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27 unge til 
HI esterskab 

-
- - 0 . 

Kun Arhus 1900 slår SIK.· 80 

SÆBY: SIK 80 er stærkt 
repræsenteret ved week
~dens Jyds~-Fynske Me
sterskaber i atletik for 
.unge i Marselis_b.org-hal-
len i Århus. ' . . 

Sæby:klubben sender he~ 
le 27 unge til atletik-me
sterskaberne for talenter ·i 

. alderen 12-21 år. Der~ed 
er SIK 80 den næststørste 
klub hvad d~ltager-antal 
angår. Kun . Arhus 1900 
har flere deltagere . med. 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, 
re·gner _. dog ikke ined at 
klubbens unge · atletik
udøvere kommer hjem 
med mange _medaljer . Der 

. er dog en håndfuld reali
stiske medaljehåb i den 

. store trup. -
· - Jet glæder . rriig til at 

følge Kim St~llan_Jensen .i 
. kuglestød. Han nar ikke 
··kunnet træne så meget 
det sidste års tid, men: j_eg 
er sikker på, at hans ta
lent alligevel vil bringe 
ham op i medaljestriden, 
sig~r Gunnar Møller Niel
sen. 

. . 

· Et andet håb er Toai Pe~ 
dersen, der _ stiller op i 
trespring. . I lighed med 
Kim Stellan Jensen har 
Toai Pedersen prøvet at 
stå på medalje-~kanil~n 
~tållige gange. På gruµd 
af studier har heller ikke 
Toai Pedersen dog fået 
gjort . så meget ved 
træningen det seneste år. 

Begge atletikudøvere er 
21 år · gamle og" ry}4{er 
altså snart 'op i s~nior-
rækken. - ,~ 

- Pesuden bliver det · 
sjovt at .se, · hvordan . det 
går 16-årige Jeppe Kri- · 
stensen . og 14-årige Hen
rik Olese~, der begge har 
været dominerende i de
res aldergrupper ved store · 
stævner, siger Gunnar 
Møller Nielsen . 
- Endelig- har SIK 8-0 .et -

stærkt . firekløvei; beståen
de af ~is-årige uØITT7ere. 
Der drejer sig ·om Jon An- -:._~../:.~ 
dersen, Marie . _Mogens- · 
bæk, Morten H;yttel og · 
Christine Hermansen. 

kjær 



Fik 16 medaljer 
SÆBY: Dybvad IK mar
kerede sig som Vendsys
sels bedste atletikklub 
ved de jysk-fynske atle
tikmesterskaber for ung
dom. Men også Sæby
klubben SIK 80 klarede 
sig flot. 

SIK 80 var med en trup 
på 25 den næststørste 
klub ved mesterskaberne 
deltager-mæssigt . Også 
sportsligt gik det fint med 

, ni guldmedaljer, tre sølv
medaljer og fire bronze
medaljer. 

Specielt · Jeppe Kristen
sen, der stillede op hos de 
16-17 årige, imponerede 
med hele fire guldmedal
jer. De blev vundet i høj
despring (1,85 ·meter), 
længdespring ( 6,22 me
ter), trespring (12,14 me
ter) og 60 meter hække
løb (8, 77 sekunder). 

Der var også guld til 17-
r årige Karsten Sørensen, 

·der klarede 3,3 meter i 
stangspring - i øvrigt 
skarpt forfulgt af Jeppe 
Kristensen. Karsten 
Sørensen vandt endvidere 
bronze i 60 meter hække-
løb. . 
· Hos d~ 21-årige fik Kim 

Steilan Jensen sølv) kug
lestød med 12,07 meter, 
mens Toai Pedersen tog . 
guldet hjem med 12,23 

· meter i. trespring. 
SIK 80 fik derudover 

7--2 . 
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Jeppe Kristensen kom 
hjem med hele fire guld

. medaljer. 

følgende medaljer: 
. · Morten Hyttel, 15 . år,. 
fik bronze i 1.500 meter 
løb. Christine Herman
sen, 15 år, sprang guldet , 
hjem i højdespring. Maria ~ 
Mogensbæk, 15 år, vandt 
guld . i stangspring med 2 
meter. 

Hos de yngste (12-13 
år) vandt Sine Christian
sen guld og sølv i hen
holdsvi_s stangspring og 
højdespring. Anne Arvid
sen løb bronzen · hjem i 
hækkeløb, mens Nicolai . 
Ladewig fik sølv i højdes
pring. 

kjær 



Problemerne med_ 
Sæby stadion · 
er bleVet større 
Utilfredshed nied dårlige baneforhold i SIK 80 
SÆBY:Bestyrelsen for at
letikklubben SIK 80 
presser nu på for at få 
en løsning på de dårlige 
baneforhold i Sæby. 

- Bestyrelsen har holdt 
flere. møder, hvor vores 
stadionproblem er bJevet 
drøftet. Vi har primært to 
store problemer: Vi kan 
ikke holde på vore unge 

· seniorer på grund af de 
ringe baneforhold. Desu
den må de fleste stævner 
flyttes til Sønderjylland, 
hvor de gode stadions lig
ger. Det medfører øgede 
udgifter til kørsel og et 
stort tidsforbrug, sagde 

; bestyrelsesformand _ Gun
. nar Møller Nielsen på SIK 

80's generalforsamling 

1
, forleden .. 

Bestyrelsen har overfor 
· byrådet foreslået, at der 

opføres et tidsvarende 
stadion i Sæby. 

- Vi håber, byrådet den
ne gang vil høre på os, . 
fastslog Gunnar , Møller 
Nielsen, der i samme ån
dedrag glædede sig over 
en god opbakning fra · 
Samvirkende Idrætsfore
ninger i Sæby Kommune. 

Formanden takkede 
endvidere bane- og klub
husudvalget for en god 
indsats. 

- Udvalget kan ikke . 
gøre for, at vore baner ser 
så trøstesløse ud. Det kan -
heller ikke bebrejdes, at 
vore gæster trækker på 
smilebåndet, når de løber 
på vores . baner. Mange 
konkurrenter kan ikke 
forstå, at de skal bruge ti
mer på at rejse til Sæby 
og dyste på baner, der gi
ver dem dårligere tider, 
end de er vant til - og 
måske en forstuvet fod 
oveni. Jeg giver dem ret, 
erklærede · Gunnar Møller 
Nielsen. · 

Fine resultater 
Der lød dog også positi

ve· toner fra SIK-forman-
. den på generalforsamlin
gen. Sportsligt har Sæby
klubbert klaret sig for". 
nemt på det seneste. I 
1994 vandt klubben fire 
ud af fem mulige hold
mesterskaber på · amts
plan. Og for 14 dage si
den fejrede sæbynitterne 
mange triumfer ved de 
Jysk-Fynske Mesterskaber 
for ungdom; · 

Det kendteste SIK-navn, 
Jeppe .Kristensen, · var e·n 
af mesterskabernes mest 
fremtrædende udøvere. 
Det 16-årige stortalent er 
da også med i landshold-

gruppen i spring. 

SO stævner 
Gunnar Møller Nielsen 

kunne ellers se tilbage -på 
et travlt år. SIK 80 har_ 
deltaget i utallige stævner 
og har i det hele taget 
været involveret i mange · 
ting, blandt andet Sæby
gaardløbet, Sportsmaster
løbet og amtsmesterska
bet i eros~. 

Nye udvalg 
Desuden havde sæby

nitterne i fjor besøg , af 
begge sine venskabsklub
ber, Koll (Norge) og Bilina 
· (Tjekkiet). "Genbesøg" er 
under planlægning. Tu
ren til Norge finder sted 
17.-19. marts. · 

Endelig glædede for
manden sig over en pæn 
medlemstilgang af 9-12 

· årige. 
Generalforsamlingen 

valgte et nyt sponsorud
valg, der består af Arne P. 
Jensen, Pernille Nielsen 

~ og Carl Ole Beck. Kasserer 
Jytte Hermansen fremlag
de regnskabet: der udviste 
et · overskud på 8.853,87 
kroner. r 

, kjær 



SIK sender medaljehåb til 
DM i mangekamp · 
Afvikles på lørdag i Arhus med lokale favoritter 
SÆBY: Når SIK 80 sender otte 
medlemmer til DM i maugekamp 
i Marselisborghallen, · Århus, på 
lørdag, sker det i håbet om at de 
lokale atleter vil gøre sig stærkt 
gældende i medaljerækkeme. 

Ved sidste års mesterskaber marke
rede Sæby sig stærkt i mangekam
pene, og to .af favoritterne fra sidst 
er atter med i år. 

Det er Jeppe Kristensen, årgang 
79, der sidste år vandt guld moØ 11 
modstandere, og Karsten Sørensen, 
årgang 78, som fik bronze, der i år 

I ; 

deltager i samme aldersgruppe, fra · 
16 til 17 år. . 

- Der bliver spænding til grænsen · 
om udfaldet, så det bliver spæn
dende at følge dem på lørdag, siger 
træner, Gunnar Møller Nielsen. 

Det bliver Henrik Olesen, årgang 
81, og Jon Andersen, årgang 80, 
der skal løfte arven efter Jeppe Kri
stensen i aldersgruppen 14 til 15 år. 
Det bliver ikke så lige en sag, men 
de to er godt på vej frem, vurderer 
træneren. 

Stefan Christensen, årgang 80, er 
ny i gamet, så han er med for at 

lære. 
Hos pigerne på 14 til 15 år er der 

lagt op til stor konkurrence. 
De bedste muligheder spås Maria 

Mogensbæk, årgang 80, samt Loui- . 
se Christensen og Mette Møller Ni
elsen, begge årgang 81, at have. 

De to sidstnævnte har endnu et 
år tilbage i samme aldersgruppe. 

anfa 

. :;1 



Havde dansk rekord 
i blot Otte sekunder 

.2 7--~ 
9S 

' 

Sølvmedalje til . 16-årig sæbynit i atletik-mangekamp 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Det 16-årige atletikta
lent Jeppe Kristensen fra Sæby 
satte ny dansk rekord, da han 
lørdag deltog i Danmarksme
sterskabet i indendørs-mange
kamp. Men han fik kun lov at 
beholde rekorden i godt otte 
sekunder . 

Så løb Thor Torp fra Fredensborg 
i mål i den sidste øvelse, 1000 
meter løb . Jeppe Kristensne hav
de ikke slået ham tilstrækkeligt i 
denne øvelse til at kunne fravri
ste ham Danmarksmesterskabet 
og den nye danske rekord. 

Jeppe Kristensen måtte tage til 
takke med en fornem søvlmedal
je ved hans første DM-deltagelse 
i mangekamp for 16-17-årige, 
men havde altså den tilfredsstil
else at passere den hidtidige dan
ske rekord, som tilhørte Martin 
Hædersdal, Holbæk, og lød på 
3031 point. Sidste år blev Jeppe 
Kristensen i øvrigt dansk mester 

i mangekamp i klassen for de 14-
15-årige. · 

Ved årets DM for de 16-17-åri
ge, der blev i!fviklet i Marselis
borghallen i Arhus, sejrede Thor 
Torp med 3113 point, mens Jep
pe Kristensen på andenladsen 
opnåede 303 point. 

DM bød på et meget spænden
de opgør mellem Jeppe Kristen
sen og-Thor Torp. Før den sidste 
øvelse, 1000 meter løb, var situa
tionen den, at Jeppe Kristensen 
for at blive dansk mester skulle 
vinde med ca. 100 meter foran 
Thor Torp. Jeppe Kristensen gav 
alt, hvad han havde i sig, men 
måtte nøjes med at vinde med 
50 meter foran Thor Torp. 

Ud over 1000 meter løb omfat
tede mangekampen øvelserne 60 
meter hækkeløb, stangspring, 
kuglestød og højdespring. 

Efter afslutningen fortalte Jep
pe Kristensen, at han snart vil in
tensivere træningen i håb om at 
kunne få revanche over Thor 
Torp ved DM-mangekampen 

udendørs. 

Flotte resultater 
Sæby-atletikklubbens øvrige 

deltagere i DM-mangekampen 
opnåede også flotte resultater. 

Således kom 17 -årige Karsten 
Sørensen i samme aldersgruppe, 
hvor Jeppe Kristensen fik sølv, 
ind på en fornem fjerdeplads. 
Han må også have gode chancer 
for at blive blandt medaljetager
ne, når der skal afvikles DM 
udendørs. 

DM-mangekampen for de 16-
17-årige havde i øvrigt ti deltage
re. 

Hos de 14-15-årige drenge var 
Sæbys 15-årige Jon Andersen 
blandt de 15 deltagere og slutte
de på en samlet sjetteplads, 
mens Sæbys 14-årige Henrik Ole
sen sluttede på 10. pladsen. 

Sæby var også repræsentereeet 
i DM-mangekampen hos de 14-
15-årige piger med i alt 13 delta
gere. Sæbys15-årige Maria Mo-

Sæbys 16-årige Jeppe Krist« 
kunne trods alt glæde sig ov 
fornem sølvmedalje 

gensbæk sluttede på 6. pla 
14-årige Mette Møller Niels, 
9. pladsen og 14-årige 1 
Christensen på 11. pladsen. 

- Vi er ovenu _d tilfredse 
klubbens deltagelse i DM-m 
kamp, siger formanden fo 
80, Gunnar Møller Nielsen 
viste, at vi råder over en 
bredde og atletikudøvere , 
kan klare flot i konkurrenn 
landets bedste mangekæmp 
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Morten Hyttel . kom øverst på sejrsskamlen efter en suveræn 800 meter. 

Seks medaljer 
til SIK ved DM 

,Jeppe Kristensen suveræn i højdespring 
SÆBY: De unge atleter 
fra SIK 80 høstede seks 
medaljer og et hav af 
andre flotte placerin
.ger ved de danske in
dendørsmesterskaber i 
altetik i Malmø, det 
første~ DM-stævne 
uden ···· for landets 
grænser. 

d~fbl~v til tre guldlll.e
daljer, en sølv og to 
bronze. for .. de t1nge 

' sæby~talenter;TMange af 
dem er netop rykket en 

"aldersgruppttPP, så i sig 
ø selv vår defflot, at 13 

SIK'ere havde kvalifice-
~et sig:F S> ,A 

SIK>80 måske største 
talent er mangekænipe

<;Kren Jeppe Kristen~~n, 
der rietop er rykk.et\ en 
aldersklasse op. Jeppe 
impOil,frede hele Atleti

+ cum fMalmø i højdes
pringsJfonkurrencen, 

, hvor h~ satte samtpge 
resterende konkurrenter 
af på højden 1,84 m. 
Unde; rnpublikums t~\(.\
faste P bifald fortsåtte 
Jeppe højere og højere 

Maria Mogensbæk og Jeppe -Kristensen fik ,begg"e'> 
DM-guld med hjem til Sæby. 

pg nå~<:le op på flotte 
1,93 meter, en forbed
ring af hans personlige 
r~kord >på tre .~entime
fet Jeppe Kristensen 
.kom også hjerri med to 
fjerdepla<:ls~r .· ... ji;pg / .. ~.e: 
femteplads. Også Mor~ 
ten Hyttel imponerede, 
da han ,., i suveræn stil 
iåndt 800 meteren i tf: 
den 2.10, 15 min. Han 
fik tillige. søl'1',r i, 1sop 
llleter f!i tidenjf4.35,S2 
min. Den sidste af de 

tre guldpledaljer fi.k 
Marta Mogensbæk, da< 
hun forbedrede sin per- ' 
son.Uge re.kord. ist;mgs~/ 
pring med 20 centime--" 
ter og nåede op :på 2,20 . 

t "~ me er. ,,~. _.,,-,,--,. r:r 
Den anden afBtonze

medaljerne gik til Chri
st~.p.e Hetw,a:p.sep.1 ~oWt 
nåede 01l i>å 1,4% meter , 
i højdes -. g. 



Jeppe Kristensen triumferede atter - denne gang sikrede han guld og satte I ny, personlig rekord. Foto: Thomas Tolstrl,!P 

I Triumferfor 
· atletik-talenter 

DYBVAD/SÆBY: 
Både Dybvad IK's og 
SIK 80's ungdomsatle
ter markede sig på for
nem vis , da der blev af
viklet danske in
dendørs-mesterskaber 
- i Malmø. Tre guldme
daljer blev det til for 
begge atletikklubber
ne . 

Når de danske me
sterskaber blev afvik
let i Sverige, skyldes 
det, at der i den plan
lagte DM-arena , 
Rødovre Hallen , ikke 
var noget kunststof på 
gulvet. Derfor ·valgte 
arrangørerne den utra
ditionelle løsning at 
flytte DM til Atleticum 
i Malmø. 

For Dybvad IK var 
det ikke uventet storta
lentet Hanne Holdorf , 
der i klassen for 18-19 
årige viste storform på 

/ det helt rigtige tids
punkt. 

Hun vandt guld i bå
de 400 m (6_1,04 sek.) og 
200 m løb (26,61 sek.) , 
mens det i 60 m løbet 
blev til sølv i tiden 8,14 

sek . Hanne Holdorf 
satte personlige rekor
der på alle tre distan
cer . 

Dybvad IK 's tredje 
guldmedalje hentede 
Olau Thomassen i 14-
15 års klassen , da det i 
hækkeløb blev til sejr i 
tiden 9,27 sek. Han sik
rede sig derudover sølv 
i 200 m løb (24,85 sek.) 
og bronze i 60 m løb 
(7, 70 sek.) . 

De øvrige to DM-me
daljer til Dybvad IK 
blev opnået i 18-19 års 
klassen , hvor Lise B. 
Nielsen i højdespring 
nåede op på 1,64 m -
samme resultat som 
vinderen - og i klassen 
for 16-17 årige , hvor 
Charlotte Sørensen 
blev nummer to i kug
lestød (11,42 m) . 

For SIK 80 leverede 
Maria Mogensbæk le
verede en stor overras
kelse i stangspring i al
dersgruppen 14-15 år . 
Med en forbedring på 
20 cm af sin hidtidige 
personlige rekord sik
rede hun sig guldet med 

et spring på 2,20 m. 
Morten Hyttel bevid

ste endnu en gang, at 
han hører til blandt 
landets bedste løbere i 
14-15 års klassen . 

På 800 m sejrede han 
i tiden 2.10 ,15 min ., 
mens det på 1.00 m blev 
til sølv · i tiden 4.35,52 
min . 

Sejrsvante Jeppe 
Kristensen var helt su
veræn i højdespring i 
16-17 års klassen. Jep
pe Kristensen sikrede 

· sig guldet med et 
spring, som var 10 cm 
bedre end nummer to. 
Vinderspringet var på 
1,93 m, hvilket var ny 
personlig rekord .. 

Christina Herman
sen kunne ikke gentage 
guldbedriften i højdes
pring fra de jysk-fyn
ske meterskaber. 

Hendes bedste 
spring på 1,47 m rakte 
kun til bronzemedalje i 
14-15 års klassen. 

I samme aldersklasse 
opnåede Jon Andersen 
e;n bronzemedalje med 
et spr ing på 2,80 m. 



. . 

SÆBY: Efter triumferne som bekendt tre medaljer 
ved :_ de danske mester- , ved week-endens danske 
skaber t ' Malmø, lJliver~-_ mesterskaber og var der- _ 
det igen ~verdag f0:~-Dy- --for klar favorit -til-t~t sejre·~_ 
bvad IKs-·atletilcfolk:~ når --· i morgendagen ,s stævne. 
DGI Nordøstjylland i Også i moi:gen, men 
morgen -efter1J1iddag~ af- _:. om formiddage ·n, .arran- _ 
·vikler anden afdeling -af gerer DGI-Nordøstjylland 
sin~ holclmesterskaber. crossmesterskaber i Sæby. 

- _ _ · - Tidligere _gav en god p,a -
_, Mesterskaberne for~g~r i cering deltagelse -_ ved : 
Sæby-hallen, iigesom 1 .. - DGis landsmesterskaber , 
afdeling. --Dybvad .JK har i:nen da -J)GI Nordøstjyl" 

-·· ti~m.eldt ca. 30 aktjve til · · land skal spare t har man 
stævnet. ·. . · · valgt at sige fra til -årets 

Dybvad Idrætsklub har . mesterskaber. 
taget føringen i to af al- _ Oet er- måske · en af 

-dersklassern .e, nemlig hos _·_ grundene til, at ingert af 
_ -8-9 årige·' _og 18-19 årige, - Dybvad IKs aktiye har til-
.· og her håber ma~ selvføl- meldt sig. En apden . 

gefig ·at h-jemføi-e de·n en- grund · kunne også være, -
- delige sejr. _ at cross-mesterskaberne 

Individuelt er der lagt ·· ligger umiddelbart før 
op·tn mange gode place- · holdmesterskaberne i hal~ 
ringer, s~lv qm et · af_ klub- - len _ og en_ deltagelse , såle

~ bens · største ta~nter, Olau . des-. ville tærre hårdt på 
Thom~ssen, er, forhindret - kræfterne~ _ 
i at 

7 

deltage. ~Qlau vandt . . cille 
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SIK viste styrke i 
hold-Illesterskab 
l Vandt fem af syv klasser i holdmesterskaberne i Sæby 

SÆBY: Atletikklubben SIK 80 
satte en tyk streg under sin 
førerposition som regionens 
stærkeste ungdomsklub, da 
der i weekenden blev afviklet 
holdmesterskaber i Sæby Fri
tidscenter. 

Alle syv klasser blev vundet af 
klubber fra Sæby Kommune. 
SIK 80 tog sig af fem, Dybvad 
IK af de resterende to. Også i 
første afdeling af holdmester
skaberne i januar klarede de to 
lokale klubber sig flot. 

Her er pointtallene for hold 
kampene: 

6-7 årige: SIK 80 64 point, 
Dybvad IK 28 point, Hjørring 
14 point. 

8-9 årige: Dybvad IK 105,5 
point, SIK 80 42,5 point, Hads
und 25 point. 

10-11 årige: SIK 80 418,5 po
innt, Hadsund 131 point, Dy
bvad IK 105,5 point. 

12-13 årige: SIK 80 422 point, 
Dybvad IK 238 point, Hadsund 
117 point, Hjørring 38 point. 

14-15 årige: SIK 80 404 point, 
Dybvad IK 85 point, Hadsund 
og Hjørring begge 18 point. , 

16-17 årige: SIK 80 80 point, 
Dybvad IK 46 point og 
Hjørring 13 point. 

18-19 årige: Dybvad IK 97 po
int, SIK 80 25 point. 

- Vi har i mange år satset me
get på alsidigheden i atletikken . 
Denne satsning har givet resul
tat. Det viser de fem vundne 
holdkampe ud af syv mulige, 
siger en glad SIK-formand, 
Gunner Møller Nielsen. 

Kigger man på de individuel
le resultater, besatte SIK 80 me
re end halvdelen . Sæbynitterne 
fik 25 sejre, Dybvad IK 19, 
Hadsund tre og Hjørring blot 
en enkelt. 

Pladseringerne 
SIK 80 fik disse førstepladser: 
6-7 årige: Rikke Pedersen i 3 x 

33 meter løb i tiden 20.88 se
kunder. Simon S. Nielsen i 3 x 
33 meter løb i tiden 26.18 se-

kunder. Rasmus Lang i kugles
tød med 3,85 meter. 

10-11 årige: Camilla Nielsen i 
trespring med 7,99 meter og i 
kuglestød med 7,51 meter. Rik
ke Nielsen i 3 x 33 meter løb i 
17 .98 sekunder. Stephan Jør
gensen i 3 x 33 meter løb i 
17.26 sekunder , trespring med 
8,26 meter, kuglestød med 7,06 
meter og 800 meter løb i 
2.49.15 minutter. 

12-13 årige: Nicolai Ladewig i 
3 x 33 meter løb i 15,72 sekun
der og trespring med 9,35 me
ter. 

14-15 årige: Maria Mogens
bæk i 3 x 33 meter løb i 16.20 
sekunder, trespring med 9,41 
meter og i 800 meter løb i 
2.44.77 minutter. Ida Jensen i 
kuglestød med 10,64 meter. 
Henrik Olesen i kuglestød med 
9,28 meter, i 3 x 33 meter løb i 
15.44 sekunder og i trespring 
med 10,46 meter. Morten Hyt
tel i 800 meter løb i 2.24.06 mi
nutter. 

16-17 årige: Karsten Sørensen 

De unge atleter fra SIK 80 klarede sig flot i weekendens holdmester-
skaber i Sæby Fritidscenter. Foto: Kim Dahl Hansen ~ 

i 3 x 33 meter løb i 14.26 se
kunder, i kuglestød med 11,60 
meter. Jeppe Kristensen i tres
pring med 12,03 meter. 

18-19 årige: Niels Arvidsen i 
kuglestød med 10,68 meter. 

kjær 
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Sæby-løbere kom hurtigst 
gennem skoven 
Vandt fire klasser i cross-løb 
SÆBY: De deltagende 
løbere fra SIK 80 klarede 
sig flot i amtsmesterska
berne i cross-løb _'for 
ungdom, der blev afvik
let i weekenden i Sæby
gaardskoven. 

Den arrangerende klub 
tog sig af sejrene i fire ud 
af de syv klasser, og det 
blev ligeledes til fire hold
mesterskab. 

Med start fra Sæby Fri
tidscenter blev løberne 
sendt ud på en tre kilo-

- meter lang rute i kuperet 
terræn. En strid vind gjor
de blot forholdene endnu 
vanskeligere for de unge 
læbere, der alle var godt 

røde i hovederne, da de 
passerede målstregen ef-
ter ~' skovturen 11

• · 

Hos de 10-11 årige pi
ger kom Ditte Møller Ni
elsen, SIK 80, først i mål i 
tiden 16.46 _ minutter. 
Holdkonkurrencen blev 
vundet · af Sæby-trioen · 
Ditte Møller Nielsen, Hel
le Mølhave og Nanna 
Hyllested. 
. Hos de 12-13 årige pi
ger vandt Sæby. holdkon
kurrencen med Sandra 
Sørensen, Anne Arvidsen 
og Anne Mogensbæk. 

Hos drengene i samme 
t!ldergruppe vandt SIK 80-
løberen Nicolai Ladewig i 
12.53 minutter. Holdkon-

kurrencen gik også til 
Sæby med løberne Nicol
ai Ladewig, Rune Peder
sen og Martin Jensen. 

Hos de 14-15 årige pi- I 
ger besatte Mette Møller 
. Nielsen førstepladsen i 
13.3 7 minutter. Holdkon
kurrencen blev også vun
det af Sæby med Mette 
Møller Nielsen, Anne klit
gaard og Louise Christen- j 
sen. 

i klassen for 14-15 årige 
drenge vandt Morten 
Hyttel, SIK 80, i 11.26 mi
nutter. 

kjær 



Dragter til 30 sportsfolk· 

·., 

og en hund ;2&-3 . 
95 

SÆBY: En schæferhund var mellem hæ
dersgæsterne, da borgmester Leif Bak i 
aftes uddelte erindringsgaver til idrætsu- . 
døvere, der har udmærket sig i løbet af 
1994. 

Hunden Cani blev sammen med sin 
herre Svend Erik Jensen fra den lokale 
afdeling af Danmarks . civile Hunder
førerforening dansk mester i !PO-klas
sen ved DM i Skive. 

Det bliver formentlig herren, der kom-

mer til at bære træningsdragten med en 
hilsen fra Sæby Kommune, som i år ud
gør erindringsgaverne. 

Af de øvrige 30 erindringsgaver, der 
blev uddelt, gik størstedelen til unge at
leter. Dybvad Idrætsklub og SIK 80 tog 
deres del af de i alt 31 træningsdragter. 

Følgende var Dybvad Idrætsklub 
vandt alle jysk-fynske atletikmesterska
ber: 

Rasmus Brunø, Hanne Holdorf, Kisten 
Holdorf, Karina Jensen, Lise B. Nielsen, 

Sisse Olsson, Charlotte Sørensen, Olau 
Thornassen. 

Atleterne fra SIK 80 gjorde sig også 
fornemt bemærket ved °Qåde jysk-fynske 
og danske mesterskaber. 

an Rasmussen, Kenneth Olsen, Jeppe 
Kristensen, Anette Nielsen, Allan Ugilt, 
Else Stallan Jensen og Christine Her
rnansen . 

Følgende fik en erindringsgave: 
Anne Arvidson; Christina L. Hansen, 

. Morten Wagner, Martin Ø. Jensen, Trine 
Grey Beck, Katrine Vorurn, Henrik Ole
sen, Stefan Christensen, Anne Mogens
bæk, Helle Mølhave, Ditte Møller Niel
sen, Maria Jensen, Johnny Jacobsen, Bri-

Der var desuden en træningsdragt til 
Christian B. Christensen, . der blev dansk 
mester i rnoto-cross, klasse cc (B), juni
or, og til Christine Kristensen fra Lyngså 
Boldklub, som korn med i bruttotrup
pen til ynglingelandsholdet og var ved 
til at vinde EM-bronze i Litauen. 

cill~ 



Sæsonen sluttede .i 1q} 
med mesterskaber 
Atleter fra SIK 80 dystede i fritidscentret 
SÆBY: Atletikklubben SIK 80 har 
sat punktum for indendørssæso
nen. Det skete med klubmester
skaberne, der blev afviklet i Sæby 
Fritidscenter. 

Der blev dystet i disciplinerne 2 x 33 
meter løb, 300 meter løb, længdes
pring, · højdespring og kuglestød. I 
hver disciplin fik de 48 deltagere 
placeringspoint, hvorefter 11 samle
de vindere kunne kåres. 

Vinderne blev: 
Indtil ni år: Ditte <;;røn hos piger

ne og Michael Lindgr~n hos drenge
ne. 

1 o~ 11 år: Christina :ij:ansen og · 

Søren Baake. 
12-13 år: Sine Christiansen, Anne 

Mogerisbæk og Nicolai Ladewig. 
14-15 år: Christine Hermansen, 

Henrik Olesen og Jon Andersen. 
16-17 år: Jeppe Kristensen. 
Sidstnævnte befinder sig netop nu 

i Portugal. Stortalentet er på 
træningslejr med atletiklandsholdet 
i Albufeira på Algarvekysten . - i 
øvrigt sammen med stjerner som 
stangstringeren Martin Voss og 
længdespringeren Renata P. Nielsen, 
begge Århus 1900 : 

kjær 

SIK 80 dyster 
i Randers 
SÆBY: SIK 80 har 11 løbere 
med, når det ·i morgen går løs 
ved Landsmesterskaberne i 
cross for ungdom i Randers. 

De mange løbere kvalifice
rede sig via amtsmesterskaber
ne, der blev afviklet i Sæby
gård Skov i marts. Ved den 
lejlighed gjorde sæbynitteriie 
næsten rent bord. 

De deltagerende løbere i 
Randers : 

10-11 år: Rikke Nielsen, Dit
te Møller Nielsen, Helle Møl
lehave og Christina Hansen . 

12-13 år: Anne Arvidsen, 
Anne Mogensbæk, Sandra 
Sørensen, Rune Pedersen, Ni
colai Ladewig og Martin Ø. 
Jensen. 

14-15 år: Mette Møller Niel
sen . 
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Motions 
faklens 

~J-Y rute 9s-

i Sæby 
Slogan: Bevæg 
dig - bevar dig 

SÆBY: Som VT Sæby 
tidligere har kunne be
rette, kommer fakkelsta
.fetten, der reklamerer 
for motionskampagnen 
"Bevæg dig - bevar dig" -
til Dybvad på mandag. 

Men for at komme til Dy
bvad, skal faklen, der star
ter i Skagen, naturligt nok 
først igennem Sæby, og 
den del af turen tager at
leter fra SIK 80 sig af. 

Svalereden Kro 
Ved middagstid overta

ge~ divisionsløberen Else 
Stellan Jensen faklen ved 
Svalereden Kro, og hun 
vil med raske fjed bringe 
den nea til PC Marked. 

Her bliver den sendt vi
dere til Bikuben af en flok 
skoleelever, hvor SIKs 
danske mester, Morten 
Hyttel, står klar. 

Han løber ad ruten 
Sæbygaard vej, Arenfelts
vej, Sophus Falcksvej til 
Hovedvejen mod syd. 

Badskær Kirke 
Der tager Else Stellan 

Jensen endnu en tøm, in
den cyklister kører faklen 
til Badskær Kirke. 

I løbet af næste uge ar
rangerer SIK 80 i anled :_ 
ning af motionsugen løb 
fra Atletikstadion, hvor 
alle kan være med. 

Der løbes af forskellige 
ruter i Sydbyen, og det 
sker tirsdag, onsdag og 

/_J 
torsdag aften. 

osk' 



TIRSDAG 9. MAJ 1995 SÆi 

'Sæby-atleter 
var i særklasse 
Klarede sig flot ved amtsmesterskaberne 
i atletik - befæstede sin position 
SÆBY: SIK 80 fra Sæby 
klarede sig fortrinligt 
ved amtsmesterskaberne 
i atletik for ungdom, 
der blev afviklet på 
Skovdalen i Ålborg . 

Med en stribe amtsme
sterskaber og flotte resul
tater befæstede SIK 80 sin 
position som landsdelens 
måske stærkeste ung
doms-atletikklub. 

I særklasse var som så 
ofte før Jeppe Kristensen, 
16 år. Han sprang hele 
1,90 meter i højdespring. 
Under træningen nåede 
han endvidere ·impone
rende 3,50 meter i stangs
pring. 

Træningsopholdet i 
Portugal med landsholdet 
har givetvis hjulpet ham. 

SIK 80, der op til sæso
nen har haft stor med~ · 
lemstilgang, stillede med 
det største · hold, der -
trods konfirmationer og 
andre familiefester - talte 
30 atleter . · 

I Ålborg dystede de 
mod konkurrenter fra 
Hjørring, Dybvad, AFF" 
AAK og Hadsund. 

Mestrene 
Sæby fik disse amtsme

stre: 
Indtil 13 år: Rikke Niel

sen, 60 meter løb i 9,5 se
kunder. Sine Christian
sen, 200 meter løb i 30,99 
sekunder. Anne Mogens-

bæk, Anne Arvidsen, Sine 
Christiansen og Line 
Jen sen i 4x60 meter stafet 
i 38,3 sekunder . 

14-15 årige: Maria Mo
gensbæk, 100 meter løb i 
14,45 sekunder. Christine 
Hermansen i højdespring 
med 1,50 meter og i 
længdespring med 4,34 
meter. Ida Jensen i kugle
stød med 9 ,29 meter. Lo
uise Christensen, Anne 
Klitgaard, Katrine Vorum 
og Mette Møller Nielsen i 
4x100 meter stafet i 58,24 
sekunder. 

Morten Hytte!, Jon An
dersen, Brian Rasmussen 
og Michael Hollenberg i 
4x100 meter stafet i 58,06 
sekunder. Morten Hytte! i 
1.500 meter løb i 5.04,9 
minutter og i 3.000 meter 
løb i 10.57,2 minutter . 

16-17 årige: Karsten Ids
kov i 100 meter løb i 
12, 11 sekunder. Karsten 
Sørensen i kuglestød med 
12,04 meter og i diskos 
med 25,02 meter. Jeppe 
Christensen i højdespring 
med 1,90 meter og i 
længdespring med 5,86 
meter . 

Anden- og tredje
pladser 

Følgende fik anden
pladser: Nicolai Ladewig, 
Martin Jensen, Sine Chri-
stiansen, Ida Jensen, 
Christine Hermansen, 

16-årige Jeppe Christen
sen imponerede i højdes
pring med 1,90 meter. Ar
kivfoto 

· Mette Møller Nielsen, Jon 
andersen, Jeppe Christen
sen og Karsten Sørensen. 

Følgende fik tredjeplad
ser: Ditte Møller Nielsen, 
Rune Pedersen, Anne Ar
vidsen, Nicolai Ladewig, 
Karsten Idskob, Martin 
Jensen, Anne Klitgaard, 
Maria Mogensbæk, Jon 
Andersen, Brian Rasmus
sen, Louise Christensen, 
Katrine Vorum og Jeppe 
Christensen. 

kjær 





Unge atleter tager hul 
på Sæsonen i.2-s- 95 

Landstumeririgen starter søndag i Sæby 
SÆBY: Atletikudøveme 
fra Sæby-klubben SIK 80 
tager søndag hul på 
udendørssæsonen. Da
merne møder Skive på 
Sæby Atletikstation, 
mens herrerne skal til 
Århus. 

'Damerne stiller til kam
pen mod Skive med lan-· 
dets absolut yngste hold. 
Hovedparten af udøverne 
er 14 oglS åt, men trods 
den unge alder kan stor-

talenterne ikke afskrives, 
se_lvom de stiller op i 3. 
division. 

For blot fire år - siden 
havde SIK 80 landsdelen s 
højst placerede divisions
hold . Men holdet rykkede 
ned i takt med, at profi
lerne rejste fra Sæby, men 
nu er der - på sigt - atter 
potentiale til noget stort. 

Øvelserne starter klok
ken 13.00 på . atletiksta
dion, og sidste konkur
rence ventes skudt igang . 

klokken 15.25. 
Herreholdet dyster sam

tidig i Århus, hvor mod
stinderne er Hjørring GF, 
Århus GF, Randers Freja 2 
og Bov IF. Sæby-truppen 
synes meget homogen, 
og målet for ~æson_en er 
at blive blandt de tre bed-
ste hold i rækken. · 

Også herreholdet er 
meget ungt. Hovedparten 
af atleterne er mellem 15 , 
og 17 år. 

kjær 
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MANDAG 15. MAJ 1995 

Teenagere 
Sæbybesej, 
Skive-hold 

SÆBY• 

"Mini-hold" i atletik vandt årets 
første match 
SÆBY: De fleste af atle
tikudøverne på SIK 80' s 
damehold er blot 14-15 
år. Alligevel stiller de op 
i seniorernes 3. division, 
hvor de tilsyneladende 
godt kan klare sig. I 
hvert fald blev sæsonens 
første match vundet i 
weekenden . 

Det gik ud over Skive, der 
på Sæby Atletikstadion 
blev besejret knebent. 
Spændingen blev således 
først udløst i sidste øvel
se, 4x100 meter stafet. 
Før denne øvelse havde 
de to hold samme po
intscore, nemlig 148. 

De unge sæbynitter sik
rede sig dog den afgøren
de sejr i stafetten. ~tafet
holdet bestod af Louise 

· Christensen, Christine 
Hermansen, Katrine Vo
rum og Maria Mogens- _ 
bæk. 

Inden matchen havde 
sæbynitterne ellers ikke 
så · få betænkeligheder 
omkring kampens udfald. 

Skive bragte sig da også 
planmæssigt foran med 
54-52, · og Anja Smolerek, 
' 

gæsternes landsholdska 
ster, manglede endnu to 
sikre øvelser: Spydkast og 
kuglestød, som hun da 
også vandt . 

Billedet vendte 
Men efter otte øvelser

ne begyndte billedet at 
vende . Sæbynitterne fik 
en dobbeltsejr i 400 me
ter løb, som Maria Mo- · 
gensbJek vandt i 69 se
kunder foran Mette Møl
ler Nielsen i 7 4 sekunder. 

Pludselig var hjemme
holdet foran med tre 
øvelser igen . Herefter 
vandt Skive både spydka
stkonkurrencen og 1.500 
meter løbet, og så var-stil
lingen helt lige inden det 
spændende stafetløb. 
. Ud · over sejrene i 400 
meter løb og 4 x 100 me
~ter stafet vandt SIK 80 
disse øvelser: Højdespring 
(Christina Hermansen 
1,45 meter) og 5.0QO me
ter løb (Else Stellan 
Jensen i 21.54,3 minut
ter). 

- Vejret var ikke med os. 
Det var blæsende koldt, 

og derfor blev tiderne ik
ke imponerende, siger en 
alligevel særdeles tilfreds 
SIK SO-formand, Gunnar 
Møller Nielsen. 

Store forventninger 
Han har store forvent

ninger til det purunge 3. 
divisionshold. · 

.: Det er fantastisk flot, 
at det allerede kan være · 
med på et hø jt niveau nu. 
I løbet af de næste par år 
vil holdet forbedre sig 
markant, og så skal man 
atter til at regne med os i 
den danske atletikverden, 
understreger formanden . . 

Sæbys 3. divisionshold 
består af Louise Christen
sen, Anne Klitgaard, Met 
te Møller Nielsen, Katrine 
Vorum, Ida Jensen, Chri 
stine Hermansen, Line 
Hansen, Maria Mogens
bæk, Anette Nielsen og 
Else Stellan Jensen. 

kjær 



Onsdag den 17. maj 1995 

Sæby triumferede i atletik 

Unge atlet.er fra SIK 80 tri- op på 5,86 meter. 
umferede ved atletik- I øvrigt klarede han 3,50 
stævnet på Skovdalen Sta- meter i stangspring, mens 
dion i Aalborg fonige han trænede imellem øvel-

gang af unge her ved star
ten af den nye sæson. 

Så SIK havde 30 med
lemmer med i Aalborg, og 
de kæmpede mod atleter 
fra Hjørring, Dybvad, AFF, 
AAK og Hadsund. 

weekend. serne. Så klubben er sikker -
Sæby-klubben kan nem- på, at Jeppes træningsop

lig nu bryste sig af at have hold i Portugal i påsken 
19 amtsmestre. har givet bonus. 

Den 16-årige Jeppe Kri- _ På trods af, at stævnet 
stensen var helt i særklas- blev holdt på en af de store 
se, da han sprang 1,90 me- · konfirmations-søndage, var 
ter i højdespring. Og det ·SIK den klub, der stillede 
vandt han på. Der ud over med flest deltagere. Og det 
blev han amtsmester i er ikke mindst fordi, at 
længdespring, da han kom - klubben oplever en stor til- -

Resultaterne 
-·oe mange amtsmestre, 
der efter kampen drog til
bage til Sæby, er foruden 
Jeppe Kristensen: 

Indtil 13 år: Rikke Niel
sen, 60 meter-løb på 9,5 se-

kunder. Sine Christiansen, 
200 meter-løb på 30,99 se
kunder. Stafetholdet er 
vandt, er Anne Mogens
bæk, Anne Arvidson, Sine 
Christiansen og Line 
Jensen, der løb fire gange · 
60 meter på 38,3 sekunder. 

14-15 år: Maria Mogens
bæk, 100 meter-løb på 
14,45 sekunder. Christine 
Hermansen, 1,50 meter i 
højdespring og 4,34 meter i 
længdespring. Ida Jensen 
opnåede 9,29 meter i ,kug
lestød. Morten Hytte} løb 
1.500 meter på 5.04,9 mi
nutte11 og 3.000 meter på 
10.57,2 minutter. 

Pigeholdet med Louise 
Christensen, . Anne Klitga

-ard, Katrine Vorum og 
. Mette Møller Nielsen løb fi-, 
re gange 100 .meter stafet 
på 58,24 sekunder. Drenge- · 
holdet I))ed Morten Hytte}, 

I 

Jon Andersen, Brian 
Rasmussen og Michael 
Hollensberg løb fire gange 
100 meter stafet på 58,06 
sekunder. 

16-17 år: Karsten Idskov, 
100 meter-løb på 12,11 se
kunder, Karsten Sørensen 
opnåede 12,04 meter i kug
lestød og· 25;02 meter i 
diskos . 

Også ~denpladser 
Ved amtsmesterskaberne 

fik følgende anden pladser: 
Indtil 13 år: Nicolai La

dewig, 'liøjdespring på 1,35 
meter, :Mlirtin Jensen, kug
lestød på 6, 72 meter, Sine -

Christiansen, højdespring 
1,30 meter og længdes-
pring 3,92 meter. -

14-15 år : Ida Jensen, 
spydkast på 20,10 meter, 
Christine Hermansen, kug
lestød på 9,03 meter, Mette 
Møller Nielsen, læn~des
pring 'på 4,07 meter, Jon 
Andersen, højdespring på , 
1,65 meter og længdes
pring på 4,95 meter. ' 

16-17 år: .Jeppe Kristen
sen, diskoskast · på 24,54 
meter og Karsten Søren
sen, spydkast på 45,88 me.'.' 
ter. 

-rit 



Unge SIK-atleter på vej qffil
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Flotte resultater i første runde af årets nålestævner 
SÆBY: SIK 80s unge talen
ter deltog ·forleden i DGis 
første runde af dette års 
nålestævner. Der ~eltog 
15 unge atleter fra SIK 80, 
og de hjembragte to guld, 
fire sølv og fem bronce
nåle. 
· Atleterne deltog i tre 
øvelser, et løb, et spring 
og et kast. Øvelserne gi-

ver point for længde og 
hurtighed, og den sam
menlagte pointsum resul
terer i et diplom og even
tuelt guld- sølv- eller 
broncenål. De to guldnåle 
fik de to 11-årige piger 

· Christina . Hansen , og 
Camilla Nielsen for serier 
i 80 meterløb, højdes
pring og kuglestød, der 

gav henholdsvis 2529 og 
2591 point. 

Rikke Nielsen, Helle 
Mølhave, Ditte Møller Ni
elsen og Sine Christian
sen fik alle en sølvnål 
med hjem, mens der var 
broncenåle til følgende: 
Rune Pedersen, Nicolaj 
Sørensen, Line Jensen, 
Anne Mogensbæk og An-

ne Arvidson. 
Nålestævnerne holdes i 

alle DGI-klubber i Nor
døstjylland, og næste 
stævne er på tirsdag i 
Hjørring. 

osk 
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Vnge Sæby-atleter vandt masser af nåle i Hjørring 
HJØRRING: En flot af de 
yngste atleter fra Sæby 
deltog tirsdag aften med 
succes i et såkaldt nåles
tævne i Hjørring. Her 
satses der på alsidighe
den hos de unge atletik
folk, som for at opnå 
guld-, sølv- eller bronce
nåle skal deltage · i 
mindst et løb, et spring 
oget k~t. 

Atleterne får points ef
ter,hvor gode resultaterne 
er i de forskellige discipli
ner ... Ogsæbynitterne hav
de flere gode resultater 
med sig hjem fra Hjørring 
Stadion. 

Det vel nok bedste re
sultat stod 13-årige Sine 
Christensen for, da hun 
passerede overliggeren i 
højdespring, selv om høj
den var helt oppe på 1,30 
meter. Ganske flot af så 
ungt et talent. 

Klubkammeraten Brian 
Rasmussen imponerede 
også med en flot tid på 
3000 meter, hvor han 
helt alene mod en flok 
voksne motionister løb i 
1.48,5 minutter. Samme 
Brian Rasmussen · viste 
iøvrigt sin alsidighed ved 
at kaste pæne 21, 15 me
ter i diskoskast. 

Efter de fysiske udfol
delser blev alle SO delta
gere ved stævnet beløn
net med et stykke choko-

. lade og en lille juice, så 
energidepoterne blev 
fyldt op igen og væskeba
lancen blev genoprettet . 

Resultater: 
60 meter løb, 1 0-11 årige piger: 
Kamilla Nielsen 9,7 sek 
Rikke Nielsen 9,8 sek 
Helle Mølhave 10, 7 sek 
Julie Dyg 10,9 sek 

80 meter løb, 12-13 årige piger: 
Sine Christensen 11,9 sek 
Anne Mogensbæk 13, 1 sek 
Line Jensen 13,4 sek 
Mette Hyttel 14,2 sel< 

80 meter løb, 12-13 årige drenge: 
Rune Pedersen 12,5 sek 
Nicolai Sørensen 13,3 sek 

100 meter løb, 14-15 årige piger: 
Maria Mogensbæk 14, 7 sek 
Katrine Vorum 15,0 sek 
Mette M. Nielsen 15, 1 sek 
Louise Christensen 15, 1 s6k 

100 meter løb, 14-15 årige drenge: 
Rudi Olsen 16,0 sek 

400 meter løb, 12-13 årige piger: 
Anne Mogensbæk 76, 1 sek 
Line Jensen 86,4 såk 
Mette Hyttel 94,6 ~ek 

400 meter løb, 12-13 årige drenge: 
Rune Pedersen 73,0 sek 
Nicolai Sørensen 81, 7 sek . 

400 meter løb, 14-15 årige piger: 
Maria Mogensbæk 70,0 sek 

3000 meter løb, 14-15 årige drenge: 
Brian Rasmussen 11.48,5 min 

Kuglestød, 12-13 årige piger: 
Anne Mogensbæk 7,09 m 
Line Jensen 5,90 m 
Sine Christensen 4,98 m 
Mette Hyttel 3,95 m 

Kuglestød, 12-13 årige drenge: 
Rune Pedersen 6,62 m 
Martin Jensen 6,38 m 
Nicolai Sørensen 5,39 m 

Diskoskast, 14-15 årige piger: 
Katrine Vorum 16,92 m 
Maria Mogensbæk 15,95 m 
Mette M. Nielsen 15,35 m 

Diskoskast, 14-15 årige drenge: 
Brian Rasmussen 21, 15 m 
Rudi Olsen 12,90 m 

Slyngbold, 10-11 årige piger: 
. Kamilla Nielsen 17 ,33 m 
Rikke Nielsen 15,82 m 
Helle Mølhave 11,00 m 
Julie Dyg 9,63 m 

... 
Højdespring, 10-11 årige piger: 
Kamilla Nielsen 1, 10 m 
Helle Mølhave 1,05 m 
Rikke Nielsen 1,05 m 
Julie Dyg 1,00 m 

Højdespring, 12-13 årige piger: 
Sine Christensen, 1,30 m 
Anne Mogensbæk 1, 1 O m 
Line Jensen 1,05 m 

Højdespring, 12-13 årige drenge: 
Martin Jensen 1,25 m 
Nicolai Sørensen 1, 15 m 
Rune Pedersen 1, 15 m 

Længdespring, 14-15 årige piger: 
Katrine Vorum 4,36 m 
Maria MOgensbæk 4,35 m 
Mette M. Nielsen 4,04 m 
Louise Christensen 4,00 m 

Længdespring, 14-15 årige drenge: 
Brian Rasmussen 4,31 m 
Rudi Olsen 3,65 m 
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Dybvad klarede sig 
flot i Sverige 
Fine placeringer i stævne med 1100 deltagere 
DYBVAD: Syv unge Dy
bvad-atleter fik en af 
årets største idrætsople
velser, da de i pinseda
gene deltog i Savedals
spelen i Sverige . 

Stævnet var arrangeret af 
venskabsklubben Saveda
lens AIK og havde delta
gelse af ungdomsat leter 
fra Danmark, Norge, Fin
land, Tysklan d og Sverige-:' 

Vejret var perfekt til a.t
letik, og det var medvi r
kende til det høje resul
tatniveau . Dybvads delta
gere benyttede de fine 
forhold til at sætte et utal 
af personlige rekorder, og 
samtidig kom klubbens 
aktive på præmieska mlen 
hele 12 gange . 

Der var m edaljer eller 
andre præmier til de seks 
bedste i alle discipliner. 

Flotte resultater 
Hos de 12-årige satt e 

Louise Kristense n en flot 
personlig rekor d i 800 
meter løb , da hun i t iden 
2.44 .86 sikrede sig en 
femteplads. Den unge at 
let gjorde det også fint i 
højdespring, 60 met er løb 

og 60 meter hækkelø b, 
hvor det med h enhold s
vis 1,20 me ter, 12.40 se
kunder og 19.05 sekunde r 
blev til personlige rekor 
der. 

14-årige Sisse Olsen var 
tæt på at kom me øverst 
på sejrsskamle n i spyd
kast med 33,22 meter. 
Hun måtte dog "nø jes" 
med andenpladsen . Sisse 
kom på sejrsskam len end
nu engang , da h un i hø j
desp ring blev nummer 
seks med 1,40 meter . Des
uden satte Dybvad-atlen 
ten - personlig rekord i 
diskoskast med 19.52 me 
ter. 

Dygtige drenge 
Dybvads tre deltagende 

dreng e var flitt ige g~s ter 
på sejrsskamle n . 

Hos de 13-årige blev 
Anders Jacob sen num mer 
seks i 80 mete r h ækkeløb 
med 15.78 sekunde r. Des
uden satte han personlig e 
rekorder i længdespring 
med 3.90 meter og spyd
kast med 24.84 meter. 

Thomas Abildgård sik
rede sig bronze i 60 meter 
hækkeløb i 12.20 sekun-

der. Det blev til en femt e
plad s i 800 meter løb i 
2.34.12 minu tter, og end
videre blev det til sjett e
pladser i både højde- pg 
læng despring med hen
hol dsvis 1,35 og 4, 10 me
ter. 

Stortalent 
Dybva ds stort alen t, 15-

årige Olau Thoma ssen var 
med i seks øvelser. Det re
sultere de i to sølvmeda l
jer, en bronzem edal je og 
to top 6-place ring er. 

Sølvet bl ev sikret i 110 
meter hæ kkeløb i 15.50 
sekund er og i 100 meter 
løb . i 11. 70 sekunder. 
Bron zeme dal jen kom i 
højdespring, hvor Olau 
Thomassen med 1,70 me
ter ta ng ered e sin person
lige rekord . 

Dybvad-atle ten besatte 
sjette pladsen i 800 ineter 
løb, men s det i 200 meter 
løb blev til en femtepl ads. 

Med 24.10 sekun der var 
tiden sandsynligvis den 
bedste danske tid, der i år 
er opnået hos de 15-årige. 

kjær -

Danmarksmester Jeppe Kristensen (i midten) flankeret af Karsten Sørensen (tv) og 
Jon Andersen. 

Sæby-talent satte dansk rekord 
SÆBY: Atletik-talentet Jeppe Kristensen 
fra Sæby-klubb en SIK 80 kan smykke sig 
med titlen "Danma rksmester". 

Ved p insens atletikm esterskaber for 
un gdom, der fandt sted i Ran ders, blev 
den dygtige Sæby-atlet nu mm er et i 
ma nge kamp efter en spændende kon
kurrence . 

Jeppe Kristensen , der stillede op i klas
sen for 14-15 årige drenge , klarede sig 
samlet bedst i disciplinerne 80 meter 
løb , stan gspring, spydka st, 200 meter 

løb, højdespring, længdespring , 1.000 
meter løb og kuglestød . 

Atlet en opnåede så fine resu ltaterne i 
øvelserne, at h an scorede point no k til 
at sætte dansk rekord . 

Hos de 14-15 årige bl ev Jon Andersen , 
SIK 80, numme r fem. Samme place ring 
opn åede klubkam merate n Karste n 
Sørensen hos de 16-17 årige . 

kjær 





fOrmerr er::ved ·åt toppe
1 

lot indsats af Morten Hytte! 
,ÆBY: En·gods uges tid før de 
ysk-Fynske Atletikmesterska-
1er for ungdom afvikles i 
eming, nærmer Sæbys stor

alent, Morten Hyttel, sig top
'ormen. 

1et beviste han . ved pinsens 
,åvedalsspel i Sverige, hvorhan 

i et særdeles skrapt selskab blev 
nummer to i .800 meter løb i ti
den 2.06,94 sekunder. -

Den 15-årige atlet er jys}c.
~sk pieter på distancen - en 
titel, han synes at have gode 
muligheder for at forsvare. · 

i alt havde Sæby ni , atleter 
med i det svenske storstævne. 

. ' 

De klarede sig aHe,pænt. 
Anne Mogensb~k blev num

mer fire i 60 meter hæk i 13.38 
sekunder og nunimer fem i 60 
meter løb i 9.52 sekunder. 

Christine Herniansen besatte 
fjerdepladsen i kuglestød med 
9 ,26 meter, mens tdet blev til en 
femteplads i højdespring med 

1,45 meter. Christina Højbjerre 
gjorde det. flot i 60 meter ; løb 
med tiden 11.49 sekunder, 
hvilket rakte til en sjetteplads. 

Ida Jensen blev nummer fem 
i 100 meter løb i 15.58 seki.m
der og nummer seks i kuglestød 
'ined 8,63 meter. I næste ·alder
klasse besatte Maria Mogens-

8-b 
l99S 

bæk fjerdepladsen i 100 mete 
løb i 14,03 sekunder. · 1 

Mette Møller Nielsen ble 
nummer fire i 80 meter'løb i ti 
den 11,67 sekund~r, og i en an 
den :alderskla,sse besatte Sin 
Christensen tredjepladsen i 8 
meter løb i 11.5 sekunde r. 

kj 



/3 -{o 
Kamp .· c;s-

om :op
rykning 
SÆBY: Begge Sæbys divisi
onshold i atletik :skal 
kæmpe om oprykning i 
august. · , 

Det står klart efter 
~ weekedens opgør, hvor 

dameholdet oyerraskende 
vandt1so.:14s - ude '. over . 
Skive, mens herrerne be
satte andenpladsen i tur~ 
neringsmatchen i 

· · Hjørring, der også havde 
f deltagelse af Randers 

Freja. · 
- Ingen af os havde reg

net med, at .pigerne kun
ne besejre Skive. Inden de 
tog afsted, sagde jeg fak
tisk til dem, at de ikke 
havde de store mulighe
der for at vinde. Det gjor
de de heldigvis alligevel, 
konstaterer Gunnar Møl-, 
ler Nielsen, der er for-
månd for SIK ,80. 
· Efter de første to runder 

i landsturneringen ligger 
Sæbys mænd på anden
pladsen ·i -4. division, 
mens · damerne indtager 

-. andenpladsen i 3. divisi-
1 on . 

J?ermed skal begge hold 
kæmpe om oprykni:qg. 
Det sker .den 2 7. august. 



Jeppe Kristensen er udtaget til ungdomslandsholdet i 
atletik. 

Sæby-atlet 
udtaget til 
landsholdet -
Med til mesterskab i Norge 
SÆBY: Det unge atletik 
talent Jeppe Kristensen 
fra Sæby-klubben SIK 80 
er blevet udtaget til 
ungdomslandsholdet. 

Dansk Atletikforbund har 
taget det unge talent med 
til weekendens nordiske 
mesterskaber i mange
kamp i Norge. 

Han _ er udtaget på bag
grund af sine flotte 
sportslige resultater, som 
er blevet bedre og bedre 
gennem det seneste år. I 
marts blev han dan 
marksmester i sin alders
gruppe med 1,93 meter i 
højdespring, og i maj sik
rede· han sig det jysk-fyn
ske mesterskab i mange 
kamp. I juni har han 
fulgt succesen op ved at 
blive dansk mester i man 
gekamp - og samtidig 
sætte ny dansk rekord 
med følgende serie: 

( 
·- I 

Resultaterne 
100 meter hækkeløb i 

14.61. sekunder, stangs
pring med 3,40 meter, 
spydkast med 49,92 me
ter, 200 meter løb i 25.03 
sekunder , højdespring 
med 1,87 meter, kugles
tød med 11 meter, læng
despring med 6,15 meter 
og endelig 1.000 meter 
løb i 3.04,21 minutter. 

Det gav en samlet score 
på 4.734 point og DM-tit
len i aldersgruppen 16-17 
år. Danmarksrekorden 
blev samtidig forbedret 
med 164 point. 

- Vi er utrolig glade og 
stolte på Jeppes vegne. 
Han er i besiddelse af 
stort talent og gå-på-mod. 
Vi håber, at han kan gøre 
sig gældende i det skrap
pe selskab i Norge, siger 
SIK-formand Gunnar 
Møller Nielsen og tilføjer: 

- Udtagelsen viser vore 
unge atleter, at det nytter 
noget at træne hårdt . Det 
kan give dem store ople 
velser at fortsætte med 
sporten, selvom de kan 
komme ind i kriser, hvor 
de ikke forbedrer deres re
sultater . 

Jeppe Kristensen har op 
tii weekenden trænet på 
højere hække og med en 
tungere kugle i kuglestød. 
Endelig er diskoskast med 
i den nordiske mange -

- kamp. Så udfordringer er 
der nok af for stortaleri 
tet. 

Baneforholdene 
Gunnar Møller Nielsen 

forsøger i øvrigt at bruge 
1 klubbens sportslige succes
- til at få bedre banefor

hold . 
- Vore atletikudøvere 

gør god reklame for kom 
munen. Derfor håber vi, 
at byrådet vil bedre · vore 
ringe baneforhold . Både 
den nuværende og den 
tidligere borgmester har 
lovet, at vi stod for tur 
med bedre baner . Nu vil 
vi gerne have dem, siger 
formanden. 

kjær 



Find løbeskoen e frem ·. 
Leif Bak skyder Sæbygårdløbet af på lørdag · 
SÆBY: Sæbygårdløbet 
nærmer sig med hastige 
skridt. 

Det er på lørdag, den 24. · 
juni, om eftermiddagen, 
at det går løs på de to ruter 
gennem Sæbygård Skov. 
Begge ruter har start og 
mål ved tennisbanerne 
ved Skovlyst. 

Som i de tidligere år er 
der en kort rute på 3,8 km. 
og en lang på 9,9 km, og 
den lange rute skydes i år 

af af borgmester Leif Bak. 
Tilmeldin gsfristen ud

løb i går, m en på selve løb
sdagen kan man godt nå · 
et eftertil melde sig. · Hvis 
man gør det, opfordrer 
Gunna r Møller, formand 
for SIK 80, der arrangerer 
løbet , dog folk til at kom 
me en time før start, for at 
undg å sidste-øjebliks pa
nik . . 

Dem, der allerede har 
tilm eldt sig, skal hente de
res start numre en halv ti-

me før starten går 
Sidste år var der 142, der 

løb med, et tal Gun nar 
Møller håber bliver større i 

· år. Og hvis vejret ellers ar-. 
ter sig, skulle det også 
kunne lade sig gøre - vejret 
sidste år var ikke for godt. 

Helt efter bogen er der 
også en hold~ og skolekon
kurrence i år. Sidste års 
vinder af holdkonk urren
cen var Sparekassep Nord
jylland . med 28 deltagere, 
mens det var 6.B fra Sæby-

gårdskolen , der løb af med 
præmi en i skolekonkur-
rencen. •. 

Den sidste fortræning til 
løbet er onsdag aften , 
hvor Else Stellan Jensen 
står for det praktiske, 
m ens der på selve løbsda
gen er opvarmning ved 
Hanne Rohlen . 

osk 
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Sæbygård-Iøb for 
hele familien 
Lørdag den 24. juni afvikler 
SIK 80 i samarbejde med 
Sæby Folkeblad dette års 
Sæbygård-løb. Der vil være 
start ved tennsibaneme i 
Sæbygård Skov. 
Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, 
oplyser, at løbet er udfor
met, så hele familien kan 

deltage . Ruterne bliver på 
3,8 km og 9,9 km gennem 
den smukke natur. Delta
gerne inddeles i forskellige 
aldersgrupper, og der er 
præmier til alle gruppevin
dere samt diplom til alle , 
som gennemfører. Den sko
leklasse , der har procentvis 
flest løbere med, vinder T-

shirts og en pokal. Sidste år 
vandt 6.b fra Sæbygårdsko
len. 
Op til løbet er der hver ons
dag aften fortræning ved 
Sæby Fritidscenter. 

PR 

Syv 
SÆBY: 
klubbt 
en.De 
sen, Id 
elsen, 

Sidste års klassevinder, 6.b. fra Sæbygårdskolen . Bagerst fra venstre ses Hanne Nielsen , 
Bettina Jensen, Johnnie Larsen, Henrik Olesen og Mads Andersen. Forrest Maria Mobeck, 
Katja Kupetz og Louise !saksen. 



146 svedte sig gennem Sæbygårdløbet 
Ny deltagerrekord i løbet - den gamle slået med fire løbere f<.b -to_ cJ_)-

Af Ole Sanvig Knudsen 
Foto: Bent Jakobsen 

SÆBY: De var der alle
sammen, da Sæbygård
løbet blev skudt af i lør
dags. 

De toptrimmede, tightsk
lædte supermotionister, 
der havde programmeret 
tidsskemaet ind i uret in
den start - og så dem, der 
bare var der for at gen
nemføre. 

I sidste ende sejrede de 
hver og en, idet Sæby
gårdløbet, som kaldes for 
et familieløb, handler 
mindst lige så meget om 
at være med som at løbe 
hurtigt. 

Inden starten på den 
korte rute overfaldt VT 
Sæbys udsendte medar
bejder Per Jensen, for at 
høre om hans forvent
ninger til løbet. 

- Det er første gang, at 
jeg er med i år, så jeg har 
ikke nogen tid, jeg skal 
slå. Men jeg regner med 
at bruge en halv times 
tid, afslørede han . 

Et hurtigt blik i resultat
listen afslører, at · Per 
Jensens tid blev en del 
pænere end de 30 minut
ter. Nemlig 21,37. -

Men hvorfor overhove
det knokle op og ned ad 
bakker i 25 graders var -
me, når man i stedet kun
ne ligge på en strand og 
lave aldeles ingenting? 

- Jeg har været soldat, 
og dengang var jeg i ret 

god form. Nu vil jeg ger
ne igang igen, og så 
meldte jeg mig til her, 
sagde Per Jensen om den 
sag. Og afslørede iøvrigt, 
at der ikke lå flere måne
ders intens træning b:i.g 
tilmeldingen. 

Så med tanke på hans 
tid er der vel håb, også 
for os ikke-motionister, 
der går og drømmer om 
at kunne tage trappen op 
på fjerde etage, uden at 
skulle have ilt under
vejs ... 

S.et under et blev Sæby
gårdløbet en pæn succes i 
år. Med en lillebitte stig
ning i antallet af løbere 
(fire) nåede SIK .80 i år op 
på rekordtallet 146 løbere 
til start, og løbet blev af
viklet under perfekte for
hold med blå himmel og 
mange varmegrader. 

De 146 deltagere fordel
te sig med 77 på den kor
te 3,8 km. rute og 69 på 
den 9,7 km. lange rute. 

Begge ruter blev skudt 
igang af viceborgmester 
Hans Krarup Olesen, og 
alt gik som det skulle. 

Ude på ruterne var der 
heller ikke meget at tage 
fejl af, idet levende po
ster, kridtstreger og pla
sticstrimler viste løberne 
den rigtige vej rundt i 
den smukke natur. Og de 
frivillige fra Civilforsvaret 
sørgede for, at der var 
vædske nok til løberne. 

Eneste problem for ar
rangørerne var en mand
lig løber, der udgik/ af 

løbet uden at melde det 
til løbsledelsen. 

Det affødte hurtigt en 
del kommentarer, blandt 
andet var der nogen der 

mente, at man nok skulle 
tjekke pigelisten og 
Kærlighedsstien en ekstra 
gang... Gåden blev dog 
løst, da en løber kunne 

fortælle, at han havde set 
en anden løber blive ta
get op af en bil ude på ru
ten. 

Efter løbet fik alle delta-

gerne diplom med deres 
tid og et specielt fremstil
let Sæbygård-krus med 
hjem, som minde om da
gen. 

Nogen tog den med ro, andre gav sig 100 procent. Her er det Jesper Høeg - og han løb igennem. Han fik med 13,19 
bedste tid på den korte rute. 



Allerede fra starten var der l)ård kamp om placeringerne. 



MANDAG 26. JUNI 1995 SA 

Resultater fra Sæbygårdløbet 
SÆBY: De "gamle" satte 
ungdommen grundigt 
på plads under Sæby
gådløbet i lørdags . 

Tre af de fire løb blev 
vundet af deltagere 
over de 36 år, det ene
ste ungdommelige ele
ment, der sneg sig for
an, var Jesper Høeg på 
mændenes korte rute. 

Specielt imponerende 
var Villy Jochumsens 
præstation. Efter en 
kort · opvarmning på 
den lille 3,8 km. rute, 
hvor han fik tredjebed
ste tid blandt mænden
de, luntede han den 
lange rute rundt i da
gens bedste tid. , 

Og Villy Jochumsen 
er altså over 45 år gam
mel... Tillykke med ti
derne .. 

Resultatlisten fra 
Sæbygårdløbet : 

Rasmus Jensen 20,28 -
Rasmus Arvidson 23,24 
Simon Rafn 25,28 -
Jesper ANdersen 26,19 -
Kim Jensen 27,40 - Ma
tias Beermann Chri
stensen 29,20 - Kristian 
Dahl Jensen 38,18 -Ter
kel Mikkelsen 1, 13.40 

13-16 år: Anders Si
monsen 14,27 - Christi
an Simonsen 14,42 -
Lasse Rasmussen 15,07 
- Nicolai Ladewig 17, 10 
- Dennis Mølkær Jensen: 
20,03 - Henrik Olesen 
20,12 ~ Thyge Mikkel
sen 21,28 

17-35 år: Jesper Høeg 
13,19 - Ole Holmskov 
13,43 - Christian Frank 
14,58 - Anders Frank 
14,59 - Hans Bak Peder- 
sen 15,35 - Michael 
Henriksen 16,08 - Lars 
Johansson 16,10 - Jan 
Lang Nielsen 16,24 -
Claus Ågård 18,36 - Bo 

Kort rute, kvinder: !saksen 18,40 - Peter 
0-12 år: Ditte Møller Christensen 19,20 . 

Nielsen 21,27 - Jeanette Kim Dam Sørensen 
Arentoft 23,44 - Mette 19,38 - Per Jensen 21,37 
Jensen 23,50 - Nynne Tonny Kristensen 
Eriksen 23,54 - Maja Be- 22,21 - Jan Kristensen 
ermann . Christensen 22,28 - Micbael Jensen 
41,25 - Nanna Mikkel- 22,33 - Peter Christen
sen 1.13, 40. sen 23,10 - Peter NielJ 

13-16 år: Mette Møl- sen 23,48 - Rene Jensen 
ler , Nielsen 20,25 28,34 - Mads Christen~ 
Katrine Vorum 21,05 - sen 29,21 - Jan Larsen 
Susanne Nielsen 23,32 32,26 - Michael Dunke 

17-35 år: Helga Bang 32,27 
. 17,08 - Lone Thomsen 36-45 år: Erik Peder-
19,25 - Tove._.ei.1i~~~rs!'iel"!!n•'"'!s~en~ -,;lriJ4n, l5 -
20,02 - Lene Gram Madsen 15,22 - Jan Tve-
21,59 - Lone Jensen de Rasmussen 15,46 - -
22,33 - Maibritt Nielsen Kurt Hollinsberg 18, 16 -
22,45 - Annette Dahl Charles Christensen 
26,55 - Hanne Beer- 20,29 - Helmer Arvids-
mann 41,25 son 27,03 

36-45 år: Karin 46 år og opefter: Villy 
Wæhrens 14,49 - Han- . Jochumsen 14,13 - Poul 
ne Treebak 20,35. Inger Bredgaard 18,17 
Dam Nielsen 21, 11 - Hardy Østergård 21,32 
Doris Jensen 23,28 - In
ge M. Nielsen 36,38 -
Else Korsbæk 1.13,40 

46 år og opefter : Jane 
Dyrmose 19,57 - Bente 
Blok 21,44 - Joan Bor
glum 21,51- Gunhold 
Jensen 22,44 - Kame 
Andersen 30,48 - Birgit 
Bidstrup 31,24 

Kort rute, mænd: 
0-12 år: Michael Hol

lensberg 18,15 - Nicolai 
B. Madsen 18,25 

Lang rute, kvinder: 
17-35 år: Helga Bang 

46,51 - Margit Pedersen 
1.02,23 - Mette Søren
sen 1.12,20 

36-45 år: Else Stellan 
Jensen 45,30 - Linda 
Arentsen 51,56 

46 år og opefter: Ulla 
Fløche 44,41 - Jytte Un
dahl-Behrend 55,51 -
Gudrun Larsen 56,51 -
Grethe Slyk 1.01,38 -
Inger Sørensen 1.02,22 

Kirsten Andersen 
1.06,57 - Marie-Louise 
Bruun 1.12,23 

Lang rute, mænd: 
0-12 år: Rune Peder

sen 49,31 - John Niel
sen 50,11 

13-16 år: Brian 
Rasmussen 46, 17 

17-35 år: Frede An
dersen 38,06 - Jona s 
Treebak 41,06 - Mads 
Christensen 42,15 
Carsten Neygård 42,42 -
Claus Bak Pedersen 
43, 17 - Christian Crone 
43,55 - Preben Kejser 
44,29 - Jens Chr. Skovs
gård 45,01 - Alland 
Lagrand 46,20 - Lars Jo
hansson 46,34 - Esben 
Skov Laursen 47,20 -
Hans Jensen 48,23 - Jan 
Korshauge 49,18 - Hans 
Hougård 51,19 - Torben 
Østergaard 51,57 

36-45 år: Esner B. 
Christensen 39,23 - Per 
Thornberg Hansen 
39,47 - Jens Jørgen Mik
kelsen 40,45 - · Niels 
Arp-Nielsen 41,06 - Kaj 
Hunderup 43,36 - Bent 
Nielsen 44,21 - Knud 
Mikkelsen 45;13 - Wil
liam Koktved 45,28 -
Poul E. Mortensen 
47,42 - Claes Persson 
4 7,48 - Charly Godt
fredsen 47;59 - Jørgen 
S. Jensen 48, 12 - Carl 
Chr. Olsen 48-,28 - Sten 
re e~6 .- Kaj 

Andersen 48,53 - Jørgen 
Jensen 53,12 - Hans Kir
stein Henril<sen-55,05 . 

46 år og opefter: .Villy 
Jochumsen 37,41 - Jens 
Gaarden Andersen 
38,53 - Jesper Gram 

_-Hansen 41,30 - C.E. 
Vndahl-Behrend 42,13 
- Tage Andersen 42,57 -
Svend Erik Mikkelsen 
44, 17 - Jørgen Nielsen 
44,42 - Karl Høeg An
dersen 47,37 - · Niels 
Erik Jensen 47,48 - Erik 
Blok 50, 11 - Flemming 
Pedersen 54,12 - Per 
Pank Jensen 55,38 -
Mogens Bøye Olesen 
56,29 - Jens A. Nielsen 
5 7, 19 - Harry Sørensen 
1.01,54 - Bent Olesen 
-1.05,25 - Ivan Bjærge 
:1.05,46 - JørgenJohans
son 1.11,44 



Onsdag den 26. juli 1995 

6 • plads trods A .·ik;.:;·. 

manglende stang 
Den 16-årige Jeppe Kri
stensen, SIK 80, opnåede 
en 6. plads ved de nordiske 
mesterskaber i mange
kamp i Honefoss, og det til 
trods for, at hans stang til 
stangspringskonkurrencen 
ikke kom med fra Aalborg 
Lufthavn. · · 

SIK' s formand Gunnar 
Møller Nielsen er i den for
bindelse . meget utilfreds 
med servicen i Aalborg 
Lufthavn. 

- Jeppe · skulle flyve fra 
Aalborg til Kastrup for at 
støde til resten af deltager
·ne på det danske ungdoms
landshold, fortæller Gun
nar Møller Nielsen, -· og da 
det er kotume, at hver del-

;I tager medbringer sit eget 
personlige udstyr, havde 
t.Teppe forinden i meget god 
tid kontaktet lufthavnen i 

l Aalborg og spurgt, om han 
kunne medbringe sin stang 
og fået etja. 

- Da han så i god tid står i 
lufthavnen for at flyve til 
Kastrup, får han et nej , og 
det er hvad jeg vil kalde 
meget dårlig service fra 
Aalborg . Lufthavns side , og 

· naturligvis en dårlig start 
På · Jeppes mangekamp, 
fortsætter Gunnar Møller 
Nielsep. - Jeppe var virke
lig sat op til at yde sit bed 
ste ved disse mesterskaber 
med et dansk mesterskab 

· på bagen samt ved samme 
lejlighed en dansk rekord . 

- På grund af regn og tor
den i Honefoss blev resul
taterne heller ikke de aller
bedste, men disse beting~l-: 

Jeppe måtte springe med 
lånt stav ved NM i Hone-
foss. · 

ser var naturligvis ens for 
alle , slutt er Gunnar Møller 
Nielsen. 

Jeppes 6. plads blev op
nået gennem følgende re
sultater : 100 m h ækk eløb i 
14,86 sek., diskoskast 26,8 
m, stangspring 2,60 m, 
spydkast 44,00 m, 100 m 
løb 12,42 sek., kuglestød 
9,80 m, længdespring 5,82 
m, højdespring · 1,76 m 
samt personlig rekord i 
1000 m løbet med tiden 
2.58,49 min. 

- Når vi i øvrigt ser bort 
fra vejret og øvrige forhin
dringer, blev mesterskaber
ne en særdeles positiv ople
velser, siger Gunnar Møller · 
Nielsen. 

sem 



DEN . LILLE 

SÆB.Y: Seks unge fra SIK 80 har brugt en uge af de- ·.· ·. ·. 
res sommerferie i Fuglsøce~tret, hvor de har fået .... 
et instruktørkursus -. .~ .., 

Fra i morgen, når SIK 80's .første sommeratletiks- ... 
kole går i gang, skal de så finde ud af, om instruk- . ··. 
tør-vingerne kan bære. . 

Eleverne på skolen, der konimer fra 3.-, 4.- og 5.
klasserne fra skolerne i Sæby og Volstrup, møder 
på atletikstadion · mandag morgen ; og kan se .frem . 
til tre spændende og indholdsrige dage med atle
tikken i centrum. 
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De svedte i varmen 
Fuld gang i atletikskolerne i Sæby og Dybvad 

Trl.,t.-C>k' \.md,t K.11uJl.t'Ft 
fot". Eivind Pedrf,;,.,, 

\.l B\' 1DY8\"\0 Rom 
må "·.icre,cjort afct ~r
dclb ,..a.nnc-~tandigt 
\to!. I rod\ tre.fire timen 
•tlctiL.\ L.ole I bagende 
10!\l.in ,,g .lO,t:radc:n \·at · 
mr. ,·ar der ~tad1g fuld 
tr)'k p,i •e1c,,erne .. \hht 
pi formiddagen 

I l)vm..id, hrnr der var 
godt SO dt'ltagt·rt' i mand3-
gen\. program, ,.1r bonw• 
nc i S\111g pi \ekSU3tioner, 
hvor di~pllnerne \.'ar så 
foa}.;.elli~ \Om boldb\t, 
højde1prmg. kg og to gan-
8t' 400 m. lob. 

\pl-ck-lt 400 m. lobet sat
te \ine spor blandt de \m.i 
atlctlkudm·ere. S""fflt'n 
dre,· nærmest ned af un
gerllt.", da de l.om i mål, 
nogen betydeligt mere 
mærl.tde af turC'n end an
dre. 

Da mandagens program 
var O\·erstået flokkedes 
børnene om instruktorene 
for at høre nærmete om 
t1rsdllgogilleminwtons. 

Ogd er.ko.'-.,,. en tU' I S.,. ....,. • dat AlarMi ~ der fotMger 91g med held. Men han havde nu 09N dag,. h \.'Or atletiksl..olen bil,._,__ 

,,er aMullt:t m,-d ('t nll(~ 
t"-""·nl'. Ox nett af bomene 
\å 1kkl' hdt tryøt" ud ved 
tank,·n om at d,;ullc ffi hd 
omgang rundt om ktbl-b.t· 
nenlg(-11. 

\h-n til ht-rohR("lw for de 
nl'Slt' fik.~ at vid,·, at ma.n 
IUe ht-h'"'·.,.r at ktt)t' 400 
m. til Sfa>\.·n('t • dt>Jt L1n~ 
dlsbnce- kan bvtte,, od 

meJ de mere overkomme
ltgc 60 m 

l>t f1tttt' af dt:ltagerne I 
l)ybvad havde Ikke dyrket 
atkt!k fur, og var med for 
11,w at k <kt Jn · og d•·t ~ 
ud til,1tdch.l\·1kdct lt(.o\f 
11'f~~~~:;·d ... t ;mdre .li· 
sc.· pli11L'f, Jcl shxl p.\ pro
grammet . Blandt ,IOdt·I 
spydlMt p.1 ('JI Utr.ciiho. 
11el mide. l>et xl.ilJt nt1n· 
Hl( iUe om at \,;,.nti: ~pydt.,. 
li<!' lan'tl, men ddirnod 
p ræchL Og pt,..'\.lslunsk,ut 
var dl'r fine .if bli!nk'ut', 
der len·r('dt'. Til 1mtruk 
torene~ lungtr\ '10rt for
tryddw . 

\1.llt:nt', dt'r blev bm·1 
efter, v,u nem hg ballonN. 
Og balloner skal som ~ 
kendt pusth op - hvilket 
så ud til at v~re temmelig 
h.\rdt i j() gra.ders varme. 

Od er Dybvad IK og Slt 
80 der har arrangeret de to 
atletikskoler, for at følge 
op på DBU og DGls store 
sucC'fl mNI fodboldskoler 
landetm,er. 

Begge stt'ller er det nogle 
:if k.lubbern e<i yngre mnt
lcmmcr, der har brugt 
mas'it'r af lid på at arrange
te de tre d.Jges atletikskole. 
Og masser af tid betydet 
1/eæu;:H 

I ~-by Itu '\IK AO wndt 
dekkilmtruktof\'ri 14-IS 
in~ldt·ren p,I et in,truk 
torkunus I fo~I\OC."cnttt:t, 
dn \'arrdt tn uge. Og bag· 
eftN har de sels holdt en 
del moder. hvor skolen er 
bkwt planlagt . for sk.11 
man holde en ne1k 10-irtge 
unger I wing I fire timer 
om datten, så rækk('r det 
ikle mt'd 1111111ovl\atio. 
111·m lunn. \Ji ik.al alting 
\·ært planlagt na-,,1en ned 
til den mill<h!e detal~. 

Båd,~ i Sæby og Dytwad 
t>r on\dag \1d)te daA på at
ktilskoh-n • \l OOnwne 
n.\r li~ rt p.lf frld.lge in
den dt-t gir k» i den ri~t,ge 
~kolc 

-~ 
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De ·sv€dte i ~ 
Fuld gang i atletikskolerne i Sæby og Dybvad 

med de mere overkq 
lige 60 m. 

De fleste af delta 
Dybvad havde ikke 
atletik før, og var ID! 

lige at se det an - og 
ud til, at de havde de 
med sporten. 

I Sæby var det an 
scipliner, der stod p 
grammet. Blandt 
spydkast på en utr 
nel måde. Det gjald 
lig ikke om at kaste 
ne langt, men de 
præcist. Og præcisio 
var der flere af bø 
der leverede. Til i 
tørenes lungers sto 
trydelse. 
· Målene, der blev 
efter, var nemlig ba 
Og balloner skal so 
kendt pustes op -
så ud til at være te 
hårdt i 30 graders va 

Det er Dybvad IK 
·so der har arrangere 
atle_tikskoler, for at 

· op på DBU og DGI 
succes med fodbol 
landet over. 

Begge steder er det 
af klubbernes yngre i 
lemmer, der har 
masser af tid på at ar 
re de tre dages atleti 
Og masser · af tid b 
flere uger. 

I Sæby har SIK 80 
de seks instruktører i 

ld .a~a~ - ...& ~ a - ~ ' 



Tekst: Ole Sanvig Knudsen 
Foto: Ejvind Pedersen 

SÆBY /DYBVAD: Børn 
må være gjort af et sær
deles varmebestandigt 
stof. Trods tre-fire timers 
atletikskole i bagende 
solskin og 30 graders var
me, var der stadig fuld 
tryk på "eleverne" sidst 
på for1!1iddagen. 

I Dybvad, hvor der var 
godt 50 deltagere i manda
gens program, var børne
ne i sving på seks stationer, 
hvor disciplinerne var så 
forskellige som boldkast, 
højdespring, leg og to gan
ge 400 m. løb. 

Specielt 400 m ~ løbet sat
te sine spor blandt de små 
atletikudøvere. Sveden 
drev nærmest ned af un
gerne, da de kom i mål, 
nogen betydeligt mere 
mærkede af turen end an
dre. 

Da mandagens program 
var overstået flokkedes 
børnene om instruktørene . 
for at høre nærmere om 

ver afsluttet med et nåles
tævne. Og flere af børnene 
så ikke helt trygge ud ved 
tanken om at skulle en hel 
omgang rundt om løbeba
nen igen. 

Men til beroligelse for de 
fleste fik de at vide , at man 
ikke behøver at løbe 400 
m. til stævnet - den lange 
distance kan byttes ud 

landet ov~ - ~-- \ 
Begge steder er det nogle 

af klubbernes yngre med
lemmer, der har brugt 
masser af tid på at arrange
re de tre dages atletikskole. 
Og masser · af tid betyder 
flere uger. 

I Sæby har SIK ~O · sendt 
de seks instruktører i 14-15 
års-alderefl på et instruk
tørkursus i Fuglsøcentret, 
der varede en uge. Og bag
efter har de seks holdt en 
del møder, hvor skolen er 
blevet planlagt - for skal 
man holde en flok 10-årige 
unger i sving i fire timer 
om dagen, så rækker det 
ikke · med improvisatio
nens kunst. Så skal alting 
være planlagt næsten ned 
til den mindste detane. 

Både i Sæby og Dybvad 
er onsdag sidste dag på at
letikskolen - så børnene -
når lige et par fridage, in
den det går løs i den rigtige 
skole. 

tirsdag og ikke mindst ons- . 
dag hvor atletikskolen bli- Armene op, benene frem og så ellers ud I det blå: Sådan 

' skal et længdespring se ud - også i Dybvad. . ! 

Spyddene skulle ikke kastes langt, men præcist på Sæby Atletikstadion - og mange af 
børnene ramte de balloner, der skulle sigtes efter. 

· Højden var ikke det vigtigste - i første omgang skuile der trænes den rigtrge 'tekni,k,· 
nemlig Fc:,sbury-flop'et, der revolutionerede ~n hel _spo,rtsgren. ··· 

'!"> ... ~ 

'- 1 



Klar, start, sved! Feltet er lige sendt ud på 400 m. sauna-løb på Dybvad Atletikstadion. 

Også diskos'en fik en tur i Sæby. Her er det Rune Pedersen, der forsøger sig med held. Men han havde nu også 
p~øvet før. 

Tekst: Ole Sanvig Knudsen 
Foto: Ejvind Pedersen 

SÆBY /DYBVAD: Børn 
må være gjort af et sær
deles varmebestandigt 
stof. Trods tre-fire timers 
atletikskole i bagende 
solskin og 30 graders var
me, var der stadig fuld 
tryk på "eleverne" sidst 
på formiddagen. 

I Dybvad, hvor der var 
godt SO deltagere i manda
gens program, var børne
ne i sving på seks stationer, 
hvor disciplinerne var så 
forskellige som boldkast, 
højdespring, leg og to gan
ge 400 m. løb. 

Specielt 400 m. løbet sat
te sine spor blandt de små 
atletikudøvere. Sveden 
drev nærmest ned af un
gerne, da de kom i mål, 
nogen betydeligt mere 
mærkede af turen end an
dre. 

Da mandagens program 
var overstået flokkedes 
børnene om instruktørene . 
for at høre nærmere om 
tirsdag og ikke mindst ons
dag, hvor atletikskolen bli-

ver afsluttet med et nåles
tævne. Og flere af børnene 
så ikke helt trygge ud ved 
tanken om at skulle en hel 
omgang rundt om løbeba
nen igen. 

Men til beroligelse for de 
fleste fik de at vide, at man 
ikke behøver at løbe 400 
m. til stævnet - den lange 
distance kan byttes ud 

lanået over. 
Begge steder er d 

af klubbernes yng 
lemmer, der hal 
masser af tid på at 
re de tre dages atlei 
Og masser -af tid' 
flere uger. 

I Sæby har SIK I 
de seks instruktøre 
års-alderen på et 
tørkursus i Fugls, 
der varede en uge. 
efter har de seks I 
del møder, hvor s 
blevet planlagt -
man holde en flok 
unger i sving i fi 
om dagen, så ræ 
ikke · med impr : 
nens kunst. Så sk 
være planlagt næ : 
til den mindste de 

Både i Sæby og 
er onsdag sidste d 
letikskolen - så 
når lige et par fri1 
den det går løs i d€ 
skole. 

Armene op, benene frem og så ellers ud i det bl~ 
skal et længdespring se ud - også i Dybvad. 
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med de mere overkomme
lige 60 m. 

De fleste af deltagerne i 
Dybvad havde ikke dyrket 
atletik før, og var med for 
lige at se det an - og det så 
ud til, at de havde det sjovt 
med sporten. 

I Sæby var det andre di
scipliner, der stod på pro
grammet. Blandt andet 
spydkast på en utraditio
nel måde. Det gjaldt nem
lig ikke om at kaste spyde
ne langt, men derimod 
præcist. Og præcisionskast 
var der flere af børnene, 
der leverede. Til instruk
tørenes lungers store for
trydelse. 
· Målene, der blev kastet 
efter, var nemlig balloner. 
Og balloner skal som be 0 

kendt pustes op - hvilket 
så ud til at være temmelig 
hårdt i 30 graders varme. 

Det er Dybvad IK og SIK 
·so der har arrangeret de to 
atletikskoler, for at følge 
op på DBU og DGis store 
succes med fodboldskoler 
landet over. 1 

Begge steder er det nogle 
af klubbernes yngre med
lemmer, der har brugt 
masser af tid på at arrange
re de tre dages atletikskole. 
Og masser · af tid betyder 
.fl 01"0 11 lTO"t" 

Spyddene skulle ikke kastes langt, men præcist på Sæby Atletikstadion - og mange af 
børnene ramte de balloner, der skulle sigtes efter . 

• .;.11 ;::~ 



Onsdag den 9. august 1995 Sæby Folkeblad 

Det var ikke kun på stadion, der blev 
dyrket atletik. Der blev også leget på 

stranden og i parken ved Rosenvej, hvor 
der her kan ses glimt fra opvarmnings

legene. 

Atletikskole 
blev en 

varmsucces 
- Sidst.e uges hedebølge sat
te turbo på Sæby's atletik
skole, så den blev en varm 
succes. 

Sådan lyder meldingen 
fra SIK 80's formand, Gun-

nar Møller Nielsen, om 
klubbens sommerferie-til
bud til eleverne i 3., 4. og 5. 
klasserne på fire af skolerne 
i kommunen . 

I dagene 31. juli til 2. au-

gust deltog godt fo børn i 
atletikskolen, hvor pro: 
grammet bl.a. bød pa 
spring, kast , løb og forskelli-

Godt 20 børn var i sidste uge på atletikskolen, som seks ganske unge instruktører fra SIK 
80 stod i spidsen for. 

~ -'' ~ 
E-~' 

Så starter atletiktræningen for alle interesserede 
hver tirsdag og torsdag. 
9-12 år: Kl. 18.00 -19.00 . 
13 år og ældre: Kl. 19.00 - 20.30. 

ge lege. 
SIK 80's formand ind

rømmer, at han inden star
ten mandag morgen var lidt 
skeptisk i forhold til, om 
klubbens unge instruktører 
på 14-15 år nu også kunne 
holde gejsten oppe hos bør
nene i de fire timer, de hver 
af dagene var på banen . 

- Men min skepsis blev 
heldigvis gjort til skamme ; 
Instruktørerne havde plan
lagt et meget afvekslende 
program, hvor de havde ta
get højde for deltagernes va
rierede forudsætninger - og . 
for varmen, fortæller Gun
nar Møller Nielsen. 

Aktiviteterne foregik det 
meste af tiden på atletiksta
dion, men børnene muntre
de sig også i den nærliggen
de park og ved stranden. 

Atletikskolen sluttede af 
med et stævne, hvor SIK's 
ældre medlemmer var dom 
mere, og alle deltagerne fik 

.et diplom for såvel deltagel
se i stævnet som i atletik -
skolen. -

-rit 



· Stævne i aften i Sæb)' _ _ . ... _ -~ 
.i- • • .. • ... - - _. -. " • t. •, - . . -. .... :. 

SÆBY: SIK 80 og DGI arrangerer i af- - og 200meter løb~ 10.:.1:1 år\ge: ~O<nie~ :· . 
. : ten --p~t .såkaldte Nålestævne på Sæby ter · løb1 -.1æ~ngdesQring, _ boldkasJ _ og : 

( 
. Atletikstadion. Der er atlet~r fra : . 4QO -ineter _tøb.,.).2~13. -årige:~·_69:Iftet~r ,-.. 

1 _ Hads.µq.d, Sæ~y, Dybvad, Hjørr .in~ og ~øb, høtdespriilg, :.:9~J!iR~}t_~R-t.c-=8_~ ~ _ : 
Byr-~te~ med 1 arrangementet, d~~'. er -_ ,.meter løb. 1~~1~ · ~ng~f .. ~1~ -.:~et,~ '. . 

· for bø.rh og 1:1ng~ i ~lderen 6-J~ ~J-i. . . l_øb; _t1øjdespring~ ·kuglestød -og 1.~~ --:,.., .. 
J?ef .dystes i ~isse~discipliner:: ·6-7 åri~· - meter -løb: Ovet 16 . .år:'"iOQ-ineter lø1>,,.~·f 
ge: 40 meter løb, .længdespring ; boldi · ~_': 100/110 · meter:~ _hæk, -Jiøjdespr1ng, ,:,-_' 

,-_-kast og 200 meter løb~ 8.:9 åriget 4ff ~-· spydkast og l.5001rieter løb. - . - · 
·~meter : løb, længdespring, kug~støa ~ ~. - --·· - · -

r. . ~i. ..... ..t.. - ,. :,.. - :~. , =-----~r~,. ; . ;;:.;:c..:..,.=c;.;"-'--"'"' -.~ ,,.._ 
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Tommy Thomsen - positive forhandlinger. Arkivfoto 

SÆBY . . FREDERIKSHAVNS AVIS • _lZ_ 

T-listen vil kælllp e 
for atletik-stadion 
Stor tilfredshed med budget-forhandlingerne 
SÆBY: Kommunelistens 
fem byrådsmedlemmer 
er særdeles godt tilfred
se med de hidtidige for
handlinger om kommu
nens budget. Men listen 
vil kæmpe hårdt for, at 
der bliver sat et million
beløb af til renovering 
af Sæby Atletikstadion. 

- En af vores mærkesag er 
er, at idrætten skal styr
kes. Vi har udsat den til
trængte renovering af 
Sæby Atletikstadion for 
længe. Derfor vil vi kæm
pe for, at der bliver sat tre 
mio. kroner af til stadion 
over to år, siger Tommy 
Thoms en (T). 

Han er generelt godt til· 
freds med de hidtidige 
budgetforhandlinge r, 
som han mener er afvik
·let i en god og positiv 
stemning. 

- Vi er rørende enige 
om 99 procent af budget
tet . Der mangler blot de 
sidste detaljer. Men allere
de nu kan vi vist sige, at 
der er lagt op til et bredt 
forlig, som alle byrådets 
partier kan stå bag. 

- I fjor følte Venstre sig 
sat helt uden for indflydel
se, hvilket vel har påvi rket 
samarbejdsklima et i byrå
det i negativ retning det se
neste år. Har Venstre-folke
ne igen grund til at føle sig 

tilsidesat? 
- Det mener jeg bestem t 

ikke. Hvis de gør det, er 
det rent pjat! 

· God økonomi 
Tommy Thomse n hæf

ter sig ved, at der er enig
hed om en række hoved
punk ter, der lyder såle
des: Skatten og grund
skylden skal holdes i ro, 
der må ikke hjemtages 
store lån , og der må ikke 
trækkes på kommunens 
kassebeholdnin g. 

- Det er særdeles vigtigt, 
at vi er enige om disse 
ting. Men det er selvføl
gelig også lettere , når 

økonomi en går i den rig
tige retning , siger Tommy 
Thomsen med hen vis
ning til , at skatteind tæg
terne for 1996 sand syn
ligvis vil stige markan t . 

Han mener, at 1996 bli
ver et år uden de store 
kommunale investerin
ger. 

- Vi har for læng st in
volveret os i Trafik Center 
Sæby Syd og udbyg nin
gen af Sæby Skole Syd. 
Der bliver ikke råd til me
get mere - måske kun at
letikstadion, opsumm erer 
Tommy Thomsen. 

kjær 
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Løber for 
bøm 
• "]l· 
1 . .1::te ·, 

• -

Sæby-løbet·-·afvikles ~ s_ep·teJ}lber 

SÆBY: Luftvejssyge børn _ 
i Sæby's tjekkiske ven-

, sk,;ibsby, Bilina, bliver _ 
vinderne af det store 
motionsløb, der finder · 
sted i .Sæby 16. septem-
ber. · 

ning, altså gøre; -noge~ 
ved. -

Sæby-løbet .er et-komb.i~ 
neret gade- og terrænløb, , 
hvor matr kan . vælge mel
lem ruter ~ på 5 og 1 Q_ kilo--· 
meter. c..- • 

·_ Deltagerne . bestemmer _-
Overskuddet - fra løbet . selv, hvor mange penge _ 
sendes nemlig - til Bilina, . de vil betale . for at være 
hvor -der er god brug for . med .-- Meil arrangørerne -_ 
dem. Venskabsbyen · ligger.._ lægger -op til;· at _man .gi
ved en brunkulsmine, der ver et beløb per løbet ki-
er så stor, at den kan ses _ lometer. -
fr~ månen. . . ~:Samtidig opfordres _ lo-: 

På grunq af kullene er_ kale virksomheder og en
der masser af forurening i ~eltperson ·er til at støtte · 
området, og det påvirker _ arrangementet med pen
børnep.es helbred "i nega-. gegaver. ~ ~De = første -~00. · 
tiv retn~g . Bømehj'em- -. lgoner hår borgmesJer Le: 
mene for syge .børn er_ if Bak givet på ~ommu-

. pæne og rene,-.men der et nens v~gne. 
stor mangel . på _hjælpe.:. · 
-midler. -

Det ·vil arrangørerne af 
Sæby-løbet, SIK 80 og 
S~by Handelsstandsfore-



·, . pesvæ~e J<~~~i:·~:~p,~tjJJt~~ti.ij}kUn:_:~~Jle!.:me~_" fe.ni."'. . 
mand l :· Rariqe-rs~, ·:··~g .-~~}1~urine,= ·kun.})1al\idel~~\-.åf ~ .· 

· .. · · ;:!frifit it::t~i liilli\1;1:ldi:iltlfl >. • 
, den tredie og'·sidste,:p.låos: t .ri;æste.· ars·· 3. ,division · 
··· · :N~,iennte -c1e:,,r~:tlf t&ptt~<·,si.1,y.it~~gtøi1:·s1:-ect~t·,:i>år$y.l.· . :: 

veride-:og sid$tepla<lsen>= ·. · ··· · · = · 

, . . - . ···- . . 



·,:;_.g __ ~ g~ 9 s
Elot mesterskab til SæQy _ ._-
AABENRAA: Egen~lig er de jydsk-fynske regions
mesterskaber beregnet på at samle et hold af de 
bedste .talenter fra klubberne i hver af de fem re
gioner, men S~by stillede med hele holdet, da 
R_egion Nord i week~nden vandt . mesterskabet _ 
hos de 10-11 ~ige piger. · -· · 

Ganske imponerende af den lille klub, som i 
de sidste år har markeret sig som en af de føren
de i Jylland omkring talentudviklingen. 

Sæby-pigerne vandt iøvrigt med en sikker mar
gin ned til nærmeste forfølger, -som kun fik 109 
mod Sæbys/Regions Nords 136 points . . 

Hos de l,?.-13 årige piger - hvor holdet var sam
mensat af de lokale klubber - blev det til en tre
dieplads, mens både de 10-11 årige og de 12~13 
årige drenge måtte nøjes med fjerdepladsen i fi
nalestævnet i Aabenraa. 

toto 
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Onsdag den 30: august 1995 

. -

Guldpigerne fra SæDy, 
· De 10-11 ' årige piger fra 
SIK 80er bare g,.dd værcJ.. 

. I lørdags løb de suve
rænt guldmedaljerne hjem 
til Nordj ylland, ,da de del 
tog i en · :regions-turnering 
med fire andre jydske regi
oner ~ . Region Nord havde 
sendt deltagere af sted . fra 

_ klubberne AKK; AFF, Byr-
. sted Hjeds, Dybvad, 
· Hjørring og Sæby.. · 

Der var i alt fire hold · af-

. sted fra det nordjyske, for
.delt på 10~ 11 års piger og 
drenge samt 12-13 års pi
ger og drenge. Men . lige 
netop på holdet for. de 10-
11 .. års · piger var der _ kun 

· deltagere fra Sæby. 
Guldpigerne er: Rikke 

Nielsen, . Camill å . Nielsen, 
Ditte Møller Nielsen, Chri- . 
stina L. Hansen, . Helle : 
Mølhave, Charlotte N ørholt 
og Julie Dyg. · 



. . - . ·_ :3 J-!i-C,S. 
SIK 80 kan ryl9<.e op 
- - ~ . - . 

SÆBY: SIK SO's unge damer i atletikk~ns 3. divi- · 
sion har i dag · muligheden for at sikre sig_. op
rykning til ·rækken højere 9ppe, 2. division. 

' Afgørelsen falder på Silkeborg Stadion, hvor 
SIK 80 møder Silkeborg AK; Randers Freja og 
Skive AM i en oprykningsmatch. De tre bedste 
hold .fra matchen ry~et op. _ 

Damerne tager afsted fra Sæby klokken fire i 
eftermiddag, · og afgørelsens time falder ·om

. kring klokken 21.30, når de to 100 met~r ~ta
fethold har løbet. 



Ny jubel-i SæhJ 1~-
SIK SO-pigerne rykkede op i atletikkens 3. division , 
SÆBY: Pigerne formåede at 
gøre, hvad drengene ikke kun-
ne i SIK ,80. ' 

Sæby-pigerne .nåede lige akkurat 
at komme med op i atletikkens 
2. division, da fire hold torsdag 
aften kæmpe5ie om tre pladser i · 
Silkeborg. 

Vendelboerne endte på tredie
pladsen bare ni points foran 
hjemmeholdet Silkeborg på fjer
de-· og sidstepladsen. , 

Til gengæld var Skive og Ran
ders Freja urørlige i toppen af 
-striden . Skive endte med 197 
points mod randrusianernes . 
191. 

_ Sæby-pigerne har ellers slået 
netop torsdagens vindere af op-

rykningsmatchen de to gange, 
holdene har mødt hinanden i 
årets 3. division. 

Til oprykningskampen havde 
skibonitterne imidlertid fået et 
par forstærkninger, men ·det 
kom heldigvis ikke til at betyde 
noget for Sæby. · 

Selv om det h9ldt hårdt , så 
endte vendelboerne på den vig
tige oprykningsplads. 

Det . skete ikke mindst takket 
være en yderst homogen indsats 
af hele holdet, men også på to 
flotte disciplin-sejre til Maria 
Mogensbæk i 400 meter og 
Christine Hermansen i / 400 me
ter hæk. 

Efter hjemkomsten fik cham
pagnepropperne ' selvfølgelig lov 

til at springe, . mens glade foræl- , ....._ 
dre til det meget unge _ Sæby
hold - flere af sæbynitterne er ik-
ke fyldt 15 år endnu - jublede 
sammen med pigerne . . 1 . 

Det bliver spændende at følge 
Sæby-pigerne i den kommende 
sæson, hvor der er lagt op til 
nogle . spændende lokalopgør 
mod Hjørrings hold i 2. divisi
on . 

Hvordan vil teenage-pigerne 
·fra Sæby klare sig mod de garve-
de Hjørring-atleter, der h~r · en 
gennemsnitsalder omkring de ~~ . 
30 år - eller rundt regnet er ti år 
ældre i snit end Sæby-pigerne. 

Sæbys herrer kiksede i weeken
den_oprykningen til 3. division. 

toto 
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Sæby-atleterne lider ikke af metaltræthed 
SÆBY: Skulle Sæhys ta lentfuld e ung e 
atleter rend e rundt med alle deres me
dalj er om halsen, så ville de komm e til 
at løh e meget tungt. Som en flo k 
højgravid e elefant er. 

Det kunn e de gamle og efterh ånd en 
udtjent e cind ersbane r på Klostervæn
get næpp e holde ret længe til. 

Sæby-atletern e har nemlig scoret 
meda ljer på strib e igennem de 15 år, 
der efterhånd en er gået, siden Gunnar 
Møller Nielsen i 1980 fik vækket den 
slumrende at letik -int e resse i byen. 

I denn e weekend rejser en h alv snes 
af klubbens størst e talenter til Esbjerg 
for at sikre klubben nye triumfer ved 
de dansk e mesterskaber for ungdom. 

Den samm e flok h entede ikke færre 
end ti meda ljer ved de jysk-fynske me
sterskabe r tidlig ere på året. 

SIK 80's bedste kort ved DM e r 
utvivlsomt supertalentet Jeppe Kristen
sen , der trods status som en af landets 
bedste mangekæmpere kun stiller op i 
højdespring og trespring. 

Til gengæld er den 16-årige vend elbo 

blandt favoritterne t il at vinde de to 
discipliner, hvo r han også er jysk
fynsk mester. 

Et ande t godt Sæby-ko rt er 15-årige 
Morten fl ytt e!, der med jysk-fynsk 
guld i 1500 mete r forhin dring og sølv 
på den flade 1500 met er og 800 mete
ren e r blandt topkandidatern e til me-
daljer i alle tre løb. -

Desuden stiller SIK 80 med lienri k 
Olesen og Jon Andersen hos de 14-15 
årige drenge , mens Karsten Sørense, 
Karsten ldskov og Rasmus Thirup skal 

føre klubben frem til succes hos de 16-
17 årige. 

Også Sæby-p igerne er med til Es
bjerg, hvor Maria Mogensbæk, Ida 
Jen sen og Christine Hermansen alle er 
medaljevindere fra årets jysk-fynske 
mesterskabe r i hen holdsvis stang
spring, kuglestød og h0 jdespring 

De un ge atl eter regne r da også med 
at komm e hjem med et pa r hånd fulde 
medalj er fra DM. De lider i hvert fald 
ikke af met altræt hed. 

toto 

Opskriften 
på succes 

SÆBY: Andre klub
be r skeler misunde
ligt til den succes, 
som Sæby har i 
dansk ungdomsa t le
tik . 

SIK SO-formanden 
Gunnar Moller :,.;i. 
elsen har fundet re
cepten: Han samler 
trådene og har en 
stæ rk stab af gode 
hjælpere. 

Mange tror 
måske, at det bare 
er mig, der ordner 
det hele. Det ville 
ganske enkelt jkke 
kunne lade sig gøre, 
smi ler han lidt 
overbærende. 

Klubbens filosofi 
bygger nemlig på, 
at de unge atleter 
ikke skal nøjes med 
en enke lt disciphn i 
atle t ikkens mang
foldige verden . 

• Jeg vil allerhelst 
have mangekæmp c
rc. Atleter, som kan 
det hele. Både løb, 
spring og kast, er· 
kt·ndcr den engage
rede formand. 

15-å rige Ida Jensen er med, nå r SIK 80 i weekend en fors øge r at hente flere med aljer til Sæ by. Desværre foregå r de dans~e mesterska~r ~ ~~ngt 
væ k som i Esbjerg hvor man har kunststof på bane rne. Det hurtige og modern e underlag dromme r de også om at få I Sæby, '!"'en 111dti l v, ere) 
bliver det ved drom'mene . (Foto: K,m Dahl Hansen 

Og så er det sim
pelthen umuligt for 
en mand at stå med 
hele ansvaret, som 
han gjorde mere el
ler mindre i de 
første år. 

Nu er SIK 80 ble
vet så sto rt et fore
tagend e med om
kring 100 meget ak
tive at leter, som ik· 
ke bare vil trænes 
flere gange i ugen, 
men også gerne skal 
med til stævn er og 
mesterskabe r ove r 
hele land et. 

Den oversete succes 
Sæby er en af landets førende atletik-klubbe r på ungdom ssiden 
SÆI3Y: Dan sk a tleti ks 
størs te t rium fer i nye re 
tid er hen tet af en polak 
og en kenyaner m ed Re
na ta Pytc lewska Nie l
sens VM-b ro nze i 1993 
og Wi lson Kip-kcte rs 
VM-gu ld i år. 

De to internati o nale tri
umf er kan dog ikke helt 
ove rskygge en lidt mere 

I 
lo ka l ~ucces I da nsk at lc
tik. 

På et lille idyllisk belig
gend e atl etikstadi o n på 

1 Klostervængct i Sæby ren-
de r en flo k af landets 
stø rste talente r rundt og 

t ræn er flere gange om 
ugen. 

Forho ldene er langt fra 
id eelle, og klubben sukker 
da også efter fire rundba 
ner med kun ststo f, så ta
lente rne får de optima le 
mulighed er und er den 
daglige træning. 

Alligevel er SIK 80 på 
bare IS år blevet en af 
land ets domin erend e at
letikklubb er på un gdom s
siden med et hav af me
sterskaber ved dan ske og 
jysk-fynske mesterskaber 
og en hå ndfuld dan ske og 
jyske un gdom sreko rder, 

Klubbe n fik tilm ed en 

atlet på det danske land s
hold i mangekamp, der i 
juli deltog i de nordiske 
mester skabe r. 

• Men vi har også for 
læ ngst accepteret, at det 
er un gdo mm en, vi skal 
arbejde med. Vi mister 
mange ung e med lemm er, 
når de bliv er voksne og 
rejser fra byen, fortæller 
Gunn ar Møller Nielsen , 

Atleter på kunststo f 
Resultat erne har dog ik

ke fået Sæby Kommun e 
til at åbn e pengekassen . 

• Vi drømm er selvfø lge-

lig 0111 at få Jagt kunststof 
på vores fire løbebaner, så 
vi ikke bare kan forbedr e 
træning sforholdene , men 
også selv arrangere stæv
ner I stedet for evig og al
tid at rejse hundr eder af 
kilometer for at ko mm e 
på kun ststof-baner , fo r
klare r atletik-formanden. 

SI K 80-fo rmand en har 
hentet et tilbud hjem, 
men byrådet har Indtil vi
dere a fslået at give 1,5 
millioner kron er tll en 
modernisering af det fo r
æld ede atl etikstadi o n. 

• Oe har ellers mulighed 
for at fo rdele udgifterne 

over to år, hvis de lægger 
asfa It på det ene år og så 
kunst sto f året efter, for
tæll er atletik -formand en. 

Men se lv med en atle
tik-Interesseret bo rgme
ster Leif Bak, så kan klub
ben ingen løfter få fra by
rådets side. 

Sæby-atleterne må 
fo rtsætte med at d rømme 
o m kun ststof på de hjem
lige baner, mens de 
hø ste r triumf er I Aalborg, 
Esbje rg, Aarhus, Randers, 
Københ avn og andr e ste
der ... hvor de har de t h ur
tige und erlag t il løberne! 

1010 

• Så er det rart, at 
man har gode h jæl
pere, som kan tage 
med dem. I den ne 
weekend ho lder jeg 
fri, men, andr e ta
ger med til de dan
ske mesterskaber i 
Esbjerg, fortæll er 
Gunn ar Møller Ni
elsen . 

Må5ke kan han så 
nå et par pa rtier 
tcn ni;, for SIK 80-
formand en har Ikke 
meget t id t il selv at 
dy rke atletik ... t rod~ 
sine gode hjælpe re. 

toto 



LØRDAG 9. SEPTEMBER 1995 SPORT FREDERIKSHAVNS AVIS • _];J_ 

SælJyria tleterne .... lider.ikke ~f ;w.etclJ t~1~tfled 
SÆBY: Skulle Sæbys talentfulde unge 
atleter rende rundt med alle deres 
daljet om halsen , så Ville de komme 
at · løbe me get tungt/ Som en 
højgravide elefanter. ' 

Det kunne de gamle og efterhånden 
udtjente cindersbaner på Klosterværn
get næppe holde ret længe til. 

Sæby-atleterne har nemlig i scoret 
medaljer på stribe igennem de 15 år, 
de(efterh,~pden~r .gået; sidellQµnnar 
Møller Nielsen f if 980 fik vækket den 
slumrende qtletik-interesse i byen . 

I denn e weekend rejs.er en halv snes 
af !<lubbens største talenter til E$bjerg 
for at sikre klubbin nye ''triumfer ved 
de g.3:oske mesterskaber for ungdgm. 

Defr samme flokhentede · ikkefærre 
end ti medaljer ved de jysk-fynske me
sterskaqer tidligere på året 

SIK 80's rbedste kort . ved DM · er 
utvivlsomrsupertalentet Jeppe Kristen
sen/ger trqds stat1.1s som .. en aI landets 
be<l§te mattgekærtjpere 1<1.1p. still~!> op i 

' højdespring og trespring '. 
THgengæld er ()en 16-~iige vet1delbo 

blandt favoritterne til at vinde de to 
disc;jpliner, p.vor l;tan 9gså er jysk-
fynskinesfor. ·.· · 

Et andet godt Sa:!by-kort er 15-årige. 
Morten Hyttel , der med jysk1fynsk 
guld i 1500 meter forhindring og sølv 
på de11.fladeJSOO meter og 800 mete 
ren .efa l:>lan<;lt tqpl<qndidatern e til/me-
dalje(i alle tte løb : , -
·•· Desuden stiller SIK 80 med Henrik 

pl~~~t} ogJ~~ Atjqtfsen p.9~< de >;l.flS · 
årige rdrengy,h menf _Karsten Sørense, 
Karsten Iosl<.ov; ogRasmus .:;rhirupskal 

føre klubben frem til succes hos de 16-
17 årige. 

Også Sæby-pigerne er med til Es
bjerg/ · hvor Maria Mogensbæk, Ida 
Jensen og ChristineJ;lermap.sen alle er 

, medaljevindere fra årets \ jysk-fynske 
mesterskaber i henholdsv;is stang
spring; kuglc\stød ,og højdesp rin g 

De unge atleter regner da også me d 
.. a.t k9Il!i;ne hjem mes:J. et par håndfuld e 
~e<;lalj~r fra RM· D~'lider i. hvert fald 
ikke aftnetaltræthed > . 

toto 

Opskriften 
0 pa succes 

SÆBY: Andre klub
ber skeler misunde
ligt til den succes, 
som Sæby har i 
dansk ungd om satle
tik. 

SIK SO-formanden 
Gunnar Møller Ni
elsen har fundet re
cepten: Han samler 
trådene og har en 
stærk stab af gode 
hjælpere. 

Mange tror 
måske, at det bare 
er mig, der ordner 
det hele. Det ville 
ganske enkelt ,ikke 
kunne lade sig gøre, 
smiler han lidt 
overbærende. 

Klubbens filosofi 
bygger nemlig på, 
at de unge atleter 
ikke skal nøjes med 
en enkelt disciplin i 
atletikkens mang-

1) 

111 

l ·• H 



15-årige Ida Jensen er med, når SIK 80 i weekenden forsøger at hente flere medaljer til Sæby . Desværre foregår de danske mesterskaber så lang t 
væk som i Esbjerg, hvor man har kunststof på banerne. Det hurtige og moderne underlag drømmer de også om at få i Sæby, men indtil videre 
bliver det ved drømmene. (Foto: Kim Dahl Hansen) 

Den oversete succes 
Sæby er en af landets førende atletik .:.klubber på ungdomssiden 
SÆBY: Dansk atletiks 
største triumfer i nyere 
tid er hentet af en polak 
og en kenyaner med Re
nata Pytelewska ,Niel
sens VM-bronze i 1993 
og Wilson Kip-keters 
VM-guld i år. 

De to int ernationale tri-
l umfer kan dog ikke helt 

overskygge en lidt m ere 
loka l succes i dansk atle 
tik . 

På et lille idyllisk belig
gen de atletikstadion på 
Klosterv ænget i Sæby ren
der en flok af lan dets 
største talenter rundt og 

tr æner flere gange om 
ugen. 

Forholdene er langt fra 
ideelle, og klubben sukker 
da også efter fire rundba
ner med kunststof, så ta
lenterne får de optimale 
muligheder und er den 
daglige træning. 

Alligevel er SIK 80 på 
bare 15 år blevet en af 
landets dominerende at
letikklubber på ungdoms
siden med et hav af me
sterskaber ved danske og 
jysk-fynske mesterskaber 
og en håndfuld danske og 
jyske ungdomsrekorder. 

Klubben fik tilmed en 

atlet på det danske lands
hold i mangekamp, der i 
juli deltog i de nordiske 
mesterskaber. 

- Men vi har også for 
længst accepteret, at det 
er ungdommen, vi skal 
arbejde med . Vi mister 
mange un9e medlemmer, 
når de bhver voksne og 
rejser fra byen, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen . 

Atleter på kunststof 
Resultat erne har dog ik

ke fået Sæby Kommune 
til at åbne peng ekassen. 

- Vi drømmer selvfølge-

lig om at få lagt kunststof 
på vores fire løbebaner, så 
vi ikke bare kan forbedre 
træningsforholdene, men 
også selv arrangere stæv
ner i stedet for evig og al
tid at rejse hundreder af 
kilometer for at komme 
på kunststof-baner, for
klarer at letik-form anden. 

SIK SO-formanden har 
h ent et et tilbud hj em, 
men byråd et har indtil vi
dere afslået at give 1,5 
million er kroner til en 
modernis ering af det for
.ælded e atletikstadion. 

- De har ellers mulighed 
for at fordele udgifterne 

over to år, hvis de lægger 
asfalt på det ene år og så 
kunststof . året efter, for -
tæller atletik-formanden. 

Men selv med en atle 
tik-interesseret borgme
ster Leif Bak, så kan klub
ben ingen løfter få fra by
rådets side. 

Sæby-atleterne må 
fortsætte med at drømme 
om kunststof på de hj em
lige baner, mens de 
høster triumfer i Aalborg , 
Esbjerg, Aarhus, Rand ers, 
Københa vn og andre ste
der ... hvor de har det hur
tige und erlag til løbern e! 

toto 

Klubbens filosofi 
bygger nemlig på, 
at de unge atleter 
ikke skal nøjes med 
en enkelt disciplin i 
atle tikkens mang
foldige verden. 

- Jeg vil allerhelst 
have mangekæmp e
re. Atleter, som kan 
det hele. Både løb, 
spring og kast, er
kender den engage
rede formand . 

Og så er det sim
pelthen umuligt for 
en mand at stå med 
he le ansva ret , som 
han gjorde mere el
ler mindre i de 
første år. 

Nu er SIK 80 ble
vet så stort et fore 
tagende med om
krin g 100 meget ak
tiv e at leter, som ik
ke bare vil trænes 
flere gange i ugen, 
men også gerne skal 
med til stævner og 
me sterskaber over 
hele land et. 

- Så er det rart, at 
man har gode hj æl
pere, som kan tage 
med dem . I denne 
weekend holder jeg 
fri, mens andre ta
ger med til de dan
ske mesterskaber i 
Esbjerg, fortæller 
Gunnar Møller Ni
elsen . 

Måske kan han så 
nå et par partier 
tennis, for SIK 80-
formanden har ikke 
meget tid til selv at 
dyrke at letik ... trods 
sine gode hjælpere. 

toto 

\ \ °l_J 
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17-årige Rasm·us Thirup træner til weeke ,ndens DM, hvor han er blandt favoritterne i 300m hækkeløb. 

SÆBY: Talenterne kap
pes om at komme .til i 
SIK, Sæby Atletikklub. 

Sæby Kommune er 

· ·.·· Foto: Kim DahlHansen. 

tæt på at være førende t 
landet, når-:-defi>,gælder 
·ungdoms-atletik. · ..... ·'Og 
det har de · lokale klub-. :: 

ber i Sæby og Dybyad 
en stor del af æren for. 
; Flere lokale talenter . 
får lejlighed til at brille:'" 

re, ved weekend~s DM · 
i atletik. 

' • 
i 
j 





Skuffelser :og .glæder til Sæby 
SIK 80 hentede to sølv- og seks bronze-medaljer ved DM · '; /- 9 -9 5-
ESBJERG:· Piggene · var 
nok skruet i skoene med · 

· forventning om . et · lidt 
bedre udbytte, men SIK 
80 måtte "nøjes" med to 
sølvmedaljer og seks af 
bronze ved årets danske 

. mesterskaber f9r ung
- dom. 

Det blev de to 15-årige 
Christine Hermansen og 
Morten Hyttel, der sikre
de klubben sølvmedaljer
ne. 

Christine Hermansen 
blev · toer , i . højdespring 
hos de 14-15 årige piger 

' med 1,50 meter. Selv om 
hun tidligere ' har sprun
get højere, så var det et 
flot resultat: - Hele sidste 

· uge lå hun hjemlig syg 
derhjemme og nåede kun 
lige netop at blive klar til 
de danske mesterskaber._.. · 

Morten . Hyttel sikrede _ 
sig sin sølvmedalje, 9a 
han kappede hele 22 se
kunder af sin personlige 
rekord i 1500 meter for
hindringsløb. Det flotte 
løb gav ham en ny beds
tenotering på 4.48,31 mi
nutter. 

Morten , Hyttel vandt 
endnu en medalje og sat
te endnu en personlig re
kord, da han blev treer i 
800 meter med 2.09,92 
sekunder. -

Klubbens stortalent i 
mangekamp - l6 ~årige 
Jeppe Krfstensen - he.nte
de tcrindividuelle bronze
medaljer hjem til klub
ben i favoritdisciplinerne 
højdespring og trespring, 
mens han var med til at 
sikre vendelboeme en tre
die bronze i 1000 meter 
stafet · sammen med 
Rasmus· Thirup, Æarsten 
Sørensen og Karsten Ids-
kov. . . 

Indtil der . manglede 
ganske få meter lå ven
<;lelboeme faktisk til DM.,, 
guldet, men så strøg to 
hold forbi bagfra og pres
sede SIK 80 ned på bron
zeskamlen. På 4 x 100 m 
måtte de fire .iøvrigt nøjes 
med en 5.-p1ads. 
· Jeppe Kristensen var 

dog ikke selv tilfreds med 
de tre trediepladser. Med 
jysk-fynske mesterskaber i 
de to spdng tidligere på 
året havde han også sat-

set på at på til tops ved Vinderspringet blev på 
de danske mesterskaber i 1,86 meter · og altså syv 
Esbjerg. cm fra Sæby-atletens per-

Men selv med en per- ' sonligt bedste. 
sonlig rekord på 13,07 ~ Hos de 16-17 årige 
meter i trespring kunne drenge blev det iøvrigt til 
han ikke springe helt ud et par flotte personlige re-
til gµldet, men nu har korder til Rasmus Thirup 
han ~ det mindst brudt og Karsten fdskov. 
13-meter grænsen for Rasmus Thirup kappede 
første gang. Tidligere lød · hele 3,8 sekunder af sin 
hans rekord på 12,97 me- hidtil bedste notering, da· 
ter. han løb 300 meter hæk i 

Forbedrede han sig med 44,09 sekunder. Det rakte 
ti centimeter i trespring, til en fin 5.-plads, mens 
så var han de samme ti Karsten ldskovs 12,01 se
centimeter fra sin person- kunder på 100 meteren 
lige rekord i · højd~. Og ikke kunne bringe ham 
det var meget afgørende videre til ·en finale og en 
ti centimeter . - · - placering. 

· Jeppe Kristensen klare- Hos . de 14-15 årige 
de kun l,83 meter ' i Es- drenge blev det til en 
bjerg, hvor han tidligere bronze-medalje og -to per.: 
har sneget sig over _ l,93 sonlige rekorder til Jon 
.meter . Det rakte altsc\ kun Andersen : I stangspring 
til trediepladsen, selv om fik han trediepladsen 
~ølvvinderen ikke sprang med 2,80, mens han blev 
højere. Jeppe · Kristensen femmer i 80 meter hæk
dumpede en plads ned på med 13,04 sekunder : 
flere nedrivninger i ki>n- Den jævnaldrende Ma-
kurrencen. ria Mogensbæk vandt 

Havde vendelboen klubbens sidste iµedalje, 
sprunget op til sit bedste, da hun blev tre~r i stangs-
havde han vundet DM- pring med 2,10 meter. · 
guldet i overlegen stil. · toto 
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Tjekkere løber for børns helbred 
SÆBY: Morgendagens 
Sæby-løb, til fordel for 
børn med astma i Bilina, 
Sæbys tjekkiske venskabs
by, ven te~ i bogstaveligste 
forstand at blive et til
løbsstykke , hvis vejrgu
derne ellers er med på at 
støtte den gode sag. 

Gunnar Møller Nielsen, 
formand for SIK 80, der 
sa~men med Sæby Han
delsstandsforening og 
Sæby Folkeblad står bag . 
arrangementet, melder 
om stor forhåndsinteres
se. 

Blandt andet kommer 
der fir~ deltagere fra Bili
na, herimellem en skole
inspektør og ,et byråds
medlem . 

Lokalt sættes _ også ind 
med kendte kræfter. Bor
gmester · Leif Bak starter 
løbet, og kommunaldi
rektør Claus Reimann Pe
tersen · vil til lejligheden 
finde løbeskoene frem. 
Også nærværende avis vil 
være repræsenteret i fel
tet. Chefredaktør Stener 
Glamann har i hvert fald 
truet med deltagelse på 
den længste rute, del) på 
10 kilometer .. 

Gymnastikinstrukt~r 
Kirsten Sørensen står for 
fælles opvarmning 20 mi
nutter før starten på hver 
af de to ruter. 

Man kan tilmelde sig 
indtil en halv time før 
_start i sekretariatet i Egns-

. / 

. bank Nord på Torvet i 
Sæby, hvorfra starten går. 
· Både fem og 10 km-ru
ten løbes i Sæby by. Un
dervejs og i målområdet 
er der drikkevarer . · 

Cirka 30 frivillige place
ret ved ruternes · poster 
sørger for, at alt går rigtigt 
.for sig undervejs. ' 

Efter løbet er der diplo
mer til alle. 
· Initiativet til løbet bun

der i det triste faktum , at 
mange børn i Bilina-om- . 
rådet døjer med astma og 
vejrtrækningsproblemer 
på grund af forurening. 
Bilina ligger midt i ~t 
stort brunkulsområde og 
ved siden af et stort el-
. værk. cille - . 
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Motion i møgvejr 
Sæby Løbet blev en succes, selvom regnen drillede 
Tekst: Anders Kjærgaard 
Foto: Bent facobsen. 

SÆBY: Selvom regnen vælte
de ned fra him len 1 rlgellgc 
mængder, blev Sæby Løbet en 
pæ n succes. Over skuddet blev 
på 10.000 kroner, som tilfal
der astmasyge børn I ven 
skabs byen Blllna i Tjl!kklet. 

- Vi havde regnet med godt 100 
løbere. Desværre deltog kun 72. 
Men set i lyset af, at vejret var 
helt umuligt, kan vi kun være 
tilfredse, siger Gunnar Møller 
Nielsen fra atletikklubben SIK 
80, der arrangerede løbet sam
men med handsstandsforenin
gen og Sæby Folkeblad. 

Trods den lidt skuffende til
slutning kunne arrangørerne 
efter løbet notere sig et over
skud på flotte 10.000 kroner, 
som blev overrakt til skolein
spektør Vera Patalova, Bilina, 
der var kommet til Sæby med 
fire venner, hvo raf to løb med. 

Borgmesteren fra Billna var 
offlcielt indbudt af Sæby Kom
mun e, men han var desværre 

forhindret. I stedet havde han 
send! en meget flot krystalva se, 
som blev givet til vind eren af 
kvindernes fem kilometer-løb, 
Karin Wæhrens. 

Blomster 
I forbinde lse med overrækkel

sen roste Gunner Mø ller Niel• 
sen vinderen for at hav e præget 
løbene I Vendsyssel de seneste 
år og for hendes danske og 
jyske mesterskaber. 

Herrernes korte rute blev 
vundet af den tjekkiske løber 
Pave! Karda, der blev belønnet 
med en stor buket blomster . 
Vinderne af den lange rute var 
hos kvinderne Else Stellan 
Jensen, mens Henning Frost 
vandt hos herrerne. Begge 
hører til blandt de bedste løbe
re i Sæby, og Else Stellan Jensen 
har endvidere de sidste mang e 
år været på Sæbys divisions
hold i at letik. 

Reimann sidst 
Hos herrern e gjorde kommu -

nald irektør Claus Rcimann Pe
tersen sig I øvrigt bemærket 
med en førsteplads - hvis man 
vel at mærke vender tabellen 
på hovedet! 

Dagens højdepunkt var dog, 
da checken på 10.000 kroner 
blev overrakt til en meget rørt 
Vera Patalova. Pengene blev si
den sat Ind på en konto I Egns
bank Nord og overført til Bill
na, hvor de vil blive brugt i be
stræbels erne for at hjælpe de 
mange børn med luftvejssyg
domme forårsaget af forure
ning. 

Løb næste år 
Allerede nu er arrangørerne 

Inde i overve jelser omkring 
løbet næste år. 

- Vi var så godt tilfred se med 
lørdagens løb, at jeg er sikker 
på, vi arrangerer noget lignen
de næste år. Om del bliver for 
børn i Bilina, ved jeg ikke. Der 
er jo desværre masser af men
nesker, der har brug for en 
håndsrækning, konstater er 
Gynnar Møller Nielsen. · 

. . rr ~ r 

FREDERIKSHAVNS AVIS ",,., 'n ~ 11'--
Regnenslle
de ned og 
holdt en del 
løbere væk, 
da Gunnar 
Møller Niel
sen affyrede 
startskuddet. 

Løbet gav et overskud på 10.000 kroner, som tilfalder astmasyge 
børn i BUina, Tjekkiet. Her overrækkes checken til skoleinspektør Ve
ra Patalova, Bilina, der var kommet til Sæby med fire landsmænd. 
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Motion i møgvejr 
Sæby Løbet blev en succes, selvom regnen drillede 
Tekst: Anders Kjærgaard 
Foto: Bent Jacobsen. 

SÆBY: Selvom regnen vælte
de ned fra himlen i rigelige 
mængder, blev Sæby Løbet en 
pæn succes . Overskuddet blev 
på 10.000 kroner, som tilfal
der astmasyge børn i ven-

. skabsbyen Bilina i Tjekkiet. 

- Vi havde regnet med godt 100 
løbere. Desværre deltog kun 72. 
Men set i lyset af, at vejret var 
helt umuligt, kan vi kun være 
tilfredse, siger Gunnar Møller 
Nielsen fra atletikklubben SIK 
80, der arrangerede løbet sam
men med handsstandsforenin
gen og Sæby Folkeblad. 

Trods den lidt skuffende . til
slutning kunne arrangørerne 
efter løbet notere sig et over
skud på flotte 10.000 kroner, 
som blev overrakt til skolein 
spektør Vera Patalova, Bilina, 
der var kommet til Sæby med 
fire venner, hvoraf to løb med. 

Borgmesteren fra Bilina var 
officielt indbudt af Sæby Kom
mune, men han var desværre 

forhindret. I stedet havde han 
sendt en meget flot krystalvase, 
som blev givet til vinderen af 
kvindernes fem kilometer-løb, 
Karin Wæhrens. 

Blomster 
I forbindelse med overrækkel

sen roste Gunner Møller Niel
sen vinderen for at have præget 
løbene i Vendsyssel de seneste 
år og for hendes danske og 
jyske mesterskaber . 

Herrernes korte rute blev 
vundet af den tjekkiske løber 
Pavel Karda, der blev belønnet 
med en stor buket blomster. 
Vinderne af den lange rute var 
hos kvinderne Else Stellan 
Jensen, mens Henning Frost 

, vandt hos herrerne. Begge 
hører til blandt de bedste løbe
re i Sæby, og Else Stellan Jensen 
har endvidere de sidste mange 
år været på Sæbys divisions
hold i atletik. 

Reimann sidst 
Hos herrerne gjorde kommu-

naldirektør Claus Reimann Pe
tersen sig i øvrigt bemærket 
med en førstep lads - hvis man 
vel at mærke vender tabellen 
på hovedet! 

Dagens højdepunkt var dog, 
da checken på 10.000 kroner 
blev overrakt til efi meget rørt 
Vera Patalo va . Pengene blev si
den sat ind på en konto i Egns
bank Nord og overført til Bili
na , hvor de vil blive brugt i be
stræbelserne for at hjælpe de 
mange børn med luftvejssyg
domme forårsaget af forure
ning. 

Løb næste år 
Allerede nu er arrangørerne 

inde i overvejelser omkring 
løbe t næste år. 

- Vi var så godt tilfredse med 
lørdagens løb, at jeg er sikker 
på, vi arrangerer noget lignen
de næste år. Om det bliver for 
børn i Bilina , ved jeg ikke. Der 
er jo desværre masser- af men
nesker , der har brug for en 
håndsrækning, kons tater er 
Gunnar Møller Nielsen. 

I 

' 

Løbet gav et overskud på 10.000 kroner, som tilfalder astmasyge 
børn i Bilina, Tjekkiet. Her overrækkes checken til skoleinspektør Ve
ra Patalova, Bilina, der var kommet til Sæby med fire landsmænd. 



Skoleinspektør Vera Patalova var rørt, da hun fik over
rakt en chech på 10.000 kroner af fotohandler Flemming 
Thingbak. Foto: Bent Jakobsen 

. · Motion og glæde J 
• • ·1møgve1r 
SÆBY: Selv om regnen væltede ned, blev Sæby-løbet 
en pæn succes. Overskuddet blev på 10.000 kroner, 
som tilfalder astmasyge børn i venskabsbyen Bilina i 
Tjekkiet. · 

vr S~by side 11 



Resultat-listen · 
SÆBY: Resultaterne Jra Sæby 29.25. 13. Nikilaj Buus 29.53 . 14. 
Løbet: Esben R. Nielsen 30.27. 15. Per 

Herrer/drenge, 5 kilometer: 1. Jensen 31.03. 16. Ivan Bjærge 
Pavel Karda 20.21 minutter. 2 Ru- 31.05. 17. Morten Simonsen 
ben Knudsen 22.48. 3. · Brian . 31.17. 17. Michael Llndgren 
Rasmussen 23.18. 4. Lukas Rou- 31.17. 19. Rasmus Arvidsen 

· cek 23.3J. 5. Kim Østerballe 31.22. 20 . Stephen Jørgensen 
25.12. 6. Henrik Olesen 25.14 . 7. 32_.57. 21 Johnnie Larsen 33.44. 
Tom Houmøller 25.32. 8. Gunnar . . 22. Mads Andersen 33.47. 23. 
Møller Nielsen 25. 40. 9. Benja- · Carsten Jørgensen 35.26. 23.
min Knudsen 25.41. 10. Michael Flemming Tingbak 35.26. 25. Tor
Hollensberg 26.40. 11. Poul Bred- ben Weesgård 35.26 . 26. Rudi 01-
gaard 28.39 . 12. Carsten Gade sen 36.43. 27. Helmer Arvidsen 

36.49. 28. Stefan Trangeled Niel-

sen 43.55 . 29 . Niels R. Nieben 
48.56. 29. Peter Nielsen 48.56 . 31. 
Søren Andersen 51.07. 
-Piger/damer, 5 kilometer: 1. Ka

rin Wæhrens 20.26. 2. Anne Ar
vidsen. 27.23 . 3. Hanne Thue Tre
ebak 27.42. 4. Pernille Nielsen 
28.20. 5. Joan Borglum 28.34. 6. 
Tove Pedersen 28.47. 7. Mette 
Møller Nielsen 29.08 . 8. Katrine 
Vorum 29 .15. 9. Alice Reimann 
30.24 . 10. Pernille Dam Jensen 
31.41. 11. Stine Jørgensen 33.00 
12. Helle Petersen 33.01. 13. Katja 

Kupetz 33.50 . 14. Ida Jensen 
1 

34.42. 14. Christina Hetmansen · 
Sørensen 48 .34. 3:-' Peter Murich 
Hansen 48.43. 4. · Elbert Plug 
49.46. 5. Rune Pedersen 50.28. 6. . 34.42. 16. Rikke Nielsen 36.09. 

17. Christina L. Hansen 36.10. 18. 
Ditte Møller Nielsen 36.15. 19. 
Anne Mogensbæk 37.11. 20. Met
te Hyllested 37.28. 21. Karna An
dersen 42 .46 . 22. Julie Dyg 43.37 . 
22. M.µia E. Larsen 43.37. 24. Sti
ne Sørensen 44.06. 25. Maria Mo-

. beck 44 .07 126. Rikke Pedersen 
50 .56. 27 . Conny Andersen 51.29 . 

Herrer/drenge , 10 kilometer : 1. 

Poul Erik Mortensen 50.52. 7. Mi
' chael Oxager 52.43. 8. Vagn Fre
/ deriksen 54.33. 9. Flemming 
j Thurah Nielsen 55.01. 10. Tommy 
I Thomsen 57.03. 11. Claus Rei-

mann Petersen 1.02.05. ' 
l Piger/damer , 10 kilometer: 1. 

Else Stellan Jensen 48.52. 2. Gud
run Larsen 56.34. 3. Margit Peder
sen 1.04.48. 

Henning Frost 43.52 _. 2. Bent j 



Del atletik-tilskud 
mellem Dybvad 
og Sæby .J.7--'9-tJs 

Peter Brassøe 
Mejsevej 5, 
Dybvad: 

I Sæby Kommune findes der to 
idrætsforeninger, der beskæftiger 
sig med atletik, SIK 80 og Dybvad 
IK. Det kendetegner begge klub
ber, at de styres af formænd, som 
lægger utrolig megen tid og enga
gement i deres frivillige lederar
bejde. 

Det er nok ikke helt ved siden 
af at sige, at klubberne hver for 
sig ville være dårligt stillet uden 
dem. 

Jeg beundrer begge formænd. 
Klubberne er i stadig konkur

rence om at yde de bedste, 
sportslige resultater, arrangere de 
bedste stævner, organisere de 
bedste udlandsrejser, osv. 

Derfor er det også helt natur
ligt, at de to klubber kæmper om 

-at få de bedste trænings- og kon
kurrencefaciliteter. 

Nu kan man læse i VT Sæby,_at 
Sæby Kommune satser på at ud
bygge stadion i Sæby. 

Hvis byrådet på denne måde 
ønsker at udvælge "klubben", der 
skal repræsenterekommunen 
fremover indenfor atletik, bør 
man være klar over, at man sam
tidig "nedlægger" den anden, og 
dermed mister en dynamik og 
udvikling mellem to konkurre
rende klubber. 

Hvilke kriterier bruger man, når 
man fra kqmmunens side går ind 
og blander sig, i klubbernes natur
lige og sunde rivalisering? 

Uanset hvilke kriterier, der an
vendes, må' det kunne forlanges, 
at de er objektive og offentlige. 

Et godt råd til byrådet må være, 
at klubberne skal have hjælp til 
selvhjælp. 

lffSæby 

:Oel tilskuddet og lad lederne i 
de to klubber om at prioritere de 
faciliteter, de ønsker forbedret. På 
den måde kan heller ingen · be
skyldes for at dyrke egne særin
teresser. 



To gange guld til SIK 
0-16 

-9S 

Flot præstation ved jysk-fynske mesterskaber 
SÆBY: SIK 80 markerede 
sig flot med to holdme
sterskaber og en bronze
medalje, da der i week
enden blev afviklet jysk
fynske mesterskaber · i 
Kolding og i Randers. 

Sæby-atleterne strøg · helt 
til tops hos de 10-11 årige 
piger samt hos de 16-16 
årige drenge, mens det 
blev til bronze til ungsen
iorerne. 

Pigerne, der har et me
get homogent hold, 
vandt seks ag otte mulige 

førstepladser. Pigernes 
guld-hold består af Chri
stina L. Hansen, Ditte 
Møller Nielsen, Rikke Ni
elsen, Camilla Nielsen, 
Helle Mølhave, Charlotte 
Nørholt, Julie Dyg, Per
nille D. Jensen og Rikke F. 
Jensen. · 

For Sæbys 16-17 årige 
drenge, der vandt hold
guld i Randers, var der ta
le om revanche fra DM, 
hvor de . på de s,idste par 
skridt blev overhalet på 
1.000 meter stafetten. 

Karsten ldskov overra-

skede ved ·åt løbe 100 m 
på 11,4 sekunder og blev 
mest scorende på holdet, 
der desuden bestod af 
Jeppe Kristensen, Karsten 
Sørensen og .Rasmus Thir
up. 

Sæbys juniorer fik bron
ze. 

Sæby havde som eneste 
klub hold med i alle ræk
ker, dvs. seks hold med i . 
alt 36 unge i alderen 9-15 
år. 

Pigerne 14-15 år slutte
de som nr. 4 kun 111 po
int fra bronzevinderne fra 

Kolding. 
Drengene 12~ 13 år måt

te også nøjes med en fjer
deplads, og drengene 14-
15 år rutschede midt på 
dagen fra en tredje- til en 
syvendeplads. 

Pigeholdet 12; 13 år 
sluttede som nr. 5, mens 
drengene 10-11 år på for
hånd var ramt af afbud 
og derfor var oppe mod 
overmagten. -

-hac 



A.tletik-leder: 
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Ønskerne syltes 
Alligevel i:r;igen penge til renovering af atletikstadion 

. . ' 

SÆBY:. - Jeg har efterhånden 
været med så længe, at jeg er 
svær at overraske. Men inderst 
inde føler jeg, at det er vores -tur 
til at få penge ... 
, 

Gunnar Møller Nielsen, der er for
mand for atletikklubben SIK 80, 
er godt træt af, at der alligevel ik
ke bliver råd til at renovere det lo
kale atletikstadion. 

I klubben var man ellers be
. gyndt at juble, da et byrådsflertal 
.satte 1,5 mio. kroner af til stadion 
over to år. Meri den tiltrængte re-

. novering blev syltet, da byrådets 
partier alligevel fandt sammen i 
et bredt forlig. 

- Vi var begyndt at tro på, at der 
endelig skulle ske noget. Og så er 
pengene pludselig væk. Igen . Det 
er frustrerende, erkender Gunnar 
Møller Nielsen. 

Vil il<ke skælde ud 
Han .vil dog ikke rette nogen 

hård kritik mod de·folkevalgte. 

, ,\ 
i 

- Det kan ikke nytte noget. Tid- · 
ligere har jeg skældt ud og skrevet 

. breve, når vore ønsker er blevet 
syltet. Det vil jeg ikke mere.Jeg vil 
gerne bevare mit gode humør og 
ikke brvge energi på noget, jeg al
ligevel ikke kan ændre, kommen
terer atletik-formanden , 

Hans kollega i Dybvad IK; Louis 
Christiansen, - har ingen kom
mentar til syltningen. Dog siger · 
han: 

- 1,5 mio. kroner · havde allige-
. vel langt fra været nok. Hvis Gun
nar Møller Nielsen tror, at han for 
de penge kan få et moderne sta
dion, der er godt nok til store 
stævner, så tager han fejl, siger 
Louis Christiansen. 

Løbebaner i kunststof 
Gunnar Møller Nielsen er ue

nig. 
- For 1,5 mio. kroner vil vi kun

ne fo fire løbebaner i kunststof. 
Det har jeg tilbud på. Og fire løbe
baner er nok til, at man kan holde 

t 
' 

store stævner. Det vil ikke bare 
være et plus for SIK 80, men for 
hele Sæby, der kunne blive knu
depunktet for atletikken' i Nord~ 
jylland, siger Gunnar Møller Niel
sen. 
· Samtidig understreger h,an, at · 

de unge, dygtige atletikupøvere i 
klubben fortjener bedre trænings
forhold, end de aktuelt bydes . 

Inviterer politikere 
. - Hvis vi skal udvikle os og blive 

bedre, skal vi have ordentlige for
hold at træne under. Ellers sættes 
den sportslige udvikling i stå. 
Desuden går motivationen hos 
såvel ak~ive som ledere fløjt'en, 
hvis forholdene er utidsvareLlde. 
som i Sæby, siger formanden , der 
også mener, at handicap-idrætten 
og gymnastikforeningerne vil 
kunne nyde godt at et renoveret 
stadion. 

Gunnar Møller Nielsen opfor
drer byrådets politikere til at af
lægge atletikklubben et besøg . 

,:~r 
I 

Gunnar Møller Nielsen - vi fortje
ner et bedre stadion. 

- Så vil de ved selvsyn kunne 
konstatere, at vi fortjener et bedre 
stadion , siger han. · 

kjær · 

t 



Skuffede atleter 
Bitterhed -i SIK 80 over kommunen 
SÆBY: Få dage efter 
s~sonens sidste store tri
umf med to jyske hold
mesterskaber og en JM
bronce fik Sæbys unge 
atleter en kold dukkert 
af Sæby Kommune. 

Byrådet havde nemlig i 
førs~e omgang sat en re
novering af atletikstadion 
på 1996-budgettet, men i 
sidste omgang blev politi
kerne . enige om at spare 
de 750.000 kron~r og ud
skyde nye kunststofbaner 
til 1997. . 

- Det var kedeligt at 
skulle læse i VT, at kom
munen endnu en gang 
udskyder .forbedringerne 

-af vores atletikstadion, si-
ger en dybt skuffet Helle 
B.Jensen. · 

Næstformanden ' i SIK 
80 er - som den øvrige at
letik-ledelse - bitre over 
politikernes beslutning 
efter en sæson, hvor klub
bens unge åtleter har 
markeret sig blandt lan
dets allerbedste. 

Det store arbejde for at 
blive de allerbedste bliver 
dog ikke droppet . på 
grund af den manglende 
velvilje fra.politikernes si- . 
de. 

- Men vi havde håbet, 
at vi nu endelig kunne 
komme til at træne på et 
ordentlig underlag om 

sommeren. Ved de jyske 
holdmesterskaber for 
ungdom fik vi flere 4.- og 
5.-pladser, som vi inåske 
med de rigtige træn:iqgs
forhold kunne have for
bedret til et par bronze
medaljer yderligere, me
ner Helle B. Jensen. 

Hun forklarer, at for
skellen mellem at træne 
på den gammeldags cin
ders og konkurrere på 
kunststof for atleterne 
svarer til at sende Sæby 
Skiolds fodboldspillere til 
træning på grus, men når 
de skal spille kamp, så fo
regår det på græs. 

- Vores målsætning i 
klubben er dog fortsat 

?.-/D -95 

helt klar. Vi vil arbejde vi-
. dere p~ at være med helt i 
toppen af dansk ungdom
satletik, men det skal ikke 
gå ud over det sociale ar
bejde, som e~ idrætsfore
ning også står for, lover 
hun. 

Næstformanden ind-
rømmer, at bitterheden 
ikke bliver mindre af, at 
klubben netop få dage 
forinden kronede en flot 
sæson med jysk holdguld 
til både klubbens 10-11 
årige piger og til de 16-17 
årige drenge, samt bronze 
til de mandlige ungsenio
rer. 

toto 
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SIK. SO-talenter· 
·i Edinbufgh 
Taget til stævne Ined Aalborg-atleter 

SÆBY: Nogle håndfulde til. 
af SII< 80s atletiktalenter Konkurrencen i EQin.:. 

' befinder sig i øjeblikket burgh · er en femkamp, ·og 
i Edinburgh, . en tur der udover · det ~- bl~deae 

, kom :. i stand gennem a~- nordjyske !ho1d, .. _deltager 
letikklubben AFF . 1913 ·: der også et . hold · fra 
fra Aalb~rg. ·· Milnchen og så selvfølge-

lig værterne fra den skot-· 
AFF 1913 skulle have ske hovedstad~ 
fyldt op på Øeres hold, og Hvad sæbynittemes 
da buddet gik til Sæby, chancer er for at blande 
gik der ikke mange timer, sig i det internationale 
inden sæbynitteme slog · selskab, tør SIK 80 ikke 

spå om, men får de ikke 
metal med hjem, får de i 
hvett fald en stor opleve!- . . 
se med i bagagen . · · · 

Inkluderet ··t ··den ople-., · 
velse ef :også _fornem.mel~-'-. 
sen af at _konkurrere tin~· ·· 
der . andre og bed.re ·. for~ 
hold end hjemme i Sæby, 
hvor baneforholdene er 
noget for sig selv. 

osk 
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·Lokale bedst ved amtsmester~aber 
DYBVAD: De lokale unge 
var klart de dominerende 
ved første · afdeling af 
DGis amtsmesterskaber · i 
atletik i Dybvadhallen ! 
går. SIK 80 fik 27 amtsme
sterskabe! og Dybvad ]K 
19. 
Følgende sæbynitter blev 
amtsmestre: 

6-7-årige: Katrine Peder
. sen, 600 meter løb, Anne 

Mette Je_nsen, to gange 30 
- meter , ·Rasmus · G. Lang, 

to gange . 30 meter løb og 
kugleslød, og· Morten 
Lang 600 meter løb. 

8-9-årige: Morten Si
monsen, kuglestød. 

10-11-årige: Charlotte 
Nørholt, kuglestød, Ditte 
Møller · Nielsen, to gange 
30 meter løb, Rikke Niel
sen, 600 meter løb~ Chri
stina Hansen, trespring, 
Kim Juhl Christensen, 
kuglestød, og Stephan 

Jørgensen, to "gange 30 · 
meter · løb og 600 meter 
løb . 

12-13-årige: . Sine Chri
stiansen, to gange .30 me
ter løb og trespring, Mart
in Ø. Jensen kugle~tød, 
og Nicolai Ladewig to 
gange 30 meter løb og 
600 meter løb. 

14-15-årige: Louise 
Christensen, kuglestød, 
Mette Møller Nielsen, 600 
meter løb og ·Katrine Vo- · 
rum, to gange 30 meter 
løb, Jon Andersen, to 
gange 30 meter løb, 600 
meter . løb, trespring og 
kuglestød. · · 

16-17 år: Jeppe Kristen
sen, trespring og to gange 
30 meter løb. 

Fra Dybvab blev følgen
de amtsmestre: 

6-7 -årige: Ditte Stark, 
kuglestød. 

8~9-årige: Mette Abild-

gaard, to gange 30 meter 
løb, Mathias Brassøe to 
gange 30 meter løb, Klaus 
Kiil, 600 meter løb. · 

12-13-årige: Louise Kri
stensen, 600 meter løb, 
Thomas Abildgaard, 600 

. / 

meter løb. 
14-15-årige: Sisse· · Ols-_ 

son , trespring. 
16-17-årige: Charlotte 

Sørensen, to gange 30 
meter løb, trespring, og 1 

kuglestød, Mads Olsson, 
600 meter løb · og kugles
tød. 

18-19-:-årige: Kirsten 
Holdorf, to gange 30 me
ter løb, Mette Brassøe, 
600 meter løb og -kugles
tød, og Preben Samallo, 
to gange 30 meter løb, 
trespring og kuglestød. 

I alt deltog knap 80 i 
mesterskaberne i ~vad 
Hallen. 

dlle 
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Unge atleter til 
·stævne i Dybvad · 
Hele 32 ungdomsatlet.er 
fra SIK 80 dystede i Dyb
vad i weekenden, da inde- _ 
sæsonen i atletik for alvor 
startede. 

Jeppe Kristensen, den 
lokale Danmarksmester, 
var hjemme på weekend. 
Til daglig er han på efter
skole på fyn, så det er ikke 
så meget han kommer til 
at deltage i klubbens 
træning. 

Jon And~sen kommer 
til at forsvare Sæby' s far
ver i mangekampen i år. 
Han vandt alle sine øvel
ser i Dybvad, og til nytår 
rykker Jon op i Jeppe Kri
stens aldersklasse. 

Stævnet var et tegn på, 
at nu skal formen skærpes 
med henblik på de store 
stævner i februar måned, 
og der blev førstepladser -
til følgende: 

Aldersgruppe 6-7 år : 
Katrine Pedersen, 600 me
ter - 3.10,5 min. Anne 
Mette Jensen, 2 gange 30 
meter - 14,5 sek. Rasmus 
G. Lang, 2 gange 30 meter 
- 15,53 sek., kuglestød -
4,35 meter. Morten G. 
Lang, 600 . meter - 3.20,6 
min. 

Aldersgruppe 8 - 9 år: 
Morten Simonsen, kugle-

stød, 7,21 meter. 
Aldersgruppe io - 11 år: 

CharlQtte N ørholt, kugles- · 
tød, 8,29 meter . Ditte Møl
ler Nielsen, 2 gange 30 
meter - 11,0 sek . Rikk.e·Ni
elsen, 600 meter - 2.10,0 
min . Christina Hansen, 
trespring - 8,58 meter. 
Kim Juhl Christensen, 
kuglestød, . 8,80 meter. Ste
phan Jørgensen, to gange 
30 meter - .10,37 sek., 600 
meter - 2,.09,8 niin. 

Aldersgruppe 12 - 13 år: 
Sine Christiansen, to gan
ge 30 meter - 9,47 sek., tr- · 
spring - 8,93 meter. Martin r 

Ø. Jensen, kuglestød - 8,40 
meter. Nicolai Ladewig, to · 
gange 30 · meter - 10,25 
sek., 600 meter - 9.32,0 
min. 

Aldersgruppe 14 -15 år: 
Louise ~hristen~n, kugle
stød - 8, 73 meter. · Mette 
Møller Nielsen, 600 meter 
- 2.06,3 min. katrine Vo.._ _ 
rum, to gange 30 meter -
9,97 sek. Jon Andersen, to 
gange 30 meter - 9,25 sek., 
600 meter - 1.58,6 min.~ 
trespring - 11, 7 4 meter, 
kuglestød 10,80 meter. 

Aldersgruppe 16 - 17 år: 
Jeppe · Kristensen, tre
spring - 12,06 meter, to 
g~ge 30 meter - 8, 7 4 sek. 
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27 nordjyske mestre til Sæby~atletiks;~J, 
Dybvad måtte nøjes med otte mesterskaber 
DYBVAD: Sæby-atletikklubben 
SIK 80 blev den suverænt bed
ste ved anden afdeling af DGI
amtsmesterskaberne for ung
dom i indendørs atletik i Dyb
vad-Hallen. Hele 27 nordjyske 
mesterskaber sikrede Sæby-del
tagerne sig, mens Dybvad måt
te nøjes med otte. 

Anden afdeling af amtsmester
skaberne gjaldt to gange 30 me
ter hækkeløb, 300 meter løb, 
højdespring og længdespring. 
Der var deltagere fra Hjørring, 

Hadsund, Aalborg, Dybvad og 
Sæby. 

Mesterskaberne viste, at bred
den i øjeblikket er stor i Sæby
klubben. 15 af klubbens ,36 del
tagere sikrede sig således et el
ler · flere mesterskaber. Ti-årige 
Stephan Jørgensen, Sæby, 
vandt som den eneste alle de 
øvelser, han deltog i. 

Sæbys amtsmestre blev: 
6-7-årige: Ditte Grøn højdes

pring, Katrine Pedersen 300 
meter løb og længdespring, 
Morten Lang 300 meter løb, 

Rasmus Lang højdespring. 
10-11-årige: Rikke Nielsen 2 

gange 30 meter hækkeløb og 
300 meter løb, Ditte Møller Ni
elsen længde- og højdespring, 
Stephan Jørgensen højde- og 
længdespring, 2 gange 30 me
ter hækkeløb og 300 meter løb. 

12-13-årige: Sine Christian
sen 2 gange 30 meter hækkeløb 
samt længde- og højdespring, 
Trine Olesen højdespring sam
men med Sine Christiansen. 

14-15-årige: Christine Her
mansen højdespring og 2 gan-

ge 30 meter hækkeløb, Mette 
Møller Nielsen 300 meter løb 
og længdespring, Henrik Ole
sen 2 gange 30 meter hækkeløb 
og højdespring, Joan Andersen 
længdespring og Lac Peµersen 
300 meter løb. 

16-17-årige: Jeppe Kristensen 
højde- og længdespring. 

Arscigen til, at Dybvad måtte 
nøjes med otte mesterskaber 
var et stort mandefald. 

Dybvads nordjyske mestre 
blev: 

8-9-årige: Mette Abildgård 

300 meter løb og længdespr ing, 
Jesper Lolk-Hansen 300 meter 
løb og højdespring, Klaus Kiil 
længdespring . 

12-13-årige: Anders Jacobsen 
i længdespring. 

16-17-årige: Mads Olsson 2 
garige 33 meter hækkeløb og 

· 300 meter løb. 
Dybvad Idrætsklubs rutinere

de dommerstab sørgede, at an
den afdeling af amtsmesterska
berne blev afviklet på bedste 
vis. 

-ok 
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Jeppe Kristensen yngst_J truppen . 
# 

-
SÆBY: Sæby-atletikklub- ma·nden for SIK. 89,- Gun-
ben SIK 80's stortalent, nar Møll-er Nielsen, ·Sæby. 
den darrske mester i --::Efter hver sæson vurde- -

- mangeka~p, 16-årige rer landstræner~n, om 
Jesper Kristensen, er ·sta- landsholdst~ppen~ delta- -
dig med- i Dansk Atletik ~ gere har- levet -0p til kra

- Forbunds - landsholds- -- vene om. at være · med i 
trup. . gruppen. 

Landstræner Lars Nielsen 
har skriftligt sendt Jeppe 
Krist@nsen den -glædelige -
meddelelse. -

Det betyder, at han -qg
så i vinter og næste ·sæson 
skal deltage i - i lart_ds- -
holdssamlingerne , i 
øvrigt- som . truppens yng- _ 
ste medlem. -

- Landsholdssamlinger
rte er til stor i11:spiration 
for Jeppe, fortæller for-

• 

- Lars Nielsen : fandt, -: at 
Jeppe -Kristens-en -fortsat 
er v~rdig til at qeltage. 

-Ved -_ week-endens 
amtsmesterskaber - i in
dendørs atletik 'i Dybvad
blev : -Jeppe -" -Kristensen i 
øvrigt nordjysk mest~r i~ 
de to\_~ discipl\ner, han ·stil- -
lede op i, nemlig høj des- -
pring og længd~spring. 

-ok 



Fire guldmedaljer til SI~ 
Sæby-atletikpiger brød hovedstadens dominans l!J - -C,b . 

SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 fik en flot 
medaljehøst ud af delta
gelsen i DGI's landsme
sterskaber i indendørs 
atletik for ungdom. 

Sæbys ti deltagere i alde
ren 13-16 år kom hjem 
med fire guldmedaljer, en 
af sølv og to af bronze. 

Der blev kæmpet om 
landsmesterskaberne bå
de individuelt og for 
amtshold, hvor Sæby-del
tagerne var med på hol
det fra DGI Nordøstjyl-

land. 
Fire Sæby-piger var med 

til at bryde hovedstadens 
dominans i kampen om 
holdmesterskaberne. Stor
københavn løb med alle 
holdmesterskaber med 
undtagelse af mesterska
bet for de 14-15-årige pi
ger. 

Her vandt det nordjy 
ske hold. Det talte Sæby
pigerne Sine Christensen, 
Trine Olsen, Katrine Vo
rum og Mette Møller Ni
elsen. Holdet talte des
ude ,n en pige fra Dybvad, 

tre fra Hadsund og to fra 
Aalborg. 

Individuelt blev det til 
tre medaljer til SIK 80, al
le hentet i aldersgruppen 
for 15-17-årige, hvor 
Sæby-klubbens deltagere 
var førsteårs, altså opryk
kere fra i år. 

Christine Hermansen 
fik sølv med 1,45 meter i 
højdespring, Ida Jensen 
bronze i kuglestød med 
10,11 meter og Jon An
dersen bronze i to gange 
30,5 meter hækkeløb i ti
den 11,5 sekunder . I et 

indledende løb var hans 
tid i øvrigt helt nede på 
11,2. Havde han også 
løbet på denne tid i fina
len, var det blevet til me
dalje af endnu flottere ka
rat . 

Maria Mogensbæk ops 
nåede en fjerdeplads i 
hækkeløb. Var hun ikke 
faldet i finalen, var det 
utvivlsomt blevet til en 
medalje . 

Sæbys øvrige deltagere i 
landsmesterskaberne var 
Line Hansen og Brian 
Rasmussen. ' , -ok 
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