne i indendørs atle
tik i Dybvad-Hallen. 

Sæby vandt 12 amtsmes- . 
terskaber. Dybvad opnåede 
seks førstepladser. Dorte 
Damsgaard og Toai Pedersen 
fra Sæby satte tilsammen fem 
halrekorder . 

· Sæbys amtsmestre blev 
Dorte Damsgaard hos 13-14 
årige i længdespring , 300 me
ter løb og højdespring, Toai 
Pedersen i længdespring og 
300 meter løb, Tinna Hou-

gaard hos 11-12 årige i højde- . 
spring, Trine Christensen hos 
15-16 årige 1i 300 meter løb og 
længdespring og Anette Niel
sen hos 15-16 ,årige 'i hække
løb og højtlespring . 

Hos drenge under 10 år 
vandt Jeppe Kristensen høj
despring og længdespring. 

Sæby opnåede andenplad
ser ved Hans Henrik Flens- · 
ted, Kim S. Jensen, Rikke 
Nielsen og Trine Christensen. 

Dybvads førstepladser 
vandtes af Lasse Gram Han
sen i 300 meter hos drenge 
under 10 år, Mads Rye Chri
stensen i 300 meter løb hos 
15-16 årige, Frank Jensen i 
hækkeløb og højdespring hos 
15-16 årige, og i samme al.-

dersklasse · vandt Michael 
Veien længdespring . Katrine 
Lehmann vandt højdespring 
hos piger under 10 år . · 

Dybvad opnåede anden
pladser ved Lasse Gram Han
sen, Claus Bech (to), Frank 
Jensen, Michael Veien, Søren 
Bruun (to), James Kousholt, 
Mette Christiansen, Katrine 
Lehmann, Berit Plath (to), 
Helene Christiansen og Birgit 
Elneff. 

Dybvads trediepladser blev 
opnået af Mads Olsson, Pre
ben Samallo, Jacob Rye Chri
stensen ; Frank Jensen, Claus 
Bech (to), James Kousholt, 
Marianne Jensen, Jeanette 
Kousholt (to), Mette Brassøe, 
Lise B.Nielsen og Berit Jen
·sen . 



Atleter var glade for i c -J - g<f 

vådt sand i spring-grav 
SÆBY: Årets første atle

tikstævne i Nordjylland 
fandt sted i Sæby-hallen i 
weekenden med deltagelse af 
unge atleter fra klubberne 
Hjørring, Hals Frederiks
havn, Dybvad, Sæby og Aal
borg-klubberne AAK og 
AFF . Blandt deltagerne var 
der glæde over, at den tørre 
sand i springgraven :var skif
tet ud med fugtig sand. resul
tatmæssigt klarede Sæby og 
Dybvad sig flot med en 3. og 2. 
plads efter AFF . 

Stævn et var et holdmes
terskab, hvor de aktives pla
cering giver point til de for
skellige klubber. Der deltog 
150 atletik-folk i alderen 8 til 
18 år. Øvelserne var 3x33 me
ter løb, 800 meter løb, tre
spring og kuglestød . 

- I specielt tre-spring kunne 
vi glæde os over , at der var 
kommet nyt sand i sandgra
ven, siger Gunnar Møller 

Nielsen , SIK 80. Tidligere var 
det tørt sand med det resultat, 
at det støvede kraftigt ved 
hvert spring til gene for alle 
deltagere og dommere. Det ny 
sand er bakkesand, som ligger 
i en presenning i graven. Det 
kan derfor være fugtigt uden 
at afgive fugt til halgulvet. 

Vindere af de enkelte dici 
pliner , og aldergrupper blev 
følgende: 

Drenge ti år. 3x33 meter: 
Patric Jensen, SIK , 16.36. 
Kugle: Patr ic Jensen, SIK, 
8.32 meter. 800 meter : Jeppe 
Christensen, SIK, 2.55.51. 

. Drenge 11-12 år. 3x33 me
ter : Rene Kristensen , DIK , 
16.02. Trespring: Martin Jør
gensen, AFF, 8.76 meter. 
Kugle: Niels Arvidson, SIK, 
8.18 .meter. 800 meter: Rene 
Krist~nsen, DIK, 2.43.99. 

Drenge 13-14 år. Trespring: 
Søren Christiansen, SIK , 
10.49 meter . 3x33 meter : Ras-

mus Klug, AAK, 15.30. 800 
meter: Thomas Olsen, AAK, 
2.37.59. Kugle : Rasmus Klug , 
AAK, 7.79 meter. 

Drenge 15-16 år. Trespring: 
'foai Pedersen, SIK, 11.29 me
ter. Kugle: Frank Jensen, 
DIK, 10.31 meter . 3x33 meter : 
Claus Ritmer, AFF, 14.03. 800 
meter: Mads R. Christensen , 
DIK, 2.20.03. 

Drenge 17-18 år, Trespring: 
Lars Præstegaard, AFF, 11.94 
meter . Kugle: Thomas Krogh , 
Hals, 10.08 meter. 3x33 meter : 
Thomas Krog, Hals , 13.69. 800 
meter: Michael Holm, AFF, 
2.54.01. 

Piger 10 år. 3x33 meter : Ca
rina Thomsen, AFF, 17.71 .. 
~ugle : Carina Thomsen , 
AFF, 3.98 meter . 800 meter : 
Carina Thomsen, AFF , 
3.40.43. 

Piger 11-12 år . 3x33 meter: 
Gry Hansen, AFF, 16.02. Tre
spring : Maria S. Sørensen , 
AFF, 8'.46. Kugle: Maria S. 
Sørensen, AFF, 8.05 meter . 
800 meter: Christina Kristen
sen, SIK, 2.55,.94. 

Piger 13-lTår: 3x3Tmeter: 
Heidi Pihl , AFF, 14.30. Kugle : 
Malene Abel Boch, DIK, 8.81 
meter. Trespring: Mette Fi- . 
scher, AFF, 10.05 meter . 800 
meter: Gitte Larsen, AFF , 
2.39.23. · 

Piger 15-18 år: 3x33 meter: 
Christina Holm, AFF , 14.13. 
Trespring: Dor the Jensen , 
AFF, 11.15 meter. Kugle: Ann 
Kristine Rasmussen , AFF, 
10.39. 800 meter: Pernille Ras
mussen, AFF, 2.43.41. 

Konklusionen på stævnet , 
· der er det første af to i NAGi 
regi, er , at Sæby og Dybvad 
følger mere end godt med i de 
helt un ge klasser. Det kniber 
lidt mere , når de unge lo'kale 
atleter når op i alderen 16 til 
18 år. Det var blandt andet 
resultatern e i disse årgange , 
der gav Aalborg-klubben 
weekend ens sejr . 



MARCHPENGE. TIL//SÆåYGARD 
FA Idrætsklubben SIK 80 
Sæby var kort før jul arrangør 
af en march i området om
kring Sæbygård slot . Marchen 
tog sit udgangspunkt på 
slotspladsen og blev på behø 
rig vis startet af Sæbyg<irds 
ejer, Julius Arenfeldt. Derefter 
gik turen gennem dele af Sæ
bygård skov til Gedebjerget, 
-og ved tilbagekomsten sørgede 
SIK 80 for servering af æble
skiver og hyldebærsaft, og der 
var tillige rundvisning på slot
tet. Ca. 150 mennesker - heraf 
mangefamilier med børn - del
tog i marchen, og i alt indkom 
der 2. 751 kroner, som nu er ' 
overdraget til personkredsen 
bag indsamlinge n til Sæby
gårds bevarelse. Det er endnu 
ikke helt afgjort, hvorledes 
regnskabet vedrørende Sæby
gårds fremtidige skæbne kom
mer til at se ud, inden den en
delige afgørelse om Sæbygårds 
fremtid kommer. 

I. -- -----------------'--



f Forrygende atletik-st8i.-t
9 

, 
Sæby vandt 18 mesterskaber ved landsmesterskab 

SÆBY : Medlemmer af SIK 
80 . har fået en forrygende 
start på atletik-banerne i 

, 1989. Klubben vandt 18 me
sterskabskrus ved week end
ens landsmesterskaber i in
dtmdørs atletik og cross i 
Fuglsøcentret arrang eret af 
De Danske Gymnastik- og 
Ungdomsforen inger. Sæby 
deltog med 19 atleter i alde
ren 13 år til og med senior . 

- Vi var 'i forvejen opsatte 
på at få en god start på 
1~89-sæsonen, siger Gunnar 

Møller Nielsen, SIK 80. Men 
at vi skulle vinde 18 mester
skabskrus overgik alle for
ventninger . 

Top-scorer for Sæby blev 
16-årige Trine Christensen 
med fire mesterskabskrus . 
Tre individuelt i kuglestød 
9.32 meter, længdespring 5.09 
meter og 1500 meter 7.01.89 
minutter . Desuden var hun 
på det vindende VGU -hold i 
cross . 

Tæt på Trine Christensens 
præstation var 14:årige Søren 

Christensen med tre indivi
duelle sejre. Det var 3x33 me
ter løb 15,8, højdespring 1,45 
meter og længdespring 4,95 
meter . 

15-årige Dorte Damsgaard 
vandt højdespring med 1,55 

" meter og ,3x33 meter løb på , 15 
sekunder. 17-årige Lene Rob
len · vandt højdespring med 
1,55 meter . Merete Nielsen 
vandt kuglestød med 8,40 me
ter. Senior Tommy Nielsen 
vandt højdespring med 1,80 
meter. · 

Crossløbene blev afviklet 
søndag og havde induvidelle 
vindere og holdvindere fra de 
deltagende amter. SIK _80 
havde ff1Jlgende holdvindere 
med på VGU-holdene . 13/14 
år Charlotte Frandsen og 
13/ 14 år drenge, hv or alle var · 
fra Sæby . Det varHans Hen- · 
rik Flensted, Kim Holmene 
og Nicolai Nielsen . Endelig 
var der Gert Rasmussen på 
seniorholdet. 
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Sæby kom stærkt 
i atletikholdkamp 

. . 

SÆBY: Sæbys atletikudø
vere kom stærkt ved det an
det stævne om · holdmesters
kabet inden · for Nordjyllands 
Amts Gymnastik- og Idræts- · 
foreninger . SIK 80 fra Sæby 
tog revanche for en knap så 
god indsats under det første 
stævne. 

Holdmesterskaberne blev 
afgjort ved Øe to stævner, som 
begge fandt sted i Sæby-Hal
len. 

Efter første runde havde 
Sæby ikke · ~t eneste hold på 
en førsteplads , men efter an
den og sidste runde ble v det 
samlet til to holdmesterska
ber, nemlig aldersklassen 
indtil 10 år og for 15-16 årige . 
Dybv~d Idrætsklub vandt 
holdmesterskabet for 11-12 
årige, mens AFF, Aalborg, tog 
sig af mesterskaberne for 
13-14 årige og ældste gruppe, 
17-18 årige. 

Der blev individuelt opnået 
mange gode resultater i Sæ
by-Hallen, og det lover godt 
for · de nordjyske del tage re 
ved de jysk-fynske indendørs 
atletikmesterskaQer i den 
kommende weekend . 

I sidste runde satte Sæby 
Idrætsklub sig på ikke færre 
end 19 af 37 førstepladser . 
AFF opnåede otte , Dybvad 
IK fem, Hjørring Gymnastik
forening tre og .A.AK, Aal "'.' 
borg, to førstepladser. · 

De 19 førstepladser til Sæ
by blev opnået af Jeppe Kri-

. stensen (tre førstepladser) hos 
udøvere under 10 år, Kristina 
Kristensen (to), Mette Jensen 
og Allan Ugilt hos 11-12 årige, 

Toai Pedersen, Sæby, vandt 
hækkeløb og -længdespring. 

Søren Christiansen (to) og 
Kim Holmene hos · 13-14 åri
ge, Trine Christensen (fire) og 
Toai Pedersen (to) hos 15-16 
årige, Anette Nielsen, Mere
the Christens en og Lena Roh
len hos 17-18 årig e. 

~ybvad IK havd e fem før 
stepladser ved Kirsten HolØ
orf og Henrik Bischoff (to) 
hos 11-12 årige, Mads Rye 
Christensen og Frank Jensen 
hos 15-16 årige. . 

Sæby opnåede andenplad
ser ved Lene Knøsen, Lisbeth 
Saxtorff , Patrick Jensen , 
Kristi na Kris tensen , Mette 
Jensen, Marianne Olesen, Al
lan Ugilt , Tinna Hougaard , 
Søren Christ iansen, Rikke 
Nielsen , Kim Jensen og Mere
th e Christens en . · 

Dybv ad havde andenplad
ser ved Mariann e Jensen , 
Claus Hansen , Lise B.Nielsen , 
Pr eben Samallo , Frank Jen
sen og Michael Veien . 



Medaljehøst til Sæby ved JM t-.z-
8
, · 

Dygtige unge atletikudøvere 
( 

Sæby:atletikklubben SIK 
80 kunne glæde sig over en 
flot medaljehøst ved de 
jysk-fynske ungdomsme
sterskaber i weekenden i 
Marselisborghallen i Århus. 
I det skrappe selskab blev 
· det til hele otte medaljer til 
Sæby-klubben. Det beteg
ner formanden, Gunnar 
Møller Nielsen, som sær
deles tilfredsstillende. 

- Udover den flotte medal
jehøst fik vore deltagere en 
mængde gode personlige re-, 

. sultater og erfaringer, for-

' tæller han. Også uden for 
medaljerækken blev der op
nået udmærkede resultater 
af vore deltagere. 

Mesterskaberne blev af
viklet i en kunststofbelagt 
hal .og havde 375 deltagere 
fra 38 klubber. 

Sæby mødte med 16 del
tagere, der var til start i 40 
øvelser. 

Hos de 13-14-årige satte_ 
Sæbys Søren Christiansen 
med 5,40 meter personlig 
rekord i længdespring, og 
det sikrede ham en sølvme
dalje . I samme aldersgrup-

pe sikrede Sæbys Hans 
Henrik Flensted sig to 

·bronzemedaljer, med 1,40 
meteri højdespring og 60 
meter hækkeløb på 11,6 se-
kunder. · 

Hos de 15-16-årige præ
sterede Saibys Dorte Dams
gaard efter en halsbetæn
delse, som hun lige var 
kommet over, at sætte per
sonlig rekord med 1,60 me
ter i højdespring, og det gav 
hende en sølvmedalje. Toai 
Pedersen er ligesom Dorte 
Damsgaard f ørsteårs i 
gruppen, men han satte alli-

gevel personlig rekord i bå
de trespring, med 11,6~ me
ter, og i 60 meter hækkeløb , 
med 9, 1 sekunder. De to re
sultater gav ham bronzeme-
daljer. . 

Hos de 17-18-årige fik 
Sæbys Anette Nielsen bron
ze i sin favoritdisciplin, 60 
meter hækkeløb, som hun 
løb på 9,8 sek1,1nder. I sam
me aldersgruppe sikrede 
Sæbys Lena Rohlen sig 
bronze i højdespring, med 
1,55 meter. 

-ok 
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16 FRA SÆBY 
TIL START 1. 
40 ØVELSER 
FA Skovbakken Atletik i År
hus var arrangør af dette års 
Ungdoms-Mesterskab, som 
blev holdt i den 70 meter lange 
kunststofbelagte Marselis
borg-Hal. Stævnet havde 375 
deltagere fra 38 klubber, og det 
gav en hektisk aktivitet både 
lørdag og søndag . 

U ngdomsmesterskaberne 
var for de 13-14, 15-16 og 17-18 
årige, og_ fra Sæby havde vi 16 
deltagere til start i 40 øvelser, 
fortæller Gunnar Møller Niel
sen. Vore ledere havde en travl 
dag med at hjælpe og vejlede 
de aktive i deres discipliner. 

Stævnet g~v et godt udbytte 
på mange måder. Vi fik 8, me
daljer samt en mængde gode 
personlige erfaringer og resul
tater. 

I aldersklassen 13-14 år sat.te 
Søren Christiansen en flot per
sonlig rekord med 5,40 meter i 
længdespring, et virkelig godt 
resultat, som også blev beløn
net med en sølvmedalje. 

Hans Henrik Flensted fik 2 
bronzemedaljer i henholdsvis 
højdespring med 1,40 m, og i 
hækkeløb blev det en personlig 
rekord med 11,6 sek. 

For de 15-16 årige blev det til 
en sølvmedalje til Dorte 
Damsgaard med en personlig 
rekord på 1,60 mi højdespring, 
skønt hun næppe var kommet 
over en ubehagelig halsbetæn
delse . 'Dorte f orsø _gte også med 
højdespring på -1.65 m, men 
det lykkedes ikke denne gang. 

Toai Pedersen er også en af 
vore.medaljeslugere,men er li-

gesom Dorte .f ørsteårs i denne 
gruppe, men det lader ikke til 
at genere dem . Toai satte per
sonlig rekord i både trespring, 
11,61 meter og 60 meter hæk
keløb i 9,1 sek. og begge resul
tater gav bronzemedalje. 

Blandt de 17-18 årige fik 
Anette Nielsen bronze i sin fa 
voritdisciplin, som er hække
løb, hvor hun løb på 60 m på 
9,8 sek. -

Elna Rohlen vandt bronze i 
højdespring efter noget af en 
gyser med tidlige nedrivninger 
på grund af nervøsitet. , Lena 
sprang 1,55 m. 

Vore øvrige deltagere præ
sterede også mange udmærke
de resultater ud over de nævnte 
medaljetagere. Det gjaldt Kim 
Holmene, Anders Grøn, Chri
stian Asmussen, Kim Stellan 
Jensen, Henrik Hougaard, 
Anne Rohlen, Trine Christen
sen, Rikke Nielsen, Gert Ras
mussen~· og Merete Christen 
sen. 

Deltagelsen i'den slags stæv
ner skærper også interessen for 
at opnå endnu bedre resultater, 
og det arbejder vi fortsat med. 



12 med til amtsmesterskab 
' . ' ' ( . ' 

SIK 80 deltog i NAGis 
amtsmesterskab i Hals i lør" 

· dags med 12 deltagere og 
opIJåede pæne resultater. 

Amtsmesterskabet omfatte.; 
: de terrænløb for · ungdom 
og senior på tre og otte km. 

Stævnet var · lidt handi- -
cappet af, at Jysk-Fynsk 
Atletikforbund samtidig 
holdt kursus i Randers i 
n_ogle · af , atletikkens tekni- • ; 
ske d~scipliner.. . , · , : · 

Hos SIK· 80 blev det til 
sejr :til Claus S. Jensen, 32 
år , i, tre km- distancen for 
inænd mellem 30-39 år . 

· -· Claus er ikke en hr. 
· hver-hvem-som-helst. Han . 

ligger stadig på Dansk Ati
letik Forbunds . · rangliste . 
som nr. 36 over alle tiders 
bedste løbere i Danmark på 

· ti km. landevejsløb, fortæl
ler SIK-f ormand, Gunnar 
Møller Nielsen. · 

For fem år siden løb han 
ti krri på 30.24 Il.lin. I lør
dags løb han de tre km på 
9.10 mil~, foran 14 andre, · 
hovedsagelig Aalborg-løbe-

', . 

re. 
Allan U gilt · vandt hos . 

drenge indtil 12 år i tiden 
, 11.57'.9 min. 

Blandt andre gode re- . ' 
sultater kan nævnes, at Jan 
Lang, 19 år, blev nt. Jem på · 
tre km. distancen. · Steen · 
Larsen i samme gruppe blev 
nr 14 på 9.50 min. · . 

Hos de 13-14 årige gentog 
Sæbys hold-landsmestre i 
1500 ··m terræn triumfen . .. ,. 
Her .-løb ·de den doboelt . di- · 
stance og blev · amtsmestre 
for hold. De kom ind som 
nr. to', tre og fire i række~ 
følgen: Hans Henrik Flen
sted, Nikolai Nielsen og 
Kim Holmene. 

Else Stellan Jensen opnå
ede en andenplads i grup-

. pen 30-39 år. Hun løb de tre 
km i tiden 13~.37. Tre km. er 
en riy disciplin på SIKs di
visionshold , og · Else Jen.sen 
er allerede selvskreven til 
denne .øvelse, · siger Gunnar 

, Møller 'Nielsen. 

yt 



SIK 80 IDE 'iN 
GENNEMGANGSLEJR 

Stabilitet på 
alle områder 

FA Det var på en god og sta
bil baggrund i SIK so; forman
den Gunnar Møller Nielsen, 
kunne aflægge beretning ved 
. foreningens generalforsam
ling i klubhuset. 

1988 har givet klubben en 
balance og stabilitet, som vi 
har kæmpet for gennem årene. 
Først og fremmest skal der ik
ke være for stor udskiftning i 
bestyrelsen. Forældre og med
lemmer ved, hvad klubben står 
for, og de kan trygt sende deres 
børn til træning med den vis
hed, at der er et mål for det, der 
foregår i klubben. 

Vi har med egne midler og 
arbejde samt penge fra Spare
kassen Nordjyllands Fond og 

Sæby-fonden fået kunststof på 
tilløbsbanerne til spydkast, 
stangs-, længde- og trespring, 
så vore træningsforhold be
gynder at ligne andre klubbers, 
og det er vi taknemlige for, 
sagde Møller Nielsen. Stabili 
teten gælder også vore med
lemmer, idet vi. ikke har »tabt« 
medlemmer i 15-16 års grup
pen, hvilket er sket 'mange an
dre steder. Vi er altså ingen 
gennemgangslejr . Medlem
merne har bevist , at man gen
nem træning kan opnå resulta
ter. Vi fik i klubben i 1988 vort 
første Danmarksmesterskab 
for senior ved Pia Vanggaard i 
400 m hæk, et resultat, som bå
de Pia og klubben er glad for. 

Dorthe Damsgaard og Toai Pe
dersen hjemførte også DM for 
ungdom, og Kim S. Jensen 
blev JM i både kugle, spyd og 
diskos. 

Klubben har fra 1988 ind
stillet 17 medlemmer til Sæby 
kommunes erindringsgave, 
hvilket heller ikke er sket før . 
Vi har gjort os gældende i 
Dansk Atletik i alle alders
grupper, hvilket også giver 
større omkostninger og arbej
de for klubben. 

Vi har været med over det 
meste aflandet i 1988, hvor vo
re medlemmer har hentet fine 
resultater, som vore sponsorer 
skal have en del af æren for, for 
uden deres hjælp økonomisk 

havde det ikke kunnet lade sig 
gøre. 

Vi fokuserer måske meget 
på de ældste i klubben, som 
ganske givet viser klubbens an
sigt udadtil, men vi har de sid
ste mange år også haft en stabil 
gruppe børn på 6-8 år med 25 
til træning hver tirsdag. Vi må 
så vise, om vi er dygtige nok til 
at beholde disse unge i klub
ben, og det forsøger vi at gøre 
gennem udviklende træning 
og sociale arrangementer . 

Vi er taknemlige for foræl
drenes interesse og opbakning 
i vort arbejde med børnene og 
de unge. Den støtte, de udviser 
er så værdifuld for klubbens 
sammenhold og status. 

Gunnar Møller Nielsen tak
kede sine medarbejdere i be
styrelsen for godt samarbejde 
gennem året, og det gjaldt lige
ledes de mange træne re, som 
også omfattede . mange af 
klubbens 16-18 årige. 



Onsdag den 1. marts 1989 \ 

To DM-titler til Dorte 

Dorte Damsgaard blev dobbeltmester ved de danske inden
dø~smesterskaber i atletik, mens Toai Pedersen denne gang 
nøJedes med en bronzemedalje . 

STI{ 80 fik to guldmeda)jer 
samt en bronzemeda)je 
med hjem fra dette års 
Danske Mesterskaber i in
dendørs atletik. 

Mesterskabsstævnet for 
de 151.6 og 17;18 årige blev 
afviklet i Arhus med Dansk 
Atletikforbund og AGF som 
arrangører . 

Fra Sæby var der syv atle
ter , der havde kvalificeret 
sig, og de hayde forberedt 
sig grundigt til mesterska
berne, som var det sidste 
større stævne, inden det går 
løs på de udendørs cinders
og kunststofbaner. 

- Eftersom de unge atle 
tikudøvere har været inde i 
en positiv udvikling i løbet 
af vinteren, var der forud for 
stævnet stillet store forvent
ninger til dem fra klubbens 
side, fortæller formanden 
Gunnar Møller Nielsen , - og 
efter stævnet er vi ovenud 
tilfredse med præstationer
ne og de opnåede resultater. 

De syv deltagere fra Sæby 
opnåede alle pæne placerin
ger, og det kan endnu en-

gang konstateres, at SIK 80 
hører hjemme helt i toppen 
af dansk atletik i ungdoms
rækkerne. Udover de allere
de nævnte medaljer blev det 
bl.a. til fire 4. pladser og tre 
5. pladser. 

Begge de danske mester
skaber blev vundet af Dorte 
Damsgaard, der er førsteårs 
i gruppen 15 - 16 år . l højde
spring satte hun personlig 
rekord med 1,65 m., og den
ne højde kunne ingen af 
konkurrenterne nå op på . 
Allerede på højden 1,60 m 
blev hun vinder af konkur 
rencen, idet hun var ene om 
at klare denne højde i første 
forsøg. Det andet Danske 
Mesterskab vandt hun i 300 
m løb med tiden 45 sek. 
rent, hvilket også var per
sonlig rekord. Desuden blev 
hun nr . 4 i længdespring 
med5,28m. 

Toai Pedersen, der ligele
des er førsteårs hos de 15-16 
årige, fik bronze i 300 m løb i 
tiden 42,6 sek., og desuden 
var han i finalen i såvel tre
spring som 60 m løb. I tre
spring gik det ikke helt efter 
forventningerne , og Toai 
måtte her »nøjes« med en 6. 
plads. 

I samme aldersgruppe fik 
Trine Christensen en 4. 
plads i 300 m løb og en 6. 
plads i længdespring. Hun 
kom også i finalen i 60 m 
hæk, hvor tiden 9, 7 sek. rak
te til en 5. plads . 

I aldersgruppen 17 - 18 år 
sprang Lena Rohlen 1,55 m i 
højdespring, og det rakte til 
en 4. plads. I samme kon
kurrence besatte Merete 
Christer.sen 5. pladsen og 
blev desuden nr. 6 i kugle
stød. I 60 m hæk løb Anette 

Nielsen ind på en delt 5.- 6. 
plads i tiden 9,9 sek. 

- Alt i alt er det præstatio
ner, som er mere end til
fredsstillende , fortæller 
Gunnar Møller Nielsen, - og 
det lover godt for vort kvin
delige 2. divisionshold i den 
udendørs landsturnering. 
De ovenfor nævnte piger ud
gør nemlig grundstammen 
på dette hold. 

sem 
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SÆBY: Ved en lille højt
idelighed på Sæby Rådhus i 
aftes blev der overrakt 58 
erindringsgaver og mester
skabsmærker. Formanden 
for Sæby Kommunes Fri
tidsnævn, Einar Frederik
sen, Lyngså, takkede de 
mange dygtige ledere og 
trænere i foreningerne, 
som er baggrunden for de 
mange gode resultater . 

Einar · Frederiksen 
nævnte, at det var 15. gang, 
der uqdeltes erindringsga
ver. Der er år efter år ble
vet flere og flere modta
gere . I.år var der to gengan
gere fra den første pris
overrækkelse for 15 år si
den , nemlig håndboldspil
leren Bente Thomsen og at
letikpigen Pia Vanggård . 

Einar Frederiksen tak
kede borgmester Frede 
Fredborg Nielsen for den 
store interesse, han altid vi
ser idrætten i Sæby kom
mune. 

Borgmester Frede Fred
borg Nielsen u~delte erin
dringsgaverne for 15. og 
sidste gang, og han havde i 
dagens anledning borgme
ster kæden på . Det var før
ste gang, han uddelte priser 
med · kæden på. 

-Idrætslivet i Sæby kom
mune fortjener stadig 
fremgang , og idrætsfolkene 
fortjener at blive hædret 
for de mange flotte resulta
ter, sagde borgmester Frede 
Fredborg Nielsen. · 

Der blev overrakt erin
. dringspokal og mester
skabsmærke til følgende : 

Louise Munch Hansen, 
Sæby Tennis - og Badmin
tonklub, jysk mester i mix
eddouble, badminton. 

Henrik Larsen og Mor
ten Bangsgaard, Sæby 
Bordtennisklub, jysk me
sterskab i double i klasse 
III. 

Rene F·.Sørensen, Sæby 
Brevdueforening, junior 
mesterskab i sektion 33. 

Marianne Pedersen, Sæ-

Bente Thomsen - fik også 
erindringsgave for 15 år si
den. 

Pia Vanggaard - fik også erin
dringsgave for 15 år siden. 

by Rideklub, distriktsmes
terskab i dressur . 

Frits Thomsen og Frede 
Thomsen, Frederikshavn 
Motor Sport, dansk mester
sk ab i Folkerace, og Sam 
Nicolaisen, dansk mester
skab i parspeedway . 

Jacob Morville Vadskær, 
Jesper Morville · V adskær 
og Jeanette Bjerring Kri
stensen fra Sæby Danses
kole, Vendsyssel-mestre i 
sportsdans. 

. Charlotte Ottosen, Lyng
så Boldklub, DHi;'s landsju
niorstævne, og damediv:. 
sionsholdet · fra Lyngså 
Boldklub, dan ·ske mestr.e og 
pokalvindere : Annette Ras
mussen, Charlotte Birkmo
se, Bente Thomsen , Elsa · 
Christensen, Conni Peder
sen, Anette Jensen, Annie 
Dam Nielsen, Bolette van 
Ingen , Tine Mortensen, 
Marianne Lauridsen, Lise 
Lotte Lauridsen og Linda 
Rasmussen . 

Sæby Idrætsklub, SIK 
80: Pia Vanggaard, dansk · 
mester , Anne Rohlen, Dort
he Damsgaard og Kim 
S.J ensen, jyske mestre hos 
ungdom, Trine . Christen
sen, Mette Bach, Hans Hen
rik FJensted, Chr . Asmus- .. 
sen, Tinna Hougaard, Gert 
Rasmussen, Toai Pedersen, 
Jeppe Christensen, Allan 
Ugilt, Anders Grøn, Lena 
Rohlen, Rikke Nielsen og 
Merete Christensen, alle 
landsmesterskaber . 
- Dyb-'.\!ad "f- -- Idrætsklub : 

Henrik Bischoff, landsmes
terskab og DAi-mester
skab, Malene Abel Bock, 
Mette Brassøe, Jacob Rye 
Christensen, Mads Rye 
Christensen, Mads Christi
ansen, Orla Mortense:r:i, Mi
chael V eien og Karina · 
Wunderov, alle DAi-me
sterskaber. Rene Kristen
sen, jysk mester, landsmes
ter og DAi-mester, Claus 
N.Hansen, landsmesters
kab, Frank Jensen, lands
mesterskab og DAi -mester
skab, Gisela Kjellingbro, 
jysk mester og landsmester, 
Lise B.Nielsen, landsmes
terskaber, Lone B.Nielsen, 
jysk mester, Berit Plath, 
landsmesterskab, og Carina 
Simonsen, landsmester og 
DAi-mester . 



Borgmester Frede Nielsen havde for første gang borgmesterkæden på, da han overrakte 
erlndnngsgaver I aftes. Ikke færre end 58 erindringspokaler blev udleveret til idrætsfo lk, der 
havde opnået mesterskaber. 

Erindringsgaver 
til 58 idrætsfolk 

SÆBY: Ved en lille højt
idelighed på Sæby Rådhus i 
aftes blev der overrakt 58 
erindringsgaver og mester
skabsmærker. Formanden 
for Sæby Kommunes Fri
tidsnævn, Einar Frederik
sen, Lyngså, takkede de 
mange dygtige ledere og 
trænere i foreningerne, 
som er baggrunden for de 
mange gode resultater. 

Einar Frederiksen 
nævnte , at det var 15. gang, 
der uddeltes erindringsga
ver. Der er år efter år ble
vet flere og flere modta
gere. I år var der to gengan
gere fra den første pris
overrækkelse for 15 år si
den, nemlig håndboldspil
leren Bente Thomsen og at
letikpigen Pia Vanggård. 

Einar Frederiksen tak
kede borgmester Frede 
Fredborg Nielsen for den 
store interesse , han altid vi
ser idrætten i Sæby kom
mune. 

Borgmester Frede Fred
borg Nielsen uddelte erin
dringsgaverne for 15. og 
sidste gang, og han havde i 
dagens anledning borgme
sterkæden på. Det var før
ste gang, han uddelte priser 
med kæden på. 

-Idrætslivet i Sæby kom
mune fortjener stadig 
fremgang, og idrætsfolkene 
fortjener at blive hædret 
for de mange flotte resulta
ter , sagde borgmester Frede 
Fredborg Nielsen. · 

Der blev overrakt erin
dringspokal og mester
skabsmærke til følgende: 

Louise Munch Hansen, 
Sæby Tennis- og Badmin
tonklub , jysk mester i mix
eddouble, badminton. 

Henrik Larsen og Mor
ten Bangsgaard, Sæby 
Bordtennisklub , jysk me
sterskab i double i klasse 
Ill. 

Remi F.Sørensen, Sæby 
Brevdueforening , junior
mesterskab i sektion 33. 

Marianne Pedersen, Sæ-

Bente Thomsen - fik også 
erindnngsgave fOI' 15 år si
den. 

Pia Vanggaard- fik også erin
dringsgave for 15 år siden. 

by Rideklub, distriktsmes
terskab i dressur. 

Frits Thomsen og Frede 
Thomsen, Frederikshavn 
Motor Sport, dansk mester
skab i Folkerace, og Sam 
Nicolaisen, dansk mester
skab i parspeedway. 

Jacob Morville Vadskær, 
Jesper Morville Vadskær 
og Jeanette Bjerring Kri
stensen fra Sæby Danses
kole, Vendsyssel-mestre i 
sportsdans. 

Charlotte Ottosen, Lyng
så Boldklub, DHF's landsju
niorstævne, og damediv
sionsholdet fra Lyngså 
Boldklub , danske mestre og 
pokalvindere: Annette Ras
mussen, Charlotte Birkmo
se, Bente Thomsen , Elsa 
Christensen, Conni Peder
sen, Anette Jensen, Annie 
Dam Nielsen, Bolette van 
Ingen, Tine Mortensen, 
Marianne Lauridsen, Lise 
Lotte Lauridsen og Linda 
Rasmussen. 

Sæby Idrætsklub, SIK 
80: Pia Vanggaard, dansk 
mester, Anne Rohlen, Dort
he Damsgaard og Kim 
S.Jensen, jyske mestre hos 
ungdom, Trine Christen
sen, Mette Bach, Hans Hen
rik Flensted, Chr. Asmus
sen, Tmna Hougaard, Gert 
Rasmussen, Toai Pedersen, 
Jeppe Christensen, Allan 
Ugilt, Anders Grøn, Lena 
Rohlen , Rikke Nielsen og 
Merete Christensen, alle 
landsmesterskaber. 

Dybvad Idrætsklub: 
Henrik Bischoff, landsmes
terskab og DAi-mester
skab, Malene Abel Bock, 
Mette Brassee, Jacob Rye 
Christensen, Mads Rye 
Christensen, Mads Christi
ansen, Orla Mortensen, Mi
chael Veien og Karina 
Wunderov, alle DAi-me
sterskaber. Rene Kristen 
sen, jysk mester, landsmes 
ter og DAI-mester, Claus 
N.Hansen, landsmesters
kab, Frank Jensen , lands
mesterskab og DAi-mester
skab, Gisela Kjellingbro , 
jysk mester og landsmester, 
Lise B.Nielsen, landsmes
terskaber, Lone B.Nielsen, 
jysk mester, Berit Plath, 
landsmesterskab, og Carina 
Simonsen, landsmester og 
DAi-mester. 



' 

Borgmester Frede Nielsen havde for første gang borgmesterkæden på, da hari overral<te 
erindringsgaver i aftes . Ikke færre end 58 erindringspokaler blev udleveret til idrætsfolk, der 
havde opnået mesterskaber. 

Erindringsgaver 
:til 58 idrætsfolk 



Sæby og Dybvad / 
tog 30 førstepladser 

SÆBY /DYBVAD : Sæby 
Idrætsklub og Dybvad 
Idrætsklub tog godt for sig af 
førstepladserne ved Nordjyl
lands Amts Gymnastik- og 
Idrætsforeningers første 
udendørs atletikstævne . De to 
naboklubber opnåede tilsam
men ikke færre end 32 første
pladser fordelt J med 18 til 
Dybvad og 12 til Sæby. 

Sæby tegnede sig for følge
nde førstepladser og dermed 
amtsmestre: Indtil 12 år: Met
te Jensen i længdespring. Al
lan U gil t i længdespring. 
13-14 år : Chr .Asmussen i 
spydkast og Hans Henrik 
Flensted i 3000 meter løb. 
15-16 år : Dorthe Damsgaard i 
800 meter løb, Rikke Nielsen i 

diskoskast, Mette Bach i spyd
kast og stafetholdet · i fire 
gange 100 meter Trine Chri
stensen, Dorthe Damsgaard, 
Helene Nielsen og Rikke 
Nielsen. Henrik Hougaard i 
diskoskast. Piger 17-18 år : 
Merete Christensen i højde
spring og diskoskast og Anet
te Nielsen i 100 meter løb. 

Sæby · opnåede 27 anden
pladser og 11 trediepladser. 

Dybvads 18 førstepladser 
gik til : Piger indtil 12 år: Met
te Brassøe i 1500 meter løb og 
kuglestød, Lis B.Nielsen i høj
despring, Rene Kristensen i 
100 meter løb og 400 meter 
løb, Henrik Bischoff i højde
spring og stafetholdet i fire 
gange 100 meter Rene Kri-

stensen, Henrik Bischoff, 
Lasse Gram-Hansen og Pre
ben Samlo. 13-14 år: Karina 
Wunderrov i diskoskast. 
15-16 år: Frank Jensen i 400 
meter, længdespring, højde
spring, kuglestød og spyd
kasst, Mads Rye Christensen i 
1500 meter, Simon Flensted · i 
3000 meter og stafetholdet på 
1000 meter Simon Flensted, 
Thomas Wittorf, Frank Jen
sen qg Mads Rye Christensen. 
Senior : Søren Bruun i 400 me
ter løb og Per Koch i spyd-
kast. · 

For Dybvad satte Frank 
Jensen klubrekord i højde
spring med 1,80 meter og Per 
Koch i spydlcast med 47,48 
meter. 

..., i 



SIK 80 mod 1. division 
Q-s-gc, 

Fik revanche mod Vejle~ efter nederlag i fjor 
SÆBY: SIK 80 skulle vinde 
årets første 
landsturneringskamp i 
kvindernes 2. division for at 
gøre sig håb om at være 
med i toppen og dermed og
så kandidere til 1. division. 
SIK vandt. 

Up af 11 øvelser fik sæby
nitterne syv førstepladser 
og førte således fra første til 
sidst ·øvelse. Resultatet blev 
tp solide sejre over Vejle og 
Abenrå. 
Der var ellers lagt op til en · 
spændende dyst mod såvel 
Vejle, som SIK tabte til med 
qtte point sidste år, som 
Abenrå. 

Ikke mindst fordi Dansk 
Atletik Forbund i mellem 
tiden har ·ændret på øvelser
ne, så 200 m. løb er skiftet 
ud med 3000 m. løb, og 
sidste års danske mester i 
400 m. hæk Pia Vanggaard 
fra SIK havde meldt afbud. 

- Men det gik alligevel bl. 
a. fordi vi i år har fået for
stærkning af to stabile løbe
re, Karin Frederiksen og 
Ida Larsen, der i 3000 m. 
løb fik henholdsvis en før
steplads i tiden 11 min. 21, 7 
sek. og en anden-plads i ti
den 11 min. 23,2 sek., for
tæller Gunnar Møller Niel
sen fra SIK. 

De øvrige fra SIK der fik 

en førsteplads er som føl
ger: 

Anette Nielsen 100 m. 
hæk 17,2 sek., Lena Rohlen 
højdespring 1,50 m., Dorte 
Damsgaard 100 m. løb 13,2 
sek. og 400 m. løb 63,1 
sek., Betina Gregersen 
spydkast 35,04 m. og ende-

. lig i 4xl00 m. stafet Dorte 
Damsgaard, Trine Chri
stenseI1, Rike Nielsen og 
Anette Nielsen. 

Holdresultaterne blev 
~IK - Vejle 64-42 og SIK -
Abenrå 62,5-40,5 point. 

ob 



FA For SIK 80 var det en 
svær uge op til første runde af 
landsturneringen, som blev 
afviklet i Herning. Samlet fik 
klubben fem afbud, og da det 
var afbud fra flere af holdets 
nøglepersoner var det så som 
så med vor optimisme, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

Men trods problemerne fik 
SIK 80 alligevel stillet et hold 
på benene. 

På forhånd var Herning af
skrevet, og det samme gjaldt 
så godt som også Randers Fre
ja ·2. 

- Vort hold strammede sig 
op og vandt over Randers. Der 
var_ spænding, dramatik og 
blæst på banen, så vi kunne 
fint holde varmen. 

Dramatikken fandt sted i 
5000 m løbet, hvor vore 2 ta-

lenter, Claus S. Jensen og Jan 
Lang løb taktisk, eftersom der 
skulle spares på kræfterne. 
Claus og Lang lagde godt ud og 
førte løbet, satte farten ned og 
holdt Herning og Freja bagved 
og øgede tempoet, når de bag
fra ville overhale, hvilket er 
helt korrekt. 

Det medførte samtidig QO
gen irritation og skubberi og 
en overgang en for hmtig lø
ben ind foran ved overhaling. 

Der blev nedlagt protest 
mod begge vore løbere for 
spærring og ændring af bane . 
ved overhaling. Efter nogen 
diskussion med juryen · blev 
Jan diskvalificeret, skønt han 
havde vundet løbet , og den 
nye vinder blev nu . Claus med 
tiden 16.39,9 min. De fik dog 
begge revance i deres flotte 

1500 m løb med en dobbeltsejr 
i t iden 4.24,3 for Jan og 4.28,4 
for Claus. 

Claus havde lige forinden 
fået en 2. ·plads i 400 m løb i 
tiden 55,5, hvor han sparede 
på kræfterne til 5000 meter lø
bet. 

Asbjørn Kristensen vandt 
diskos med 33,36 m og Søren 
Jensen stang med 3;00 m. 

Med kun 2 afbud havde vi 
ganske givet vundet, men så
den er der så meget, siger 
G.M.N. Nu har vi altså tabt 
den kamp, der skal tabes i år, 
er vi enige om, og det skal nok 
holdestik. 

Næste match er på hjem
mebane mod Thisted den 28. 
maj. 

hol. 



Ida Larsen, SIK 80, deltager i 
dag i Copenhagen Marathon. 

;2&>-5-9~ 

Nåede 
kvart
finale 

SÆBY: Sæby Idrætsfore
ning SIK 80 har i år haft et 
hold piger tilmeldt landstur 
neringen i atletik for ungdom 

· indtil 18 år. Holdet kom fint 
gennem de indledende kamp 
og nåede frem til kvartfina 
len, hvor Sæby-pigerne i 
Randers stillede op mod Ran 
ders Real og Esbjerg AF. 

Det blev en meget spæn
dende og lige dyst, som vand
tes af Randers Real med 6290 
point. Esbjerg opnå~de 5736 
.point , mens Sæby fik 5512 
point. Sæby -pigerne er der 
med ude af turneringen, men 
SIKs formand , Gunnar Møl
ler Nielsen, er godt tilfreds 
med pigernes indsats . Sæby 
opnåede ingen fø.r~tepladser, 
men til gengæld r igtig mange 

· andenpladser . 
Sæby Idrætsklub er i dag, 

søndag, repræsenteret ved 
Copenhagen Marathon. 
Klubben har fået et nyt med 
lem, Ida Larsen, som har kla
ret sig godt på de længere 
distancer . Det bliver spæn
den,de at se, om hun også 
magter marathon -distancen 
på godt 40 kilometer. 

l 
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~ .. • 3:J-S 
Atlet1K-J9 

• seJrover 
Thisted 

SÆBY: .· Sæby Idrætsklub , 
SIK 80, vandt på Sæby Atle
tikstadion 83-51 over Thisted 
i landstur,neringens 4.divisioh ·--, 
for mæna. Herefter har SIK 
80 vundet to kampe og tabt en 
enkelt. · 

I kampen mod Thisted 
vandt Sæby 11 af de 14 øvel
ser, og. der opnåedes otte dob
beltsejre. 

Sæbys vindere var : Claus ~ 
J .Jensen i . 5000 meter løb og 
1500 meter løb, Jørgen Dam , 
Andreasen i stang spring med 
3,30 meter" ny kly.brekord, i · 
højdespring og i trespring , 
Arne Houmann i spydkast og 
kuglestød , Jan Lang i 400 me
ter løb, Asbjørn Kristensen i 
diskoskast og Helmer Arvid ~ 
son i hammerkast, samt sta-
fetholdet~ ·-



SIK-pige 
udgik 31-:s-:n 

SÆBY: Ida Larsen fra SIK 
80, der deltog i Copenhagen 
Marathon, fuldførte ikke lø
bet . Hun var blandt de godt 
3000 løbere, der stillede op, 
men Ida Larsen måtte opgive 
efter at have løbet 23 af de 42 
kilometer. 

Ida Larsen blev i foråret 
nr .to ved f\alborg Marathan . 

. Dengang stillede huri op for 
FAK , Frederikshavn. Hun 
har i mellemtiden . skiftet 
klub til Sæby Idrætsklub , 
SIK 80, der har .et damehold i 
atl etikturneringens 2.divi
sion. Holdet fik en fin start i 
Vejle , hvor SIK 80 vandt .over 
både Vejle og Aabenraa. På 
lørdag skal holdet til Holste
bro for at møde ijolstehro og 
Skovbakken fra Arhus. 



Reridog 
hop 1--6 -&9 

SÆBY /DYBV AD: Under 
navnet Rend og Hop Legene 
har Dansk Atletik Forbund 
lanceret en ny, spændende at
letikaktivitet. Et hundrede 
åanske atletikklubber, \her
iblandt Sæby Idrætsklub SIK 
80 og Dybvad Idrætsklub, har 
ara.Qgeret lokale stævner og 
indbudt piger og drenge født i 
årene 1975, 1976, 1977 og 1978. 

Rend og Hop Legene har 
indledende og videregående 
stævner . Der er diplom til 
alle deltagerne, og de bedste i 
hver disciplin får indbydelse 
til regionsfinaler. 

I SÆBY: 
På Sæby Atletikstadion 

samlede SIK 80 54 piger og 
drenge fra Sæby Skole, Sæ 
bygårdskolen, Sæby Privat
skole og Volstrup Skole til et 
Rende og Hop stævne . Hos 
drenge, 11 år, blev vinderne 
Anders Hyttel, Sæby Skole , i 
800 meter , Mikkel Rishøj , Sæ
bygårdskolen, i kuglestød og 
boldkast og Thomas Andrea
sen, Sæbygårdskolen, i læng
despring, højdespring og 60 
meter løb . 

Drenge, 12 år: Allan Ugilt, 
Volstrup Skole , i højdespring 
og længdespring , Jesper Bo
rup, S,æby Skole , i 60 meter og 
Kim Kupetz I i kuglestød, 
boldkast og 800 meter løb. 

Drenge , 13 år : Nicolaj Niel
sen , Volstrup Skole, i 800 me- . 
ter, Chr . Asmussen, Søby
gårdskolen, i kuglestød, bold
kast og højdespring og Bruno 
Btillow i længdespring og 80 
meter løb. 

Drenge , 14 år: Søren Chri
stiansen , Sæbygårdskolen, i 
højdespring, 80 meter løb og 
længdespring , Kim Holmene, 
Sæbygårdskolen, i boldkast 
og kuglestød og Martin Sven
nesen i ,800 meter løb . 

Piger, 11 år: Tanja Chri
sfensen, Sæby Skole, i højde
spring , 60 meter og længde- . 
spring, Louise Christensen, 
Volstrup Skole , i kuglestød og 
boldkast. 

Piger, 12 år: Chrtistina Kri
stensen, Sæby Skole, i 60 me
ter, boldkast og kuglestød og 
Mette Jensen, Sæbygårdsko
len , i længdespring og højde
spring . 

Piger, 13 år : Dorte Chri
stensen, Sæbygårdskolen, i 
længdespring, boldkast, 800 

. meter og 80 meter løb . Tinna 
Hougaard, Sæbygårdskolen, i 
kuglestød og højdespring. 



Onsdag den 7. juni 1989 

Klar til løb i skoven 
Arrangørerne af Sæby
gårdløbet, SIK 80, regner 
med ca. 150 deltagere i det 
traditionsrige løb i Sæby
gård skov, som i år finder 
sted lørdag den 17. juni. 

Sæbygårdløbet er et mo
tionsløb, hvor alle alders
grupper kan deltage . Der lø
bes på to ruter, en kort på 
3,6 km og en lang på 9,5 km. 
· Har man lyst, er man vel
kommen til at løbe begge di
stancer , fortæller atletik
klubbens formand, Gunnar 
Møller Nielsen, :. det er der 
mange, der hal' benyttet sig 

af de sidste par år . Begge løb 
startes af Leif Bak, der tidli .: 
gere har været en flittig atl e
t ikudøver i Sæby . 

De to ruter holaer sig for
trinsvis inde i skoven, dog 
har den lange rute en afstik
ker op omkring Langtved
gård, men fælles for begge 
ruter er, at Sæby Å krydses 

· :mindst 4 gange. Civilforsva
ret hjælper til med det prak
tiske og opstiller poster på 
ruten, hvor man kan for
friske sig. 

Arrangørerne håber, at så 
mange som muligt vil tilmel-

de sig på forhånd , da det 
hjælper løbsledelsen meget 
med hensyn t il at skrive 
start lister, men kan man ik
ke nå det, er der mulighed 
for at tilmelde sig på start 
stedet en tim e før løbet star
ter . 

Der løbes i fem forskellige 
aldersklass er for henh olds
vis mænd og kvinder . Yng
ste gruppe er op til 12 år, 
derefter følger 13 - 16 år , 17 -
35 år, 36 - 45 år , mens æld
ste gruppe er 46 år og dero
ver. 

Foruden det individuelle 
løb kan man også tilmelde 

· sig som hold og således være 
med til at dyste om den ud-

satte holdpræmie . Der er 
desuden en ~andrepokal til 
det størst tilm eldte hold. 

Formanden understreger, 
at løbet er for alle, også for 
dem, der ikke er i den bedste 
kondi. Kan man ikke løbe · 
hele ru ten, må man gerne gå I 
turen og nyde den skønne 
natur for på denne måde at 
støtte det traditionsrige løb 
og atletikken i Sæby. 

Løbsledelsen består i år af 
familierne ~dson og 
Christensen , begge Karup, 
samt Anker Christensen , 
Sæby og Lisbeth Nielsen, 
Understed . 

I lighed med tidligere år 
foregår starten ved· tennis
banerne i Sæbygård skov. 

sem 



Stadig chanCe'-e7 

for oprykning 
til I.division 

SÆBY: 2.divisionsholdet i 
kvindeatlet* fra Sæby 
Idrætsklub SIK 80 se,: <;>pti
mistisk på mulighederne for 
oprykning til landsturnerin
gens !.division trods et neder
lag til Holstebro. I to udeba
nestævner i foråret er det ble
vet til tre sejre og et nederlag. 
Til efteråre .t får Sæby-holdet 
to hjemmekampe . 

Pia Vanggaard, SIK 80s 
danske mester, er til efteråret 
færdig med eksamen i Kø
benhavn og kan træde hjæl
pende ind på holdet. 

På Holstebro Stadion mød
te SIK 80 Holstebro og Skov-

bakken fra Århus. SIK 80 
vandt sikkert 69-36 over 
Skovbakken, men det blev til 
et knebent nederlag til Hol
stebro på 52-54 efter et meget' 
spændende opgør. Seks af de 
11 øvelser endte uafgjort. 

Sæby vandt dobbeltsejr i 
3000 meter løb ved Ida Lar
sen, som vandt , og Karin Fre
deriksen. Derudover vandt 
Sæby lOO'meter løb ved Dorte 
Damsgaard, kuglestød og 
spydkast ved Bettina Greger
sen og fire gange 100 meter 
stafetløb ved Rikke Nielsen, 
Anette Nielsen, Trine Chri
stensen og Dorte Damsgaard. 

Den danske mester Pia Vang
gaard SIK 80 kommer til hjælp i 
efteråret 

Der var andenpladser til 
Sæby ved Karin Frederiksen, 
Bettina Gregersen, Lena Roh
len, Dorte Damsgaard i to 
øvelser og Ida Larsen. 



. 19--i, - g'? Tre · 
medaljer 

SÆBY: SIK 80 havde i 
weekenden fire del tage re til 
de jysk-fynske mesterskaber -
for ungdom i atletik atletiks- · 
tadibn i Skovdalen i Aalborg. 

· Sæby skulle have stillet med 
seks deltagere, ·men . på grund 
af sygdom måtte to melde af
bud. 
· Mesterskaberne var for al
dersgrupperne 13: 14 år og 
19-22 år. 

Alle Sæbys fire del tage re 
fik bronzemedaljer med 
hjem. I 1000 meter . stafet blev 
det bronzemedalje til holdet 
bestående af Anders Grøn, . 
. Christian Asmussen, Søren 
Christiansen og Hans Henrik 
Flensted efter en meget spæn
dende afslutning. 
- Søren Christiansen opnåe

de yderligere to bronzemedal
jer. I ~ængdespring blev det 
til bronze med et spring på 

· 5,40 meter, hvilket var ny 
personlig rekord. I 200 meter · 
blev det ligeledestil bronze 
med en ny personlig rekord i _ 
tiden 26,56 sekunder. 



Onsdag den 21. juni 1989 

Sæbygårdløbet blev atter i år en succes. Her ses nogle af 
deltagerne ved tilmeldingen. Start og mål foregik ved ten-
nisbanerne i skoven. · 

· 120 gennemførte 
Sæbygårdløbet 
Det traditionsrige Sæby- . 
gårdløb fik et vellykket 
forløb med 120 deltagere, 
fordelt med 45 på den kor
te rute og 75 på den lange. 

På den korte rute var der 
mange forældre, som løb el
ler gik turen med deres 
børn, mens den lange rute 
på 9,8 km havde samlet en 
del eliteløbere, som kom ind 
på meget fine tider, trods 
den bagende varme. Mange 
af løberne var taknemmeli
ge for Civilforsvarets ud
skænkning af væske på top
pen afGedebjerget . · 

Arrangørerne er meget 
tilfredse med løbets afvik
ling, og ikke mindst var det 
med stor glæde, man kon
staterede, at deltagerne ef
ter løbet slog sig ned i græs
set ved målområdet for at 
vente på resultaterne og 
præmieuddelingen. 
- V andrepokalen, som~ titJ
deles det hold, der mødte 
med flest løbere, gik atter i 
år til Dafolo i Frederiks
havn, som kom med 22 del
tagere. 

Vinderne i de enkelte 
grupper blev i øvrigt: Kort 
rute, piger under 12 år: Met
te Marie Mayntzhusen, 
Fr .havn, 13 - 16 år: Trine 
Christensen, Karup, 17 - 35 
år: Marianne Hansen, 
Fr.havn., 36 - 45 år: Hanne 
Rohlen, Sæby, over 46 år: 
Inger Sørensen, Brønders
lev. 

Lang rute , piger 13-16 år: 
Her delte Dorte Damsgaard 
og Rikke Nielsen, begge Sæ-

by, 1. pladsen, 17-35 år: An
ne Marie Simonsen, Nørre
sundby, 36-45 år: Jette Tho
strup, Fr.hvn ., over 46 år: 
Ella Dahlmoes , Sæby . 

Kort rute, drenge under 
12 år: Allan Ugilt, Sæby, 13-
16 år: Carsten Aagaard, Sæ
by, 17-35 år: Jesper Høeg 
Jensen, Fr.hvn, 36 - 45 år: 
Curt Hansen, Fr. Havn, 
over 46 år: Tage Andersen, 
Fr.havn. 

Lang rute, drenge under 
12 år: Jesper Barkholt, Sæ
by, 13-16 år: Nicolai Houkær 
Jensen, Haldbjerg, 17-35 år: 
Jan Lang, Sæby, 36-45 år: 
Jesper Gram Hansen, Dron
ninglund, over 46 lll': Tage 
Andersen, Fr.havn. 

Samtlige løbere blev sendt 
af sted af Leif Bak, som også 
styrede begivenhederne un
der løbet fra mikrofonen. 

sem 



Sæby-P.,ierne Trine Christensen (fra venstre), HeJene Nlelse!], Rikke Nielsen og Dorte 
Damsgard opnåede I aldersgruppen for de 13-14-arige sidste ar den fjerde bedste tid i fi
re gange 100 meter stafetløb. 

Sæbys atletikfolk 
stærkest.i Vendsy~I 
Flotte placeringer på rangliste 

SÆBY: Atletikklubben SIK 
80 i Sæby er den vendsyssel
ske klub, der har flest top
placeringer på Dansk Atle
tikforbunds 1988-rangliste. 
Den er netop er udkommet. 

Ranglisten, der er et digert 
værk på 250 sider, inde
holder de 15 bedste resulta
ter i samtlige atletikdiscipli
ner i grupperne fra de 
13-14-årige frem til senio
rer. 

- Ranglisten er en måle
stok for klubbernes place
ring i forhold til andre - og 
en gulerod for den aktive til 

Toai Pedersen, nr.to i længde
spring. 

at træne lidt mere i håb om 
at klatre op ad ranglisten, 
siger formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen. 

- Bare det at komme på 
ranglisten er prisværdigt. 
Uden at forklejne nogen må 
vi nok sige, at SIK 80 er 
rykket hurtigt op ad rang
listen de seneste år og nu er 
den klub i Vendsyssel, som 
har flest topplaceringer. 

I rangliste-værket har 
man endda ofret et ,helside
foto af Sæbys danske se
niormester i 400 meter hæk
keløb, Pia Vanggård. Sæ
by-klubben fik i øvrigt sid-

Pia Vanggaard, helsidebillede i 
DAFs hæfte med statistik. 

ste . sæson endnu to 
danmarksmestre, hos de 
13-14-årige ved Dorte 
Damsgaard i 400 meter løb 
og ved Toai Pedersen i 
trespring. 

På den danske rangliste 
blev det sidste år til næsten 
en snes placeringer til atle
tikudøvere fra Sæby. Dorte 
Damsgaard og Toai Pe
dersen sikrede sig således 
begge to andenpladser i li
sten over årets bedste re
sultater. 

-ok 

Dorte Damsgaard, i dansktop
pen i fire discipliner. 



12 ·førSte- · ·· 
pladser 6-8-R'i 
. SÆBY: Ni deltag _ere fra 

Sæby Idrætsklub, SIK 80, op
nåede ikke færre end · 12 før- · 
stepladser ved · DAis 

1 

_kreds
mesjerskaber for 15-18 årige 
på_ Arhus Stadion . 

Bettina Gregersen vandt · 
spydkast med 38,91 meter, 
hvilket er personlig ·rekord. 

Gert Rasmussen tegnede ·sig 
· for hele fire førstepladser i 
400 meter løb, kuglestød, 
spydkast og diskoskas.t. Hen
rik Hougaard stod for tre før
stepladser i 100 . meter løb, 
kuglestød og diskoskast . . 

Anette Nielsen vandt høj
despring, Dorte Damsgaard 
100 meter løp og 400 · meter 
løb, og Sæbys stafethold hos 
15-16 årige med Rikke ··Niel
sen ~ Anette ·Niel~en, Mette 
Back og Dorte Damsgaard . 
blev nr.et. · 



\sll{ 80 vært 
ved DM for~~ 

• SøNoAa 6. Auousr 1989-
, 13-14-årige 
SIK 80 ligger lunt på banen i 
flere turneringer 
SÆBY: SIK 80 har af 
Dansk Atletik Forbund fået 
overdraget at holde dan
marksmesterskabet for 
13-14-årige i atletik. Nyhe
den kommer samtidig med 
at SIK ligger lunt i svinget 
inden de sidste runder i en 
række forskellige turnerin
ger. 

Sæby skal være vært for 
dette års danmarksmesters
kab for 13-14 årige drenge 
og piger i mangekamp . 

· - Vi har været så heldige, 
·at dette års DM for 13-14 
årige piger og drenge i man
gekamp i år ikke holdes 
sammen med DM for junio 
res, for så havde vi ikke 
haft stadionforhold til ar
rangementet , fortæller træ
ner Gunnar Møller Nielsen. 

DM på Sæby Stadion er 
planlagt til den 2. og 3. sep
tember. 

- Vi er glade for at DAF 
vil have os som arrangør og 
vi glæder os til et godt stæv-

... ' 
ne, slutter Gunnar Møller 
Nielsen. 

SIK ligger lunt i svinget i 
mange forskellige turnerin-
ger. · 

Så!edes ligger de 11-12 
årige drenge på førsteplad
sen i Jydsk Fynsk Atletik~ 
forbunds trekamps-turne
ring blandt alle atletikklub
ber i deres område. 

Drengene har 6443 point 
390 point foran nummer to. 

Også de 11-12 årige piger 
klarer sig god. De ligger på 
en tredjeplads i samme tur
nering med 6965 point efter 
første halvleg med mulig
hed for at avncere til en an
denplads inden finalen i 
september. 

SIK' s piger indtil 18 år 
har kvalificeret sig til Dansk 
Atletiksforbunds lands
finale den 24. september på 
Esbjergs Stadion. 

Inden finalen ligge piger
ne på en femteplads kun 
224 point fra en tredje
plads. 



----- --

Onsdag den 9. august t989 

DM i atletik i Sæby 
SIK 80 skal være vært ved 
dette års DM for 13 -14 åri
ge drenge og piger i man
gekamp. Mesterskabs
stævnet afvikles på Sæby 
Atletikstadion den 2. og 3. 
september. 

SIK 80 er naturligvis gla
de for, at Dansk Atletik For
bund har valgt Sæby som ar
rangør af dette stævne, som 
tidligere også har haft delta
gelse af juniorer . Men i år 
har man valgt at dele stæv
net, således at de 13 - 14 åri
ges stævne ikke holdes sam
men med juniorernes, og det 
er man særdeles godt til
freds med i SIK 80, da man 
ellers næppe ville være kom
met i betragtning på ·grund 
af de eksisterende banefor
hold på stadion i Sæby. 

SIK' s formand, Gunnar 
1 Møller ·Nielsen oplyser i øv-

rigt, at mange af klubbens son. 
hold ligger godt placeret in- Pigerne i samme alders
den de sidste runder i efterå- gruppe ligger på en 3. plads 
ret . De 11 - 12 årige drenge med gode muligheder for at 
ligger således på 1. pladsen i rykke op som nr. 2 inden fi
Jysk-Fynsk Atletikforbunds ,·-·nalen i september. 
trekamps-turnering, hvor SIK 80's pigehold op til 18 
der ialt deltager 14 hold. år har kvalificeret sig til 
Drengene fører med 390 Dansk · Atletik Forbunds 
point foran nr. 2. landsfinale, som afholdes i 

Der er 4 drenge på hvert Esbjerg den 24. september . 
hold, og topscoreren blandt Inden finalen ligger de på en 
samtlige drenge er Kim Ku- 5. plads med kun 224 point 
petz fra Sæby med 2455 op til en 3. plads. 
point. Han er den eneste, Klubbens 2. divisionhold 
som har opnået over 1000 for kvinder ligger inden de 
point i en disciplin, og det to sidste runder på en 2. 
skete i 800 m løb, hvor han plads, og hvis denne holdes 
med tiden 2.26,6 min. op- giver det oprykning til 1. di
nåede 1026 point. På 6 plad- vision. Herrerne i 4. division 
sen finder man også en sæ- ligger på en øjeblikkelig 3. 
bynit, nemlig Allan U gilt, plads. 
· mens de to -øvrige på Sæby- · sem 
holdet har været Thomas 
Andreasen og Niels Arvid-



o/-g-8°1 
Tolv ., 

1~ pladser· 
Ved DAI's kredsmester~ 

~skaber for 15 ..,-18 årige ·og _· 
seniorer, som--blev afviklet 
på Århus Stadion, havde·. 

~ SIK 80 ni deltagere, soni 
hjemførte 12 _· tørsteplad-

. ser. 
_ Et af de flotteste :.resulta 

~r ~lev opriåei af Bettina . 
Gregersen t spydkast;_ hvor · 

· hun satte personlj.g · reJiord · 
t ~med et kast .på 3S,9r ·m, hvil-
:·' ket var nok til-1. pladsen. · ~-·. · 

Gert Rasmussen tog sig. af · 
4 førstepladser -· i henholds- . · 

· vis 400 m .løb, kuglestød, 
1 . spydkast og diskos . 
-·· ·Henrik Hougaard _opnåe-
de 3 førsteplads .er i :~100;-m _· 
løb, kuglestød · og_ disko.s.-Al\- --:· 

l ette Nielsen '~·viµidt højde, ,_i 

~mens Dorte Panisgaard tog &~. 

1
.sigaflO~mog4~0mløb. _ _ - · 

Endvidere .. _,vandt ~ stafet 
.holdet i 4 x 100 ·in_· hos de 15 ~ 
· 16 årige. ~-l{old~t besto~ - af 
Rikke Nielsen, Anette Niel- · · 
sen, Mette ·Back -.6g .P~rte . -
Damsgaard . . ·sem 
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Fin atletik -indsats 
af Sæby og Dybvad 

SÆBY/DYBVAD: · 14 unge 
atletikfolk fra Sæby Idræts
klub SIK 80 og Dybvad 
Idrætsklub ydede en fin' ind
sats ved årets jysk-fynske me
sterskaber for 15-16 årige og 
17-18 · årige. D~t blev til en 
guldmedalje ,.tilt Mads ,~Rye 
Christensen, Dybvad, lO<sølv
medaljer og fire bronzeme
daljer ud over flere andre go
de placeringer. 

Mads . Rye Christensen 
vandt 1500 meter ' for
hindringsløb hos 15-16 årige . 
Han gjorde det også godt i 800 · 
meter løb, hvor han besatte 
femtepladsen med personlig 
rekord på 2.09.12 minutter. 

Dybvads Frank Jensen sat
te klubrekord, da haf blev nr. 
to i højdespring med 1,85 me-

( 

ter. Dybvads Carina Simon
sen og Michael Veien opnåede 
henholdsvis en femteplads i· 
spydkast og en syvendeplads i 
trespring. 

. Otte af Sæbys ni søl vmedal
je,r blev vundet !i stafetløl? af 
såmme fire piger · hos · 15-16 
årige: Trine Christensen, Rik
ke Nielsen, Dorte Damsgaard 
og Elin Larsen. I både fire 
gange 100 meter og i 1000 
meter stafetløb var stafethol
dene nær guld, men det glip
pede i begge tilfælde på de 
sidste meter . 

Dorte Damsgaard blev nr . 
to og fik sølv i 400 mete:r løb 
med personlig rekordtid . I 
højdespring, hvor hun blev 
indendørs dansk mester i al-

dergruppen, opnåede hun en 
tredieplads . Merete Christen- . 
sen fik bronze hos 17-18 årige 
i sin favoritdisciplin højde-
spring. · 

Sæby fik derudover bronze 
ved Rikke ,Nielseo •. iAdisk9s
kas ~111eef~ rsonl'ig 1~6rd og 
ved Kim ~.Jensen; ligeledes i 
diskoskast. Toai Pedersen og 
Trine Christensen ,opnåede 
fjerdepladser i henholdsvis 
trespring og kugle~tød. T:rine 
Christensen fik for . før.ste 
gang kuglen over ni meter. 

Sæbys stafethold hos 17-18 
årige med Lena Rohlen, 
Anette Nielsen, Lena Rosin:g 
og Merete Christensen klare
de en fjerdeplads i fire · gange 
100 meter. 



• 

----

ATLETIK 
Træning på stadion 

6-8 årige tirsdage kl.17.00-18.00 . 
. · 9-12 årige tirsdage og tqrsdage kl. 18.00-19.00. 

----

13 årige og ældre tirsdage og torsdage kl. 18.30- ,-
20.15. 

Træningsstart tirsdag den 8. august. · 
S.I.K. 80 



FA. Man forstår godt, at flere sting ·i knæet og tog et 
Gunnar Møller Nielsen, for- enkelt spydkast uden tilløb, 
mand for SIK 80, er stolt af men det gav o~l 10 meter un
sine dygtige atletik-piger. der hendes normale kast . . 

1 Sæby Atletikstadion var om- Dorte Damsgaard, som og-
kranset af spænding inden sl er en flittig pointsluger, var 
den sidste øvelse i kvindernes · forkølet, sl jeg var noget ned-
2. dfv. match i lørdags. Stil- trykt, da jeg lørdag middag ef. 
tingen inden denne øvelse ter at have ommøbleret holdet 
var · meget lige, idet Svend- tog pl stadion, siger Møller 
borg GF førte 51 • 49 over Sæ- Nielsen. Dorte kæmpede godt 
by, og Sæby førte 51 • 48 over trods hendes tilstand, og hun 
Ålestrup, sA nu gjaldt det om var bestemt med til at bære 
at klare sig bedst muligt. sejren i hus. 

Sæby-pigerne løb et meget Det var ikke uden held, at vi 
fint stafetløb og sejrede over vandt stort over Ålestrup (55-
begge hold i tiden 52,5 sek., 50). I første øvelse, 100 m 
hvilket jeg troede var umuligt, hæk, ramte Lisbeth Bertelsen 
siger Gunnar Møller Nielsen. 3. hæk og udgik. Hun ville el
Og det vil sige, at Sæby stadig lers have vundet løbet. Det en
styrer mod 1. division. Inden delige resultat ville alligevel 
matchen 11 vi pl 2. pladsen have været sejr til Sæby, men 
efter Svendborg, og det gør vi kun med et enkelt point. 
_stadig. Vi er det første hold, - Karin Frederiksen gjorde en 
der har taget point fra Svend- virkelig fin indsats i begge sine 
borg, nemlig det ene, som vi løb, idet hun startede med at 
fik i dag med et uafgjort resul- sætte personlig rekord i 3000 
tat. Alt er ikke afgjort endnu, m løb i tiden 11.8.5 min., hvil
da vi mangler den sidste lands- ket gav en 2. plads efter Svend
tumeringsma tch på Sæby sta- borgs Connie Eriksen, og hun 
dion den 16. september mod to fulgte det senere op med en fin 
stærke hold, AAF Ålborg og· præstation i 1500 meteren i ti-
Skive. · den 5.15.6 min. 

Optakten til kampen var ik- , Jeg må rose holdet for en fin 
ke spændende, eftersom der indsats gennem de 11 øvelser 
indløb afbud fra vores første- og en tak til de 21,dommere og 
kaster, Bettina Gregersen, på · hjælpere, siger Gunnar Møller 
grund af et cykelstyrt. Hun Nielsen . ,. 
mødte dog op på stadion med hol. 
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. 29_;_8-3'1 · 
Sejrtrods 
to afbud 

SÆBY: :Wterårfen Niels 
Henrik Nørholt og 14-årige 
Søren Christiansen var med
virkende til , at Sæby Atletiks 
mænd i 4. divison kunne vin ·
de76-60 over Skive i 3. runde 
af landsturneringen på Sæby 

. Atletikstadion . Det betyder, 
at mændene stadig ligger til 
oprykning til 3. division . Af- -
gøreisen falder tirsdag 12. · 
september på Aalborg ·Sta
dion , hvor Sæby skal møde 
Hjørring og AAK-to ,i årets 
sidste landsturneringsmatch . 

- Normalt .burde vi ikke 
have problemer med Skive , 
men afbud fra Arne Hou
mann ·og Jan Lang ·skabte 
alligevel usikkerhed om ud
faldet før start , siger Gunnar 

· · Møller Nielsen . Niels Henrik 
Nørholt hoppede ind på hold
et og gjorde det godt. Det blev 
til sejr e i kuglestød og spyd-: 
kast. 14-årige Søren Christi
ansen fik sin debut på holdet 

1 og klarede sig også udmær
ket. Sidstnævnte er klubbens · 
bedste kort , når Sæby lørdag 
er vært for Danmarks Me
sterskabet i atletik for 13-14 
årig ~. ' 

Det blev til fire dobbeltsej
re for Sæby. Længdespring 
blev vundet af · T. Pedersen 
med Søren Christiansen på 2. 
pladsen. 100 meter blev vun
det af fødselaren Claus Ug
gerby med Sørens Christian- ' 
.sen på ~. pladsen . Højdespring 
blev vundet af Jørgen D. An
dreasen tæt · fulgt af Tommy 
Nielsen , og endelig blev tr e
spring vundet af Jørgen D. 
Andreasen med T. Pedersen 
på 2. pladsen . · 



FA Samtidig med kvinder
nes match afvikle4e vi også 
mændenes ~- runde i lands
turneringens 4. division på. 
Sæby atJetiksiadion, fortæl
ler Gunnar Møller Nielsen, 
-og bet vandt Sæby sikkert 

,r 

med 7 6 -~O over Skive. 
Med afbud fra Arne Hou

m:·ann og Jan Lang var vi ikke 
sikre på udfaldet inden match-

. ·.en. Men en frisk Niels Henrik 
Norholt hoppede ind på holdet 
og tog Arne Hour:nanns ka
steovelser og viste, at han ikke 
helt havde glemt atletikken. 
Han vandt både kuglestød 
med 11,88 m og spyd med 
-43,89 m. Steen Larsen overtog 
Jan Langs ·øvelser i 1500 m og 
SOOO_m og klarede sig godt. 

Vi · vandt dobbeltsejre i 
længde med Toai Pedersen på 
L pladsen med 5,69 m og Sø
ren . Christiansen på 2. plad
sen: Søren var ogsl med på 2. · 
pladsen på 100 m, hvor fødse
laren Claus U ggcrhoj vandt 

denne diciplin i tiden 11,9 sek. 
Højde blevvundet af Jørgen D . 
Andreasen med 1,85 m med 
Tommy Nielsen på 2. pladsen 
med 1,80 m. Oen sidste dob
beltsejr var i trespring, hvor 
Jørgen D. Andreasen vandt og 
sprang 11,84 m med Toai Pe
dersen på 2. pladsen med 11, 72 
m. 

Søren Christiansen, som 
kun er 14 Ar, havde debut på 
holdet og klarede sig udmær
ket. Han er vort bedste kort, 
når vi næste lørdag/søndag af
holder DM for 13/14-Arige · på 
Sæby stadion. . ' 

Mændene har sidste lands
turnering~match på Ålborg 
stadion tirsdag den 12. sep
tember, og de ligger ogs!i med 
kun en tabt kamp til opryk
ning. I den sidste kamp moder 
de HjorringogAAK -2. Claus S. 
Jensen fra Sæby vandt 400 m i 
tiden 57,8 sek., så stortsetv .ar 
det en en god dag. 

hol. 
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1 DM på Sæby Stadion · 

SIK BO's største medaljehåb 
ved DM-stævnet på Sæby At
letikstation, Søren Christi
ansen, præsenterer her en af 
de nye T-shirts, som klubben 
har fået fremstillet i anled
ning af danmarksmester
skaberne. 

Sæby Atletikstad.ion dan
ner i den kommende week
end ramme om Danmarks
mesterskabet i mange
kamp for 13 - 14 årige dren-
ge og piger. · 

Værtsklubben SIK 80 del
tager med 7 unge atletikud
øvere, hvoriblandt Søren 
Christiansen på forhånd må 
siges at have de største 
chancer for en medalje. Han 
har tidligere markeret sig 
stærkt, bl. a. ved landsme
sterskaberne i Holbæk, hvor 
han vandt guld i henholds
vis 80 m løb og længde
spring. 

V ed stævnet i Sæby skal 
drengene deltage i 8 discipli
ner, mens pigerne slipper 
med 7, da de ikke har stang
spring på programmet. Om 
lørdagen er det disciplinerne 
80 m hæk, højdespring, kug
lestød og 200 m løb, det gæl
der, og om søndagen dystes 
der i længdespring, spyd-
kast og 800 m løb, samt for 
drengenes vedkommende 
stangspring . 

Der deltager unge fra hele 
landet, og af tilmeldingsli
sterne fremgår det, at der 
kommer deltagere fra Kø
benhavns IF, Gulfoss, Glo
strup, Rødding, G.77, AAK, 
Ålestrup og Hjørring foru
den SIK's egne. 

Fra Sæby deltager Kim 
Holmene, Anders Grøn, 
Christian Asmussen, Nico
lai Nielsen, Lars Olesen, 
Tinna Hougaard og Søren 
Christiansen. 

SIK 80 venter ikke den 

store medaljehøst, da alle 
sæbynitter på nær Søren 
Christiansen, er førsteårs . -
Men det skal nok blive 
spændende, fortæller Gun
nar Møller Nielsen, - også 
for vore 13-årige deltagere, 
som jo alle har mulighed for 
at deltage i samme alders
gruppe næf:jte år. 

Selv om Sæby Atletiksta
dion ikke egner sig alt for 
godt til et sådant stævne, vil 
man fra SIK 80's side forsø
ge at lave omgivelserne så 
hyggelige som muligt, og 
kommunegartneren har lo
vet, at banerne bliver i tip-

I 

top stand. SIK 80 sørger for 
overnatning og mad til del
tagerne, og i en pause i me
sterskabsstævnet skulle der 
også blive tid til en lille 
sightseeing-tur i Sæby. 

- Vi har ikke alle de rekvi
sitter, der skal til ved et så
dant stævne, fortæller Gun
nar Møller Nielsen, - det 
kniber bl. a. med hække og 
vindmålere , men vi håber at 
kunne låne os frem, således 
at stævnet bliver god rekla
me for sporten og Sæby. I alt 
fald vil vi gø.re vort bedste 
for at få tingene til at klap
pe. sem 



Onsdag den 30. august 1989 

SIK 80 stadig på 
andenpladsen 

fra Arne Houmann og Jan 
Lang, men Niels Erik Nør
holt hoppede ind på holdet j 
og viste, at han ikke helt har :, 
glemt atletikken, idet han 
vandt både spydkast og kug- _ 
lestød. Steen Larsen overtog 
Jan Langs øvelser og klare
de sig godt i både 1500 og 
5000 m løbene. 

Efter weekendens spæn
dende dyst på Sæby Atle
tikstadion ligger SIK SO's 
damer i 2. division fortsat 
på 2. pladsen, og har der
med stadig chancen for 
oprykning. 

Der var spænding på til 
det sidste, da SIK 80 i week
enden på hjemmebane mød
te Ålestrup og topholdet 
Svendborg. Inden sidste 
øvelse, stafetten, førte 
Svendborg med 2 point over 
Sæby, som igen var .3 point 
foran Ålestrup. Mere spæn
dende kunne det ikke blive, 
og det betød, at Sæby-piger
ne ville tabe til begge hold, 
hvis de blev disket , mens en 
sejr . ville betyde uafgjort 
mod Svendborg og en sejr på 
5 point over Ålestrup. 

Sæby-pigerne vidste imid
lert"id, hvad det gjaldt, og de 
løb et meget flot stafetløb og 
vandt i tiden 52,5 sek. Der
med -blev -SIK 80 det første 
hold som tog point fra 
Svendborg. 

Med dette flotte resultat 
har sæbynitterne stadig 
chancen for oprykning. Det 
hele afgøres i den . sidste 
landsturneringsmatch i Sæ
by den 16. september, hvor 
holdet skal møde de to stær
ke hold AFF, Aalborg og Ski
ve. 

Optakten til weekendens 
match var i øvrigt ikke sær
lig god for SIK's vedkom
mende, da der var indløbet 

afbud fra klubbens bedste 
kaster, Bettina Gregersen , 
der havde været udsat for et 
grimt cykelstyrt. Hun mød
te dog op på stadion med fle
re sting i knæet og tog et 
enkelt kast med spydet uden 
tilløb. Resultatet blev 10 m 
under normal længde . 

En anden af klubbens 
sædvanlige pointslugere, 
Dorte Damsgaard, mødte 
med en slem forkølelse. Hun 
kæmpede dog ufortrødent 
videre og var absolut med-til 
at bære det gode resultat 
hjem. 

Klubbens formand Gun
run: Møller Nielsen . erken
der; at det flotte resultat ik
ke blev opnået uden held . . 
Ålestrups dygtige løber Lis-· 
beth Bertelsen var således 
uheldig at ramme en hæk i 
matchens første disciplin 
100 m hækkeløb og måtte 
udgå. - Havde hun vundet 

. dette løb var vores sejr over 
Ålestrup blevet meget be
s~eden , formentlig kun med 
et enkelt point, fortæller 
han. 

· Blandt de øvrige resu]ta
ter fremhæves Karin Frede
riksens præstationer i 3000 
m og 1500 m løbene, men 
hele holdet fortjener ros for 
en helhjertet indsats. 

Samtidig med kvindernes · 
match afvikledes mændenes . 
dyst i 4. division mod Skive, 
som blev slået med 76 -60. 

· SIK 80 havde her afbud 

SIK fik i øvrigt dobbeltsej
re i længdespring ved Toai 
Pedersen og 14-årige Søren 
Christiansen. Sidstnævnte 
blev også nr. 2 i 100 m løbet 
efter fødselaren Claus Ug
gerhøj. 

Højdespring blev vundet . 
af Jørgen D. Andreasen med 

· Tommy .Nielsen på 2. plad
sen. Den sidste dobbeltsejr 
kom i trespring hvor Jørgen 
D. Andreasen vandt foran 
Toai Pedersen . 

Claus S. Jensen vandt 400 
m løbet i tiden 5 7 ,8 sek. 

Herrernes sidste turne
ringsmat~h finder sted tir
dag den 12. september på 
Aalborg Stadion .·. Også her 
ligger det med kun en tabt · 
15amp til oprykning . Mod
standerne i den sidste kamp 
bliver Hjørring og AAK, Aal
borg. · 

Seks landsmestre 
Mens de lidt ældre dyste

de· i turneringsmatchene på 
hjemmebane, deltog klub
bens yngste i DDGU's 
Landsmesterskabsstævne 
for 9 -)2 årige i Fuglsø, og 
det var som sædvanlig et . 
særde les ·godt stævne både 
sportsligt og socialt. Ind 
imellem de idrætslige præ
stationer var der arrangeret 
lege og underholdning. 

De unge SIK 'ere viste fla
get ved at vinde ikke færre 

, end 6 landsmesterskaber. 
Christina Kristensen (12 

år) vandt -60 m hæk i' tiden · · 
9,9 sek. Jeppe ~istensen 
(10) vandt længde 'med 3,82 
m og boldkast med 37,88 m. 

Allan Ugilt (12) blev nr. 1 i 
60 m 1 b i tiden 9 1 

I 
m hæk i tiden 10,1 og høj_de \ 
medl,45m. 

. Desuden opnåede Mette _ 

\ 

Jensen (12) en 2. plads i :rj~ I 
de mens Lars Larsen e 
nr'. 3 i 60 m løbet. Hans Hen-

rik Flensted var med soJll le-

\ 

derpå turen. sem 



SÆBY: To point er ikke 
meget i en atletikkamp mel
lem tre damehold i 2. divi
sion. Alligevel var det i 
week-enden nok til, at Sæ
by-atletikklubben SIK 80' s 
godt kæmpende damer med 
et nederlag til AAF Aalborg 
på 54-52 point måtte vinke 
farvel til at komme i 1. di
vision i denne omgang. 

Luften dirrede af spæn
ding, da SIK 80' s 2. divi
sons-hold kæmpede bravt 
for at besejre Skive og Aal
borg. Men hverken de loka
les opmuntrende tilråb eller 
klappen i svedige hænder 
hjalp. 

Trods en pæn sejr over 
Skive med 61-45, tabte SIK 
80 med sølle to point til 

Havde denne stilling med Karin Frederiksen i front holdt, 
var Sæby sikkert kommet I første division, men efter et 
godt løb, havde hun Ikke kræfter til spurten, og blev di· 
stanceret af ·Gitte Larsen, AFF, der fra start lagde sig i 
•læ• af Karin Frederiksen .. (Foto: Kurt Bering). 

Aalborg, og dermed må 
SIK 80 indstille sig på at 
forblive i anden division. 

Efter øvelserne 100 m 
hæk, 300 m løb, diskoskast, 
100 m løb, højdespring, 
kuglestød og 400 m- løb 
stod stillingen 35-35. 

Med Dorthe Damsgaards 
sejr i 400 m-løb i tiden 63.9 
sek. og en andenplads til 
Trine Christensen i tiden 
65.9 sek., kom SIK i sy
vende øvelse igen ind i kam
pen. Men i øvelserne 
. længdespring, 1500 m-løb 
og spydkast kom · SIK fire 
point bagefter Aalborg-hol
det, for så at hente to point 
i den sidste øvelse, tafet. 

Uden at forklejne Aal
borgs indsats var flere af 
SIK' s damer lidt uhelige 
under deres øvelser, og så 
var den hårde vind en fæl 
modstander for alle delta
gerne. 

Således måtte Mette Fis
cher fra AAF i Aalborg 
springe om fire gange på 
højde 1,48 m., fordi stan
gen blæste ned, inden hun 
kom helt over. 

- Med lidt mere held kun
ne vi have fået de ekstra po
int, der skulle til for at ryk
ke op i 1. division. Men hele 
holdet fortsætter til næste 
år, så vi skal nok komme 
igen, siger · træner Gunnar 
Møller Nielsen, Sæby. 

Gunnar Møller Nielsen 
håber, at der i løbet af vin
teren kommer nogle oplagte 
emner til andetdivisions
holdet. 

På søndag deltager SIK i 
landsfinalen i Esbjerg for 
de 17-18-årige, og så be
gynder aktiviteterne inden-
døre. • 

ob 



Sølle to point. 
fm 1. division 
I strid blæst måtte SIK 80 ~s damehold se · 
drømmen flyve bort 

Fra starten 13000 m. løbet, der blev en hård dyst mellem vinderen Gitta Larsen, AFF, An
nette Nørgaard, Skive, der fik en andenplads og Karin Frederiksen, SIK (nr. 2 fra ven
stre), d,r ·flk en tredjeplads. Karin Frederiksen førte hele løbet, lndtll 500 meter før må-
let. (Foto: Kurt Berlng). · 
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. · SÆBY: · 11-12 årige -atle- ., 
·~-. tik drenge ·fra - Sæby Idræts- · · 
. ,klub" SIK -80, lå på førsteplad .-

_., sen -før fjnålestævnet om det 
jysk-fynske · ·me.stE:~skab på 
Odense · Stadion . . Sæby-dren
gene blev fortrængt · fra _ før-

,. ,steplaqsen · og fik sølv med · , 
6195 point-mod Randers Real, 
der opnåede 6347 point. Sæ- , 
by-hol<;iet bestod · af Allan · · 
U.gilt, KJm Kupetz, Niels Ar,-

" -vidsson ;og 'Tonny J ~nsen. · \ 
; Før f i halestævnet lå Sæbys , 

11-1.2 . årige piger . på · tred ,i.e-
. · · pladsen .. Holdet, der bestod af 

Marianne Olesen, Mette Jen-
. sen, . Christina .Kris _~enI;en og . 
Pia S.J ensen, . qpn.åeoe . en · 
femteplads · med · 6807 .· point. 
Der var kun 178 ·point op til 
andenpladsen .z· . -' - . .. • ·. . 

På søndag ·d~Itager SI~ ~Os ,". 
hold hos. 17'-18. · årige i. den ; r 

jys.k-~ynske ,._ f~n~le, i Esbj~rg . . 
/ - ,.~ . . 'l 

' 
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Atleter fra , ,_:',-{!°) 
SIK og Dybvad : 
vandt 10 lands
mesterskaber 

SÆBY: Dybvad Atletik og 
SIK 80, .Sæby; repræsentere
de ckoinmunen flot, da de to 
foreninger sam.men hentede 
10 landsmesterskaber hjem 
ved De Danske Gymnastik-

. og · Ungdomsforeningers 
landsstævne i atletik for 9-12 · 
årige ·børn i Fuglsø-lejren. 

SIK 80 vandt seks lands
me'sterskaber med seks delta
gere . Christina Kristensen . 
vandt 60 meter hækkeløb ., 
Jeppe ;Kristensen vandt · 
længdespri~g og boldkast, og 
Allan Ugilt varidt 60 meter 
løb, -60 meter .hæk . og højde-

. spring. 
De øvrige resultater for 

Sæby-deltagere var en 2. 
plads til :fviette Jensen i højde
spring og .en 3. plads til Lars 
Larsen i 60 meter løb. Leder 
på turen var Hans Erik Flens"." 
ted. 

Fra " Dybvad .deltog otte 
børn j nævnte alderklasse. De 
bested placeringer blev to-· 1. 

pladser til Kristi ·an B. Nielsen 
for •, ni-å .rige . i . hækkeløb ; og 
boldkast. Martin ·wunderov 
klar .eqe ~n . 1. plads . f 60 · met,er 
løb og en 2. plads i · længde
spring i samme årgang. I klas
sen drenge 10 år · blev Cl~us N. 
Hansen nummer to. For dren-
ge 11 år var Lasse Gram
Hansen stabil. Han vandt · tre 
. 2. pladser i hækkeløb, læ .ng-
desprinmg .og ·60. meter løb. · I 
den ældste klasse del tog Rene 
Kristensen, der fik .en 1. plads 

· i 60 meter løb, 2. plads i højde
spring og endelig en 3.' plads i 
hækkeløb. · 
· Øvrige deltagere fra Hørby -. · 

var Marianne Jensen, Mads 
0 lsson og_ Mads Chri,stian~en. 

Begge klubber oplyser, at 
det var en dejlig tur til Fugl- ·. 
sø~ lejren. Der blev ikke kun 
dystet på .atletik-banen; Der : 
var også tid til social samvær 
og hygge, så det blev en dejlig-, 
oplevelse for de unge . idræts- . 
udøvere og leder~~ 

J 



Seks drenge fra Sæby stillede op til danmarksmesterskaberne . Foto: Grete Dahl 

Sæby-dreng J/-?-~ 

vandt medalje 
i atletik 

SÆBY : SIK 80 var i week
enden arrangør af de danske 
mesterskaber i atletik/man
gekamp for 13-14 årige på 
Sæby 'atletik Stadion . SIK 80 
kom også på sejrsskamlen. 
Det var Søren Christriansen, 
der sikrede sig bronzemedalje 
i mangekamp. Søren Christi
ansen opnåede efter to «;lages 
fight 5420 point for de otte · 
øvelser. 

Dem lokale bronze-vinder 
begyndte med en andenplads 
i 60 meter i tiden 12,5 sekun
der . I de næste to øvelser 

' højdespring og kuglestødsatte 
1 han meget til med henholds

vis 142 cm i højde og 7,94 
meter i kuglestød. I de næste 
to øvelser tog Søren Christi
ansen sig sammen . Han vandt 
200 meteren i tiden 26,6 se
kunder. I længdespring blev 
Søren Christiansen vinder 

, med et spring på 5,39. 
Med tre øvelser igen lå Sø

ren Christiansen til sølvme~ 
dalje . I spydkast og stang
spring blev det til henholds
vis 26,54 meter og 2,_10 meter . 
De to discipliner hører tkke 
til Søren Christiansen fav or
titdicipliner. Inden den sidste 
øvelse lå Søren på en tredje
plads i hård kamp med Tho
mas Larsen fra Aalestrup . Sø
ren Christians en vandt den 
sidste diciplin 800 me ter i ti
den 2.21,5, og dermed sikrede 
han sig bronzemedalje . 

Mangekampen blev vundet 
af Flemming Søndergård fra 
Aalborg AK med 6075 point
foran Anders Knudby fra 
Glostrup med 5796 point. 

Kim Holmene fra SIK 80 
blev nummer seks i mange
kampen ined 3788 point. Der 
var sekundære placeringer til 
SIK 80s øvrige deltagere, som 
alle kunne glæde sig over 
personlige rekorder . Anders 

SIK 80 havde lagtet stort arbejde i arrangementet. 
· Foto : Grete Dahl 

'Grøn 3604 point , Nicolai Niel
sen 3175 point , Christan As
mussen 3127 point og Lars 
Olesen 2858 point. · · 

Hos ,pigerne blev Christina 
Schnohr fra Københavns 
Idrætsforening danmar ksme
ster med · 5617 point. Sølvet 
gik til Rikke Pedersen fra G 
77 med _4993 point , mens Helle 
Møller på tredjepladsen op
nåede 4956 point. 

Sæby Atletikstadion var 
også rammen om en Dansk 
Rekord . Det var den 13 årige 
Thomas Larsen · fra Aale
strup, som forbedrede den tid
ligere rekord på 5029 point til 
5336 point. · 

Fra SIK 80 side er der ble
vet lagt et stort arbejde i ar
rangementet. Ikke færre end 
21 dommer og hjælpere skul~ 
le der til. · 



Onsdag den 6. september 1989 

Bronze til sæbynit 

Deltagerne i spydkast er kampivrige, men heldigvis nåede vor fotograf i sikkerh ed inden det 
~~~~~ ' 

SIK SO's Søren Christian
sen fik bronze ved DM
stævnet i mangekamp på 
Sæby Stadion i weekend
en. 

I løbet af de to dage man
gekampen varede gik det 
lidt op og ned for Søren. Lør
dag lagde han godt ud i den 
første øvelse 60 m hæk , hvor 
han blev nr . 2 i tiden 12,5 

sek. Til gengæld satte han 
en del til i de to næste øvel
ser højdespring og kuglestød 
med henholdsvis 1,42 m og 
7,94 m, men derefter og han 
sig sammen og satte person
lig rekord på 200 meteren , 
som han vandt i tiden 26 ,6 
sek. I favoritdisciplinen 
længdespring nåede han ud 
på .5,39 m. 

Efter 5 øvelser lå han der
efter på 2. pladsen, men i 
spydkast og stangspring, 
som ikke hører til hans favo
ritdiscipliner , gik det igen 
ned ad bakke, og inden den 
sidste øvelse, 800 m løbet, lå 
han på 3 . pladsen med en 
føring til Thomas Larsen fra 
Ålestrup på kun 82 point. 
Det betød, at Thomas ikke 
måtte vinde over Søren med 
mere end 3 sek ., hvis bron
zemedaljen skulle hives 
hjem . Thomas lagde ud som 
en hvirvelvind og førte løbet 
fra start, mens Søren lå på 4. 
pladsen, men han arbejdede 
sig støt op og inden de sidste 
200 m lå Thomas kun 2 m 
foran. På dette tidspunkt 
fandt Søren de gemte res
sourcer frem og vandt løbet i 
t iden 2.21,5 min ., hvilket er 
en særdeles udmærket tid , 
og dermed var bronzemedal
jen sikret. 

Mangekampen blev vun
det af Flemming Sønder
gaard fra AAK med · Anders 
Knudby, Glostrup på 2. 
pladsen . 

Der blev også sat en dansk 
rekord i Sæby, idet den 13-
årige Thomas Larsen, Åle
strup forbedrede den tidlige
re rekord med 307 point til 
5336po int. sem 



Side 8 - Fredag 8. september1989 

1SÆBJ, 

FA Gunnar Møller Nielsen 
fortæller, at han netop har 
modtaget telefonisk medde
lelse om, at vort drenge- og 
pigehold har kvalificeret sig 
til finalen i de Jysk-Fynske 
holdmesterskaber. 

Efter den indledende rµnde i 
juni Hl drengene pi førsteplad
sen og pigerne pli en tredie
plads . Drengene ligger· stadig 
pi førstepladsen, og pigerne er 
rykJ<et op pli en andenplads, og 
der er ialt 29 hold fra forskelli-

' 

ge klubber tilmeldt denne tur
nering, siger Møller Nielsen . . 

Holdene besclr af fire dren
ge for drengeturneringens ved
kommende og samme antal 
for pigerne. De skal alle -gen
nemføre en trekamp, som si 
udregnes efter pointtabellen . 
Drengene gav os en forsmag 
pi, hvad vi kan forvente af 
dem den 17. september ved 
den Jysk-Fynske finale, som 
blev afholdt i Kolding i søn
dag.s. 

For 11-12-Arige drenge blev 
, Allan U gilt nr. 1 i højdespring 

med 1,45 m., ]Gm Kupetz nr. 1 
i kuglestød med 9,50 m. og nr 
3 i 800 m. løb i tiden 2.28,1 
min., Thomas Andreasen blev 
nr 3 i 60 m. løb i tiden 8, 7 sek. · 
Niels Arvidson er ogsll med p~ 
holdet. 

For 11-12-irige piger blev 
Christina Kristensen nr 1 i 
bold med 43,99 m. ognr 4 i 60 
m. løb med 9,3 sek, ·Mette 
Jensen blev nr 4 i højdespring 
med 1,30 m. ·og Pia S. Jensen 

-nr 6 i kugle med 7, 79 m. Ma~ 
anne Olsen deltog i stafetlø- ' 
bet. 

I weekenden er . der Dan
marks Mesterskaber _ i Herlev 
for 15- 16-irige og 17-18-irige. 
Fra SIK 80 har følgende kvali
ficeret sig: Dorte Damsgaard, 
Elin .Larsen, Trine Christen
sen, Rikke Nielsen, Anette 
Nielsen, Lena Rohlen, Toai 
Pedersen og Kim S. Jensen, 
men Kim er desværre forhind- . 
ret1 at deltage. · 

Det bliver spændende, siger -
Møller Nielsen. Dorte Dams
gaard og Toai Pedersen fik de
res form pudset af ved lands
mesterskaberne i Holbæk i 
weekenden, hvor Dorte vandt 

~2 mesterskaber, 100 m . i 13 ,1 
,6g 200 m. i 27,2 sek., og Toai 
blev lands~ester i -længde-
spring med 5,96 m.. · 

Vi kan Mbe pi at fll medal
jer med hjem fra Herlev, men 
konkurrencen er en del større i 
Herlev end i Holbæk. hol. 



UngeSæbYla'ileter 
til m.esterskaber 
på ·Fyn og Sjælland 

SÆBY: Rejse- og mest~r
skabsfeber præger for · øje
blikket · unge medlemmer af 
SIK 80, Sæby. Tre aldergrup
per skal inden for kort tid 
repræsenterer klubben ved 
det J y9sk-Fynske holdmes-

terskab for 11-12 årige og 
Danmarks Mesterskabet for 
15-16 og 17-18 årige : Sidst
nævnte afvikles i denne 
weekend i Her lev. 

Fra Sæby har otte piger og 
en dreng ·kvalificeret sig til 

DM for nævnte aldergrupper. 
Det e, Dorthe Damsgaard , 
Elin Larsen, Trine Christen
sen, Rikke Nielsen, Anette 
Nielsen , Lena Rohlen, Toai 
Pedersen og Kim S. Jensen 

- Vi håber på at få et par 
medaljer med hjem, siger 
Gunnar Møller Nielsen, men 
svært bliver det. Det kommer 
ikke til at gå lige så let som i 
sidste weekend ved landsmes
terskaberne i Holbæk, hvor 
Dorthe Damsgaard vandt to 
mesterskaber i løb og Toai 
Pedersen et mesterskab i læn-

. gedespring. 
Det er ikke uventet , at Sæ" 

by har kvalificeret sig til det 
Jydsk-Fynske holdmesters
kab. I de indledende rund er 
med individul konkurrence 
har SIK 80 11-12 årige drenge 
og piger placeret sig som 
nummer et og to . Der er ialt 
tilmeldt 29 hold fra forskel
lige klubber til denne ·turne
ring . Holdmesterskabet .af
vikles søndag 17. september, 
hvor alle deltagere skal gen
nem en tre-kamp. 



FemS 'ere 
/ 1-9 -8°! 

danske-mestre 
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I alt 10 medaljer til unge SIK 'ere 

SÆBY: Unge idrætsfolk fra 
SIK 80 satte igen Sæbys 
navn øverst på vinderlisten, 
da der i weekenden i Herlev 
blev afviklet danmarksme
sterskaber for 15-16 årige 
og 17-18 årige. Sæby opnå
ede fem guld, fire sølv og en 
bronzemedalj~. 

Dorte Damsgaard, 15 år, 
sørgede personligt for de to 
guldmedaljer og bronzeme
daljen. Hun fik den ene 
guldmedalje i et flot 400 m 

løb i tiden 59,8 s~ Desuden 
var hun med i det guld
vindende stafethold, der løb 
1000 meter hæk i tiden 
2.26.3. Hun ' løb sammen 
med Rikke Nielsen, -Elin 
Larsen og . Trine Christen
sen . . 

Da tredje staf et, · Dorte 
Damsgaard, var i gang førte 
Sæby-holdet med 20 meter 
foran nærmeste konkur-
rent. • 

Samme hold opnåede 
sølv ' i fire gange 100 meter 

stafet i tiden 53,3 s. 
Toai Pedersen, 15 år, var 

derimod uheldig. I 400 m. 
hæk lå han på en anden
plads, da han snublede over 
den næstsidste hæk og måt
te udgå. 

Han opnåede en fjerde
plads og satte personlig re
kord i 100 m. hæk i tiden 
15,2 s. 

yt 



To gange.DM tilSIK 
Det blev en udbytterig tur, 
som 7 medlemmer af SIK 
80 sammen med forman
den og træneren Gunnar 
Møller Nielsen gjorde til 
Herlev i weekenden, da 
der afholdes DM i atletik 

for 15-16-årige og for 117-
18-årige. 

SIK' erne fik både danske 
mesterskaber i to discipliner · 
og masser af medaljer med 
hjem. 

Det blev til ny klubrekord 

Onsdag den 13. septem,)er 1989 

af Dorte Damsgaard, Trine Anette Nielsen nåede fi
Christensen, Rikke Nielsen nalen i 100 m hæk, mens det 
og Elin Larsen, da de i den for Lena Rohlen denne gang 
·overbevisende tid 2.26,:3 . . kun blev til sekundære pla
min. vandt DM i 1000 m sta- ceringer. 
fetløb. De samme pigJr Førstkommende lørdag 
vandt desuden sølv i 4 x 100 eftermiddag bliver det så 
m stafet . spændende at se, om SIK 80 

Selv om hun måtte løbe på er i stand til at sikre sig op
yderbanen vandt Dorte rykning . til 1. division, når 
Damsgaard i den fornemme der på atletikstadion i Sæby 
tid 59,8 sek. i et veldispone- dystes imod Skive og AFF 
ret 400 m-løb, og det blev til Aalborg. Hvis SIK kan be
bronze i højdespring for det sejre begge klubber, skulle 
ungeSæby-talent. oprykningen være en reali-

Toai Pedersen satte med tet. Gunnar Møller Nielsen 
15,2 sek. ny personlig rekord er klar over, at det bliver et 
i 100 m hæk, hvilket rakte til . meget tæt opgør, men nærer 
en 4. plads. I 400 m hæk-fi - dog masser af optimisme 
nalen lå Toai til sølvmedalje, omkring en oprykning. Før 
inden han kort før mål denne sidste runde i turne
snublede over en forhin- rin,generSIKnr. 2. 
dring. PR 



- Fredag 15. september 1989 

!SÆBYI 

Danmarksmestre i 1000 m stafet . Øvers t fra ;enstre Dorte Dansgaard og Trin e Pedersen . Nederst Elin Larsen og Rikke Nielsen. 

SIDSTE-UDKALD 
TIL SIK 80 SÆBY 
FA Det gælder oprykning til 
1. division for SIK 80, og her 
skal Sæby-pigerne vinde over 
begge hold for, at opryknin
gen bliver en realitet. Holste
bro, som ligger lige efter Sæ
by, Ur en forholdsvis let sid
ste runde. 

Vi har nu modtaget holdene 
fra Mde AFF og Skive, siger 
Gunnar Møller Nielsen, og ud 
fra deres se°:este opnåede re-

sultater ser det ud til at blive Vore løbere på 1500 og 3000 
en meget lige match. Vi Mber, meter, Ida Larsen og Karin 
at rigtig mange Sæbynitter vil ' Frederiksen, var med i Ran
begive sig ud på atletikstadion dersløbet i forrige weekend, 
på lørdag fra kl. 14,00-16,00. hvor Karin i ny personlig re
Pigerne har fortjent al den op- kord på 10 km. opnåede en 2. 
bakning,dekanfå. - plads, og Ida fik en 3. plads i 

Vi har tidligere meddelt, at 20 km . løbet. 
de fire piger, som ses på bille- Vort hold kommer til·at be
det, for nylig har vundet det stå af Dorte Damsgaard, Rik
danske mesterskab i 100 me- ke Nielsen, Trine Christen
ter stafet . sen, Lena Rohlen, Anette 

Nielsen, Merete Christen sen, 
Bettina Gregersen, Ida Larsen 
og Karin Frederiksen , fortæller 
Møller Nielsen. 

Jysk-Fynsk Atelikforbunds 
holdfinale foregår på Odense 
stadion på søndag. Efter to " 
indledende runder ligger dren -
gene som nr 1. Holdet udgøres 
af Kim ~upetz, Niels Arvid
son, Thomas Andreasen og 
Allan Ugilt. Det bliver svært at 
forsvare føringen, da der fore
ligger et afbud til holdet, men 
vi Mber det bedste. 

Pigerne ligger på en tredie 
plads med følgende deltagere: 
Mette Jensen, Christina ~
stensen, Pia S. Jensen og Mari
anne Olesen. Hans Erik Flen
sted er leder pfturen til Oden
se. hol. 



Sæbys danmarksmestre i 1000 meter stafet. Øverst til venstre 
Dorte Damsgaard, øverst tilhøjre Elin Larsen og nederst til højre 
Rikke Nielsen. Tre af pig(;lrne er med på 2. divisionsholdet i dag . 

16:'7-~~ . 

Næsten1 · 
1.diviSion 
i atletik 

' . 

, SÆBY: Sæb y Idrætsklubs 
kvindehold i atletiktu 'rnerin
gens 2.division kan i efter
middag, lørd ag, afgøre, om 
SIK 80 i næste sæson skal 
deltage i Dansk Atletik For
bunds fornemste række, I.di
vision. 

Vinder Sæby-pigerne . over . 
dagen to modstander e fra 
AFF, Aalborg, og Skive, ryk
ker Sæby op i I.di vis ion. For
manden for SIK 80, Gunnar 
Møller Nielsen, har kigget på 
de resultater, AFF og Skive 
har opnået -på det seneste, og 
ud fra dette mener han , at der 
bliver tale om jævnbyrdige 
holdkampe. Sæby har i alle 
tilfælde chanc en for at vinde 
begge · holdkampe og rykke 
op. 

Taber Sæby ente _n til AFF 
eller Skive vil Holstebro 

· uden tvivl snuppe opryk
ningspladsen. Holstebro lig
ger lige efter Sæby og har to 
lette modstandere i land stur
neringens sidste . runde. 

SIK -formanden håber, at 
mange tilskuere møder op på 
Sæby Stadion lørdag efter
middag . Sæ bys hold kommer 
til at bestå af Dorte Dams
gaard, Rikke Nielsen, Trine 
Christensen , Lena Rohlen ; 
Anet~e Nielsen, Merete Chri-

stenseri; Bettina Gregersen , 
Ida Larsen og Karin Fred e
riksen. 

De tre , førstnævnte blev 
forleden danske mestre i 1000 
meter stafet sammen med 
Elin Larsen . 

Ida Larsen og Karin Frede
riksen, der skal løbe 1500 me
ter og 3000 meter i holdk am
pen , var forrige weekend med 
i Randersløbet. Karin Frede
riksen besatte and enp ladsen i 
10 kilometer løbet i ny per
sonlig rei<ordtid, og Ida Lar
sen opnåede en tredieplads på 
20 kilom e'ter. · 

SIK 80 sender i morgen, 
· søndag, drenge hold et til 
J ysk-Fynsk Atletikforbunds 
holdfinale på Odense Stadion. 
Efter de to indledende .runder 
ligger Sæbys drengehold på 
førstepladsen, men med-et ;a'f
bud bliver det sv.krt for dren
gene at forsvare føringen. 
Sæbys hold består af Kim 
Kupetz, Niels Arvidson, Tho
mas Andreasen og Allan 
Ugilt. 

SIKs pigehol d skal også ti l 
Odense . Sæby -pigerne ligger 
på en tredieplads og stiller op 
med Mette J ensen, Christina 
Kristensen, Pia S.Jensen og 
Marianne Olesen. Hans Erik 
Fl ensted bliver holdleder ,på 
turen . 
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· Flot klaret af de yngste 

0 

For første ·gang nogensin- Hos drengene blev Søren 
: de deltog SIK 80 · i-week- · Christiansen vinder i læng- . 
endeµ i de . jysk-fynslte despring . med .'5,38 m~·. og 
holdmest 'erskaber, '.som desuden blev .}J.an nr. , 2 .. i 80 · 
hvert år afholdes i·· Kol- m Jøb. ijlandt . Qe _øvrige re- ; 
ding. .. . su.Jtate~-;kftn J}:teVJ!eS 3_-pladr-
. Klubben: råder , over · 'nogle ~er tit-Christian :A.smussen ~.f 
dygtige , ,11~ 12års piger og : spyd; :,:Tho~a~ · _.Klitgaarø i . 
13-14 års drenge, $øm 1fik lov , diskos. .og lfaps fl. Fl~n.e.te.d .i. at prøv:e-lttæfter :nH~ ·ae'an- . -~øjd~~pring! _ .. ·_ .-=-~ . · _ ·-, ·~-; 

:are: kl14~bers deltagere~· Det : ·:. l{C>St .pigerne -blev Christi- , 
"blev")til 'to " ·4_ \pladser · med : -:Qa Kristenisen nr. 1 i.J1øjde2. 
~ange 'fine ·resultater~ hvil- . springog

1
_nr ~ 2-i .pOlll hæk og . 

rket er -særdeles lovende · f-or . ; · hol<.\Kast,1. m~n~~ M~tt .e:, '1 e~- _' 
landsmesterskåberne :f.~Rari~ : ~sen.;ble~ BJ\ a-i.høj.d.e~prj~g.-r: : . 
~ders ·j-d~n;komtneftcle-~wefilt~-: , ··:.}~l11.t2(:: ... f:<;.1S~ . 
-bf:d'1-~)··, f v,r-r-<" ,t4v ~ .. 1 +8 f~-r" r,""',~·,,;- i ~n f... r·-r. '- _.! '-,/ ,I·' -"' :. ·., ~ -....1;,. _.:J... ~'· !'-. ~ ~·,;. -:-• . .)I.,} ·: ~ 

. . 
~ . .' .. .. . . , -. ; ~~ 

. . • 
. • .. ;., ·· :. . ~, 

.... ' · . · {' ... 



. /S-/D-8°' 
Kommune- ' 
mestre i 
atletik 
. SÆBY: Fir~ skoler i Sæby 

Kommune har dystet om 
kommunemesterskabet i atle
tik i Sæby hallen. Bedst' place-
ret blev: · 

Piger 
4. klasse~ Mia Andersen, , 

Sæbygårdskolen, Annemette 
Plomgaard~ Privatskolen ; C9-
rina -Lythe, Volstrup . -. 

5. klasse: Line Larsen, Sæ
bygårdskolen, Jannie Han
sen, Sæbygårdskolen. -

6. klasse: Christian Kristen
sen, Sæby Skole, Mette Jen
sen, Sæbygårdskolen, Helle 
Peder~en, S~by Skole. 

>- 7. klasse : Tinna Hougaard, . 
Sæbygårdskolen, · Dorthe 
Nielsen, Sæbygårdskolen ·, 
Ann Cleemann, S~bygårds
k'olen, N agis Jensen, Sæby
gårdskolen. · 

Drenge · 
4. klasse: Jeppe Kristensen, 

Sæbygårdskolen, Søren Ger
mansen, Privatskolen , Allan 
Hestvang, Privatskolen . 

5. klasse: Thomas Andrea
sen, Sæbygårdskolen . 

6. klasse : Kim Kupetz, Sæ
bygårdskolen, Jesper Borup, 
Sæby Skole, Claus Christen
sen, Privatskolen, Allan 
Ugilt, Volstrup. · 

7. klasse: Christian · Asmus
sen, Sæbygårdskolen, Andres 
Grøn, Sæbygårdskolen, Tho
mas Klitgård, Sæbygårdsko
len. 

Omkring 40 drenge og pi
ger deltog i konk4r ,rencern~. 
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211nesterskaber til 
Sæby .og Dybvad . 

. . • I 

, DYBV AD: Dybvad Idræts 
klub og Sæby Idrætsklub 
SIK 80 er suveræne i nord
jysk ungdomsatletik. Ved før
ste afdeling af Nordjyllands 
Amts Gymnastik- og Idræts
foreningers amtsmesterska
ber i indendørs atletik tog 
· Dybvad og Sæby sig af ikke 
færre end 21 af 28 mesterska
ber, ni til Dybvad og 12 til 
Sæby. 

Aalborg FF fik to mester
skaber , Aalborg AK to, Hjør
ring to · og Frederikshavn et 
enkelt mesterskab. Dybvad 
var bedst i bredden med 25 
placeringer med ni første
pladser, seks andenpladser og 

.10 trediepladser . Sæby IK 
havde 19 placeringer og AFF, 
Aalborg, 12 placeringer. 

Stævnet , afvikledes i Dyb
vad-Hallen med mange . til
skuere og en spændende af
slutning med 800 meter løb. 
Amtsmesterskaberne var 
starten på indesæsonen i atle
tik , og den fortsætter nu ind-

. til afvikling af de danske me
sterskaber i Rødovre i marts . 
-"For både Dybvad og Sæby 
lover det godt for indendørs 
sæsonen . 

Sæby og Dybvad opnåede 
følgende placeringer: 

Indtil 10 år : 800 n:i.eter løb: 
,1. Pernille Hansen, Sæby, og 
~- Mia A.ndersen , Sæby, hos 
piger, 3. Claus . N. Hansen , 
Dybvad, hos drenge . Mia An
dersen blev nr . . to i længde
spring og nr. tre i sprint. Ma-

. rianne Jensen, Dybvad, blev 
nr. to i sprint . Jeppe Kristen
sen , Sæby, vandt sprint og 
blev nr . tre i kuglestød . 

11-12, år: Drenge: Preben 
Samallo , Dybvad , nr. et i tre
spring og tre i kuglestød . Ren
e Kristensen, Dybv.ad, nr. to i 
sprint ,· to i 800 meter og tre i 

trespring . Kim Kupetz, Sæby , 
nr. et i kuglestød, nr . et i 800 
meter og nr. tre i sprint . Piger : 
Christina Kristensen , Sæby , 
vandt sprint og trespring , 
blev nr : to i 800 meter og nr . 
tre i kuglestød. Rikke Mor- · 
tensen, Dybvad, vandt kug-
· 1estød, -hvor Lise B. Nielsen, 
Dybvad , blev nr . tre . Lise B. 
Nielsen blev nr. to i trespring . 
Dybvad fik desuden to tredie
pladser ved Kirsten Holdorf i 
sprint og Mette Brassøe i 800 
meter . 

13-14 år: Drenge : Søren 
Christensen , Sæby , vandt tre 
spring og ~print og blev nr . to 
i kuglestød. Piger : Malene 
Abel Bock , Dybvad, vandt 
kuglestød. Berit Jensen , Dyb
vad , blev nr . to i sprint , hvor 

Berit Plath, Dybvad , tog sig af 
· trediepladsen . 

15-16 år: Drenge: Toai Pe 
dersen , Sæby , vandt sprint og 
trespring . ~im S. Jensen, Sæ- ' 
by, blev nr . to i kuglestød og 
to i 800 meter . Mads Rye Chri
stensen , Dybvad , vandt 800 
meter, blev nr . to i sprint, tre 
i trespring og tre i kuglestød . 
Frank Jensen, Dybvad , vandt 
kuglestød, blev nr . to i tre
spring og tre i sprint og 800 
meter . Piger: , Dorte Dams
gaard, Sæby, vandt sprint, 
trespring , kuglestød . og 800 
meter løb . 

17-18 år: Drenge: Michael 
Veien, Dybvad , vandt sprint, 

, trespring og kuglestød . Piger: 
Lise Hundevad, Dybvad, 
vandt' kuglestød " 



Mest vindende klub 
. . 

SIK 80 blev Nordjyllands 
mest _ vindende klub ved 
det sidste amtsmester
skabsstævne, som i week
enden biev afholdt i Dyb
vadhallen. 

·-Sæby-klubben · tog ikke 
færre end .14 førstepladser, 
selv om de stærke 15-16.·og 

. 17-18 års piger ikke var .med. 
· · ; -Det ~ b·eviser blot, ·at · vi h~ 
tale:µterne . på alle årgange, 
siger · formanden Gunnar · · 
Møller Nielsen, - der bl~v ik-· . 
ke sat . halrekorder i . denne . ·' 

, ._omgailg;· ··selv om _-· Søren ··. 
-Christiansen Jrun : manglede , 
. Iiogi~ få . t1endele -i . 3 x .33 · Ill 
~ liælUceløb: . . . . -
... Førstepl~d~erne blev vun- · . 
d~t af Jeppe Kristensen ( _, 10· 
år) i længde, højde og 300 _m ·-
løb, _. Sørep .Christiansen . 
(13-14-år} i længde, højde. 
hækkeløb-og 300 m løb; Toai 

. :;;' . 0 • 

Pedersen 1 (15-16 ar) 1 læng-
de, hækkeløb og 300 m løb, 

1 Pernille Hansen (-10 år) i · 

højdespring, Mette Jensen 
(11-12 år) i højde og længde
spring og Christina Kristen-

. sen (11-12 år) i hækkeløb. 
sem · 

/ ·1· '): g·· ··Q 
(t:, - . --~ ~-: ::.~ , . ' 



Sæbys atletikpiger
0 l 

kommer i I .division 
SÆBY: Sæby Idrætsklub, 

SIK 80, får alligevel sit dame
hold i udendørs atletik i 1. 
division. Det sker i forbindel
se med Dansk - Atletik For
bunds omlægning ' af lands
turneringen . Der oprettes . en 
elitedivision med de bedste 
hold fra 1. division, hvorefter 
de resterende hold danner en 
ny I.division såmmen med ·de 
bedste hold fra 2.division. 

Den oprykning, der glippe
Øe for Sæby i sidste hold
karrip, hvor Holstebro og Vej
le løb af med opryknings-
., 

pladserne, klares nu fra et 
skrivebord og ikke på atletik
banen. 

- Jeg havde helst set , at vi i 
1990 havde kæmpet os op i 1. 
division , men det held, vi 
manglede i det sidste afgøren
de øjeblik, har vi nu fået for
ærende ·af Dansk Atletik For
bund , bemærker formanden 
SIK 80, Gunnar Møller Niel
sen, der også er træner for 
dameholdet. 

Med oprykning til I.divi
sion kommer en ny øvelse, 
400 meter hækkeløb, ind i 

' . 
· billedet for Sæbys damehold i 
atietik. Gunnar Møller Niel
sen siger, at det er SIK 80s 
mål at nå en plads i den bedste 
ende af rækken . 

Formanden lægger ikke 
skjul på, at skal damedivi
sionsholdet fra Sæby fortsæt
te fremgangen, må der lidt 
tilgang til udefra. Sæby IK er 
nu Vendsyssels højst range
rende klub i atletik. 

Sæbys ungdomshold og in
dividuelle præstationer i 1989 
har vist vejen med forbedrin
ger over hele fronten . · 



Atletikfolk 
indstillet -
1til gave ' t-i-C/o 

· SÆBY: Atletikklubben 
SIK 80 i Sæby har . indstillet 
16 medlemmer til Sæby 
Kommunes erindringsgave. 
Erindringsgaven overrækkes 
til idrætsudøvere, der har 
vundet et da·nsk eller jysk 
mesterskab, eller som kan ·, 
frem vise en anden lignende 
præstation. .\ 
· Blandt de indstillede fra 
SIK 80 er Dorte .· Damsgaard, . 
der vandt det danske mester
skab i 400 meter løb hos 15-16 _ 
årige piger, samt Rikke Niel
sen, Trine Christensen , Elin 
Lar~en og Dor.te Damsgaard , 
der vandt danmarksmester
skabet. i 1000 meter staf et. · 

SIK 80 har desuden indstil
let seks DAI-land~mestre : 
Mette Jensen, Kristina Chr i
stensen, Trine . Christensen , 
Allan Ugilt , Søren Chr istian
sen og Chr. Asmussen og syv 
DDGU-landsmestre: Merete · 

, C_hristensen, · Lena Rohlen , 
Hans Hei:irik Flensted, Kim 
.Holmene, Nicolai - Nielseri, 
Tommy Nielsen og Gert Ras-
mussen. . . 

I eftermiddag, søndag, er 
SIK 80 arrangør af et inden- . 
dørs atletikstævne for Nord
jyllands Amts Gymnastik- og 
Idrætsforeninger . 

Næste weekend sender SIK 
8~ deltagere til DDGUs lands
mesterskaber i indendørs at-:
letik i Fuglsø~Centret. 



Sæby og Dybvad itq~ 
.fik 17 landsmestre 

SÆBY/DYBVAD: Sæby 
Idrætsl<lub SIK 80 og Dybvad 
Idrætsklub satte sit præg på 
landsmesterskaberne, som De 
Dariske Gymnastik- og Ung
domsforeninger arrangerede i 
indendørs ateltik og terræn
løb i Fuglsøcentret. De to 
klubber fra Vendsyssel fik 
tilsammen 1 7 landsmestre. 

Deltagerne fra Sæby og 
Dybvad repræsenterede VGU 
under landsstævnet. VGU 
sendte 29 deltagere til stæv
net og blev mest vindende 
med . deltagerne fra Sæby, 
Dybvad, Hjørring og Hals. 

Sæby IK tegnede sig alene 
for 11 mesterskaber, hvoraf 
det ene var i terrænløb · for 
13-14 årige. Hans Henrik 
Fl~nsted, Sæby, vandt løbet, 
der strakte sig over 1500 me
ter, og han var også på VGU
holdet, der blev bedste amt. 

Hos 15-16 årige var Toai Pe
dersen og Søren Christiansen 
fra Sæby på det vindende 
VGU-hold. ' 

I indendørs atletik blev føl
gende fra Sæby mestre: Dorte 
Damsgaard i højdespring, 
sprint og kuglestød hos 15-16 
årige, Trin~ Christensen i 
længdespring og sprint hos 
senior, Hans Henrik Flensted 
i højdespring og Chr . Asmus
sen i kuglestød hos 13-14 årige 
og Toai Pedersen i sprint og 
højdespring og Søren Christi
ansen i længdespring hos 
15-16 årige. 

Dybvad Idrætsklub fik 
seks landsmestre . Dybvad le
verede VGUs hold i terræn
løb i 13-14 års klassen . Rikke 
Mortensen, Kristina Jacobsen 
og Berit Plath vandt hold
mesterskabet. Jacob · Rye 
Christensen var på det vinde-

nde VGU-hold i terrænløb i 
samme aldersgruppe hos 
drenge . 

Peter Marcus Kjellingbro, 
der har boet i udlandet, og 
som ikke har repræsenteret 
Dybvad IK i det sidste års tid, 
fik et flot come-back. Han 
vandt sprint og højdespring 
hos senior. 
· De bedste Dybvad-place
ringer var iøvrigt en anden
plads i terrænlf!'b for senior 
ved Orla Mortensen, Morten 
Jørgensen og Søren Bruun , 
tre trediepladser hos senior 
ved Søren Bruun i sprint, 
Frank Jensen i højdespring 
og Orla Mortensen indivi
duelt i terrænløb. Det blev 
desuden til tre trediepladser 
til Dybvad hos 13-14 årige: 
Camilla Poulsen i sprint, Lise 
B.Nielsen i højdespring og 
Henrik Bischoff i højde
spring. 




