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~est Kim Christensen. Den fjerde vinder, Anne Arvidson, var ikke til 

r , Id-atleter 1 
de 10 guldmedaljer ! 

SÆBY: De gjorde det igen. 
Atleterne fra SIK 80 i Sæby gav 

ved landsmesterskaberne i week
enden i Vejle konkurrenterne bag
hjul og tog 10 guld, fire sølv og ot -

te bronze-meda ljer med hj em. 
En overbevisende præs tation, 

der giver Sæby masser af god re
klame. 

SIK 80 er rig på talenter og for-

Grund
trænin
gen er 
en vigtig 
bestand
del af 
vinterens 
progra m. 

ven ter også i år en stor sæson. 
I aftes besøgte vores fotograf ta

lenterne under træningen i Sæby 
Fritidscenter, hvor de knoklede 
sig frem mod nye guldmedaljer. 
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Holdvinderne Kristina Kristensen, Ane Blicher Schelde, Ditte Møller Nielsen, Helle Møl
have, Pernille Dam Jensen og Camilla Nielsen. l 
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Holdvinderne Kristina Kristensen, Ane Blicher 
have, Pernille Dam Jensen og Camilla Nielsen. 
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Tre af SIK 80s fire individuelle vindere : fo rrest Ida Jensen , Martin Jensen og bagest Kim Christensen. Den fjerde vinder, Anne Arvidson, var ikke til 
stede ved fotograferingen. 

Suv~ræne g ,~:ld-atleter
1 



Sjov fredag en succes 
568 store børn var med 
SÆBY: »Sjov Fredag« er blevet en _ 
gigant-succes for arrangøren SIK 
80. Fredag var hele 568 børn på 1.-
6. klassetrin med i 12. udgave af 
arrangementet i Sæby Fritidscen
ter. Og det var ikke engang rekord! 

- Vi har virkelig ramt plet med »Sjov 
Fredag«. Nu gælder det om udvikle 
nye ideer, så børnene bliver ved med 
at strømme til måned efter måned, 
siger SIK 80-formand Gunnar Møl
ler Nielsen. 

' -
»Sjov Fredag« har en mængde til-

bud til børnene. I flæng kan nævnes 
diskotek, sport, bobspil, ludo og an
sigtsmaling. Af og til suppleres med 
særlige arrangementer eller konkur
rencer. 

I fredags var der ~åledes Spice 
Girls-konkurrence på programmet. 
Der var flere fine imitationer - også 
af Sqap, All Sairits og fra filmen Gre
ase. Konkurrencen blev vundet af 
Malene Overlade, Simone Madsen, 
Monica Birk Thygesen, Maria Børre-

sen og Malena Pedersen. De tre 
førstnævnte er fra 2.a på Volstrup 
Skole, mens de to sidstnævnte går i 
2. klasse på Privatskolen. 

Arrangementet bød også på en 
løbekonkurrence for 2. klasse elever. 
Vinderne vandt Malena Kru~e 
Jensen, Sæby, og Nicklas Hartmann , 
Sæby. - -

Næste Sjov Fredag-arrangementer 
løber af stablen 12. marts i Sæby Fri
tidscenter . 

kjær 
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·568; troppede op,. da SIK·· ~~ sain.meri·_iµetd '"?4~1'a/Bør-··;, 
. 80i ~ havde »Sjo~ -.. re~en og Mal~n:e-Pedersen "· 
i ~~< - i Sæby Fritids-: -•; ·fr!l.Privåtskolen. -. ,. ;~.' ~_::,~,/;;-' 
=- æter.~ VBr 12. png, ar- -- · En kOnkurren~e i7; løb 
~ rangemeri.tet h9ldtes, -og - mellem _ 2. klasserne -');fev 

kun den 10. gang V8r der . vund.et ·ar Malene Kruse 
fteremed · Jensen, Skovalleen, ~ og 

»Sjov ·rredag « er for børn Nicklas Hartmann, Ro-
-fra ~l. til _og med 6. klasse, senkrogen. Med 1 finaler
og fonid~n diskotek, an- ne var også hos drengene -
· sigtsmalfug, ludo ; bobspil Christoffer ijaaeby, ;M:ik--
og redsk:absbaner var ~er kel ~ .¾idreasen, _ ~ Tobias- . 
forskellige boldspil. Oyerlade, Niels Sørensen, 

Og så var der en .Spice- Daniel Overlade og hos pi
girJs-koi;lkurrence, som ge:r:ne Annika .Ap.der~en-, 
denne - gang også ·havde Sandra : Kammer, - Malene 
deltagelse .af kopier . af Ov_ergal)rd og C~milla .Va
Soap, All Saints · og et lentin Sørel)Sen. 
nummer fra Qrease. . . ~æstg »Sjov fred.ag«-_fin-

Vindeme blev -Malene der sted -l2. marts ligele
Overgade, Simone Mad- - des i Sæby Fritidscente:r. . 
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Kæmpede i en 
god atmosfære 
Stævne i Sæby god optakt til mesterskaber 
SÆBY: Der blev konkur
reret i en god atmosfære, 
da de nordøstjyske DGI
amterskabskaber i in
dendørs atletik for hold 
blev afviklet i Sæby Fri
tidscenter i lørdags . 

- Det var en god opta kt til 
de jysk-fynske mesterska
ber i den kommende 
week-end i Århus, siger 
formanden for Sæby-atle
tikklubben SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen. Klub
ben stod som praktisk ar
rangør af amtsmesterska
berne. 

- I Århus skal der kon
kurreres i den store, kunst
stofbe lagte Marselisborg
hal, hvor indeskoene skif
tes ud med pigsko for før
ste gang i den nye sæson. 

Mangekamp 
I forbindelse med afvik

lingen af DGl-amts
mesterskaberne for hold i 
Sæby Fritidscenter var der 
som noget nyt også man
gekamp på programmet. 

Holdmesterskaberne 
~ar. ~æret_ afvikle~ i s':,by 

DG! havde besluttet, at 
der for at styrke alsidighe
den hos den nordjyske at
letikungdom i år også 
skulle konkurreres om et 
mangekampsdiplom. 

- Heldigvis valgte mange 
af de unge at deltage også i 

DA unaP. ;:1flAtik11dAvere aav sia fuldt under løbekonkur
rencerne. 

denne nye konkurrence
form, siger Gunnar Møller 
Nielsen. 

Der blev under stævnet 
konkurreret i discipliner
ne to gange 30 meter løb, 
300 meter løb, trespring 

og kuglestød. For at være 
med i mangekampen skul
le man deltage i alle de 
nævne discipliner. 

1 mangekampen gik seks 
amtsmesterskaber til Sæby 
og fire til Dybvad Idræts

klub . To mesterska
ber måtte deltager e 
dele, da de opnåede 
lige mange place
ringspoints. 

Sæby sikrede sig 
desuden to amtsme 
sterskaber for hold 
og Dybvad to. 

Sæby fik under 
stævnet i alt 21 dis
ciplinvindere og 

Konkurrenterne 
fulgte hinandens 
præstationer un-
der kuglestøds

konkurrencen. 

Et glimt fra 
tresprings
konkurren
cen. 

Dybvad 11. 

Vinderne 
Vinderne af mangekam

pen blev: 
Piger : 
8-9 år: Frederikke Ugger
høj , Sæby. 
10-11 år: Rikke Pedersen, 
Sæby, og Katrine Peder
sen, Sæby. 

M ANDAG 1. FEBRUAR 1999 

14-15 år: Michelle Larsen, 
Dybvad, og Ditte Møller 
Nielsen, Sæby. 
Drenge: 
8-9 år: Jeppe Abilgaard, 
Dybvad. 
10-11 år: Jacob Brøns, 
Dybvad. 
12-13 år: Mads Møller, 
Dybvad. 
14-16 år: Rasmus Fryd
kjær, Sæby. 

16-17 år: Rune Pedersen, 
Sæby. 
Holdme sterskabernes 
fordeling: 
Her vandt Sæby klasserne 
for 8-9-årige, 10-11-årige 
og 14-15-årige, mens Dyb
vad blev holdmester hos 
de 12-13-årige og de 10-
11-årige. 

-ok 
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Kælllpede i en 
god attnosfære 
Stævne i Sæby god optakt til mesterskaber 
SÆBY: Der blev konkur
reret i en god atmosfære, 
da de nordøstjyske DGI
amterskabskaber i in
dendørs atletik for hold 
blev afviklet i Sæby Fri
tidscenter i lørdags . 

- Det var en god optakt til 
de jysk-fynske mesterska
ber i den kommende 
week-end i Århus, siger 
formanden for Sæby-atle
tikklubben SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen. Klub
ben stod som praktisk ar -
rangør af amtsmesterska
berne. 

- I Århus skal der kon
kurreres i den store, kunst
stofbelagte Marselisborg
hal, hvor indeskoene skif
tes ud med pigsko for før
ste gang i den nye sæson. 

Mangekamp 
I forbindelse med afvik

lingen af DGl-amts
mesterskaberne for hold i 
Sæby Fritidscenter var der 
som noget nyt også man
gekamp på programmet. 

Holdmesterskaberne 
har været afviklet i Sæby 
T'I •, • 1 , _ • _ _ S! ··-- 1 _ 1 __ DP. 11nae ::1tletikudøvere aav sia fuldt under løbekonkur-

Der herskede dyb koncentration ved startstedet inden løbene i Sæby Fritidscenter. 

Dybvad 11. 

Vinderne 
Vinderne af mangekam

pen blev: 
Piger: 
8-9 år: Frederikke Ugger
høj , Sæby. 
10-11 år: Rikke Pedersen, 
Sæby, og Katrine Peder
sen, Sæby. 

14-15 år: Michelle Larsen, 
Dybvad, og Ditte Møller 
Nielsen, Sæby. 
Drenge: 
8-9 år: Jeppe Abilgaard, 
Dybvad. 
10-11 år: Jacob Brøns, 
Dybvad. 
12-13 år: Mads Møller, 
Dybvad. 
14-16 år: Rasmus Fryd
kjær, Sæby. 

16-17 år: Rune Pedersen, 
Sæby. 
Holdmesterskabernes 
fordeling: 
Her vandt Sæby klasserne 
for 8-9-årige, 10-11-årige 
og 14-15-årige, mens Dyb
vad blev holdmester hos 
de 12-13-årige og de 10-
11-årige . 

-ok 
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Amtsmesterskaber var 
ramt af afbud a-R.-9<; 
Aalborg sendte afbud kort før st~vnestart 
SÆBY: DGI-amtsmeter- · 
skaberne i atletik for 
hold og i mangekamp i 
Sæby Fritidscenter var 
ramt af mange afbud. 
Det betød, at et amts
mesterskab for første 
gang blev afviklet med 
færre end 50 deltagere. 

, Og de kom kun fra to 
byer, nemlig atletik
klubberne i Sæby og 
Dybvad. 

Kort før stævnestart 
sendte Aalborg Atletik 
afbud. Samtidig stillede · 
Dybvad Idrætsklub kun 
med 17 deltagere som 
følge af sygdom, skader, 
fe~e og fødselsdage. , 

Tre halrekorder 
Formanden for Dyb

vad Idrætsklub, Louis 
Christiansen, synes dog, 
at hans trup gjorde det 
flot. 

Vi nævnte i går vin-

derne af de enkelte 
holdkonkurrencer og af 
mangekampen. 

Dybvad-deltagerne 
opnåede en række flotte 
individuelle præstatio
ner. Tre satte således hal
rekord, nemlig Jeppe 
Abildgaard i kuglestød, . 
Jacob Brøns i to gange 
30 meter løb og Michel
le Larsen i 300- meter 
løb. 

Disciplinvidere 
Ved mesterskabsstæv

net blev følgende Dyb
vad-deltagere disciplin
vindere: Michelle Lar
sen, Jeppe Abildgaard (i 
to discipliner), Jacob 
Brøns (i alle fire discipli
ner, han deltog i), Mads 
Møller (to discipliner) 
samt Mathias Brassøe 
(to discipliner). 

SIK 80, Sæby, havde 
følgende disciplinvinde
r~: Sidsle Hansen, Frede-

rikke Uggerhøj (to disci
pliner), Katrine Peder
sen (to), Rikke Pederse
ne (to), Ane B. Schelde, 
Ditte Møller Nielsen, 
Helle Mølhave, Anne 
Arvidson (to), Mark Kri
stensen, Rasmus Fryd
kjær, Søren !saksen, Kim 
Christensen og ertdelig 
Rune Pedersen, der 
vandt alle de fire disci
pliner, der blev konkur-
reret i. · _ 

Anden . afdeling af 
amtsmesterskaberne 
med nye discipliner af
vikles i Sæby Fritidscen
ter den 13. februar. 

-ok 
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Kim Christensen satte 
mesterskabsrekord og vandt 

jysk-fynsk guld i kuglestød. 
Arkivfoto 

Atleter i stødet 
Sæby hentede 17 medaljer ved de jyske mesterskaber 
AARHUS: De talentfulde atleter 
fra Sæby IK 80 var virkelig i stødet 
ved weekendens jysk-fynsk e me
sterskaber indendøre i Marselis
borghallen. 

Vendelboerne vendte hjem med he
le 17 medaljer. Fordelt på tre af guld, 
otte af sølv og seks af bronze. De tr e 
mesterskaber blev alle vundet i kug
lestød. 

Kim Christensen brillerede ved at 
krydre sin titel med en ny mester
skabsrekord hos de 15-årige drenge, 
da han hamrede den fem kilo tunge 

kugle 14,87 meter væk. 
Hos de jævnaldrende piger blev 

det til guld for Camilla Nielsen, der 
med 9,87 meter h envis te klubkam
meraten Helle Mølha ve til anden
pladsen, mens Anne Arvidson vandt 
med fornemme U,67 meter hos de 
16-årige piger. 

Alle tre nykårede mestre satte per
sonlige rekorder med deres vinder
stød. 

Ditte Møller Nielsen var også tæt 
på guldet hos de 14-årige piger, men 
måtte nøjes med andenpladsen i 
højdespring med et spring på sam-

me højde som vinderen - 1,53 me
ter. 

toto 
Øvrige Sæby-resultater: 
14-årige piger: Sølv til Helle Mølhave i kuglestød 
med 9,28 meter. Sølv til Camilla Nielsen i 60 meter 
hækkeløb med 10,25 sekunder og bronze i længde
spring med 4,88 meter. 15-årige drenge: Sølv til 
Kim Christensen i 60 meter løb med 7,90 
sekunder.16-årige piger: Sølv til Trine Olsen i tre
spring med 9,06 meter og bronze i højdespring med 
1,43 meter og længdespri ng med 4,21 meter. Bron
ze til Anne Arvidson i trespring med 8,63 meter. 17-
årige piger: Sølv til Katrine Vorum i 60 meter med 
8,61 sekunder og bronze i længdespring med 4,73 
meter. 18-årige drenge: Bronze til Jon Andersen i 
stangspring med 3,00 meter. 19-årige drenge: Sølv 
til Jeppe Kristensen i højdespring med 1,81 meter 
og stangspring med 3,90 meter. 



Onsdag den 10. februar 1999 

Medaljer på stribe til 
atleterne fra SIK80 
SIK 80' atleter havde i 
weekenden tre guld-, syv 
sølv-og seks bronzemedal
jer med hjem, da de havde 
værettilJ~eme
st.erskaberiÅrhw;. 

De største triumfer stod 
15-årige Kim Christensen 
for ved at sætter mester
skabsrekord i kuglestød 
med 14,87 meter. Og sær
lig godt blev det af, at de 
fleste stød lå tæt ved hin
anden. Rekorden var ikke 
bare en enlig foreteelse. 

Kim Christensen fort
sætter nu i jagten på 
dansk indendørsrekord. 

Ligeledes 15-årige Ca
milla Nielsen biev også 
mester med et stød på 9,87 
meter. Hun har gennem de . 
seneste runder fået styr 
på stødene, og det gik den
ne gang ud over klubkam
meraten Helle Mølhave, 
der blev flyttet ned på an
denpladsen med chance 
for revanche om to uger, 
når der er DM i Malmø .. 

Anne Arvidson, 16 år, 
blev også vinder i kugle
stød med 11,67 meter. 
.Hun har rettet de sidste 
småfejl og afleverede kug
len med en eksplosion i en 
konkurrence, der kun stod 
mod en enkelt modstander 
- de øvrige havde stort set 
bare statistroller. 

Alle tre vandt deres 

guldmedaljer med person
lige rekorder . 

Mens SIK 801erne denne 
gang alle fik medalje i 
kuglestød, plejer det at 
være højdespring, der er 
klubbens styrke. 

Denne gang var det Dit
te Møller Nielsen på 14 år, 
der var hovedpersonen i 
kampen om guldet. En 
kamp der endte med sølv. 

Hun sprang sam~e høj
de som vinderen fra Her
ning, nemlig 1,53 meter. 
Det er en tangering af 
hendes personlige rekord. 

Også her vil det vise sig, 
om der skulle være nogle 
ekstra centimeter, når der 
holdes DM. 

Helle M-ølhave, 14 år, 
har gjort det godt ved 
landsmesterskabet i Ving
sted i januar, og hun havde 
regnet med at støde over 
10 m. Det blev dog kun til 
9,28 m. og dermed sølv. 

Samme metal fik Camil
la Nielsen i 60 m. hæk i ti
den 10,25 efter samme tid 
i indledende runde. 

Trine Olsen på 16 år 
sprang 9,06 m. i trespring 
og.fik dermed sølvmedalje. 
Men hun har også mere i 
sig, vurderer klubledel
sen. 

Katrine Vorum, 17 år, 
fik sølv for at løbe 8,61 på 
60 meter, og hun er godt 

på vej frem og ventes der
for at forbedre præstatio
nerne ved de kommende 
stævner. 

19-årige Jeppe Kristen- 1 

sen er for tiden ikke helt t 
på toppen på grund af et 
skadet ben, som han har 
døjet med i næsten et år, 
og sygdom tidligere på 
ugen gjorde ikke situatio
-nen bedre. 

Men alligevel tog han to 
sølvmedaljer med hjem for 
et længdespring på 1,81 
m. og for et stangspring på 
3,90 m. Han deltager på 
lørdag i DM i mangekamp. 

Topscoreren med hen
syn til medaljer blev Ca
milla Nielsen, der · også 
scorede bronzemedalje for 
et længdespring på 4,88 
m. Hun ventes snart at 
passere fem meter. 

Trine Olsen fik bronze 
for et højdespring på 1,43 
m. og ligeledes for 4,21 m. 
længde, mens Anne Arvid
sons bronzemedalje blev 
hentet på et trespring på 
8,63 m. ..,. 

Katrine Vorum sprang 
4, 73 meter fra planke og 
fik en bronzemedalje for 
det, mens Jon Andersen, 
der ellers ikke har brugt 
springstangen det seneste 
år, fik bronze for et spring 
på3,0 m. 



Efter Atletikstadion er blevet renoveret har SIK 80 fået så fremragende forhold, at svenske og norske klubber lægger 
deres træningsophold i Sæby. Arkivfoto: 

SIK SO-ungdom triumferede 
. . /o --~-9'J 

Senioraf delingen trænger til mere opmærksomhed 
SÆBY: Det har været et 
godt år for de unge atle
tikudøvere i SIK 80, 
mens det har knebet lidt 
mere på seniorsiden. 

Det fremgik af formand 
Gunnar Møller Nielsens 
beretning, da atletikklub
ben SIK 80 i går afholdt ge
neralforsamling. 

- Vi må nok sige, at divi
sionsholdene ikke har fået 
den fornødne pleje de sid
ste tre år. Det har været 
ungdommen i højeste 
gear og stadionarbejdet -

men nu ser det lysere ud 
med stadion, så mon ikke 
vi får et af holdene med 
helt fremme i kampen om 
oprykningen, sagde Gun
nar Møller Nielsen. 

Det omtalte stadionar
bejde var også genstand 
for en del omtale. Gunnar 
Møller Nielsen glædede 
sig blandt andet over, at 
have et så godt atletiksta
dion, at det kan trække 
norske og svenske klubber 
til byen på træningslejr. I 
løbet af 1998 har to klub
ber lagt vejen omkring Sæ-

by for at holde trænings
lejr, og han håber, de gode 
stadionforhold vil trække 
endnu flere til Sæby. 

Mens divisionsholdene 
har ligget lidt i dvale, har 
der til ge~gæld været stor 
sportslig succes på ung
domssiden . 

Det har blandt andet 
udmøntet sig i, at SIK 80 
nu indtager en syv
endeplads på Dansk Atle
tik Forbunds liste over 
kandidater til ungdompo
kalen - den bedste range
ring i klubbens histQrie. 

Gunnar Møller Nielsen 
ser lyst på SIK 80's fremtid: 

- Jeg er sikker på, at vi 
kan have gang i klubben, 
hvis vi følger det koncept, 
som vi har fulgt de seneste 
år, med at elite og motion 
kan gå hånd i hånd, at vi 
tager hensyn til hinan
den, og ellers giver et nap 
med i klubbens arbejde, 
sagde Gunnar Møller Niel
sen. 

lyby 
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MANDAG 15 . .FEBRUAR 1999 

Jeppe Kristensen er på vej tilbage efter sin fodskade og fik - trods 
nul point i stangspring - alligevel DM-sølv i mangekamp. Arkivfoto 

ATLETIK• FITNESS . • 
Alle Sæby-atleter fik DM-n1edaljer 
AARHUS: Ditte og Mette Møl
ler Nielsen, Jon ;'\ndersen og 
Jeppe Kristensen var alle fire 
søvndrukne, da de tidligt lør
dag morgen - læs nat - satte 
kursen mod Aarhus og de dan
ske mesterskaber i mange
kamp indendørs for ungdom. 

De sidste rester af søvn var 
dog forsvundet fra øjenkroge
ne, da først de fire Sæby-atleter 
kom i gang med konkurrencer
ne. 

Det kontante udbytte af an
strengelserne blev fire medal
jer. En til hver af de deltagende 
talenter fra Sæby IK 80. 

15-årige Ditte Møller Nielsen 
erobrede sølvet i en hård fir
kamp, hvor hun i den afslut
tende 800 meter måtte over
spurte to konkurrenter for ikke 
at havne på den samlede fjer
deplads. Lige nedenfor podiet. 

Den unge Sæby-atlet kunne 
dog ikke røre Hernings Tina Ej
lersen, der var helt suveræn og 
satte dansk rekord i firkampen 
for de 14-15 årige piger. 

Jeppe Kristensen - tidligere 
dansk rekordholder i mange
kamp for ungdom - måtte se 
sig slået og henvist til anden
pladsen hos de 20-årige ungse
niorer. 

Den yderst talentfulde man
gekæmper har været stærkt 
plaget af skader i det sidste år, 
så sølvet var forventet. Især 
når stangspring skulle ende 
med et rundt nul i pointtabel
len! 

Måske kan han gøre det end
nu bedre til august , når Sæby 
IK 80 lægger stadion til de jysk
fynske mesterskaber udendørs . 

Jon Andersen og Mette Møl
ler Nielsen - begge hos de 18-

19 årige - fik begge bronze ud 
af DM-anstrengelserne i Mar
selisborg-Hallen. 

I næste weekend skal de alle 
fire i aktion igen, når der er 
danske mesterskaber individu
elt indendøre i Malmo. 

toto 

Udvalgte resultater 
14-15 årige piger: Ditte Møller Nielsen: 
10,79 sekunder i 60 meter hæk, 7,32 meter i 
kuglestød, 1,46 meter i højdespring og 
2.43,6 minutter i 800 meter løb. 18-19 årige 
piger: Mette Møller Nielsen: 1,40 meter i 
højdespring, 10,53 sekunder i 60 meter 
hæk, 8,88 meter i kuglestød, 4,64 meter i 
længdespring og 2,51,2 minutter i 800 me
ter løb. 18-19 årige drenge: Jon Andersen: 
8,43 sekunder i 60 meter, 4,92 meter i læng
despring, 9,91 meter i kuglestød, 1,65 me
ter i højdespring, 11,26 sekunder i 60 meter 
hæk, 3, 1 O meter i stangspring og 4.04,0 mi
nutter i 1000 meter løb. 20-21 årige dren
ge: Jeppe Kristensen: 7,62 sekunder i 60 
meter, 6,38 meter i længdespring, 9,07 me
ter i kuglestød, 1,90 meter i højdespring , 
9,36 sekunder i 60 meter hækkeløb og 
2.14, 1 minutter i 1000 meter løb. 

7 1 



-----MANDAG 15. FEBRUAR 1999 

Jævnbyrdighed -ved 
an1tsH1esterskaber 
Sæby vandt tre og pyqvad to holdmesterskaber 
SÆBY: Anden afdeling af 
DG I-amtsmesterskaber
ne i atletik for ungdoms
hold og i mangekamp 
bød på stor jævnbyrdig
hed. Mesterskaberne af
vikledes i Sæby. 

Efter de to stævner blev 
det endelige resultat, at 
Sæby-klubben SIK 80 
vandt tre holdmesterska
ber og Dybvad Idrætsklub 
to - sådan som det var ven
tet efter første runde. 

Sæby vandt hos de 8-9-
årige, 14-15-årige og 16-
17-årige, mens Dybvad 
tog sig af mesterskaberne 
for de 10-11-årige og de 
12-13-årige. 

Andert _-· runde bød på . aldersgruppe. 
øvelserne 2 gange 33 me- J,.,fangekampvindeme ;. 
ter hækkel~b, 600 meter blev: · 
løb, højdespring og læng :, (..,_8~9 år: Jette Abildgård, 
desp:(f:Qg. · . Dybvad, og Kamille Arvid-
. Ved c1:nden: -afdeling af son , Sæby. 

holchp-e'sterskabeme _,. - 10-11-årige: Katrine Pe
vandt Dybvad hos de 8-9- dersen , Sæby, mens Hen 
årige, mens · Dybvad og rik Hvitved og Mads Lar
Sæby opnåede _ samme sen, begge Dybvad, delte 
pointstal hos de 10-11-ari- førstepladsen hos drenge
ge. Aalborg vandt hos de ne . 
12-13-årige .Øg Sæby . hos 12-13-årige: Anders Bra-
de 14-15-årige og 16-17~ sted, Sæby. 
årige. 16-17-årige Rune Peder-

Mangekamp 
I mangekampen vaL 

man kun med ved del- · 
tagelse i alle øvelser i sin 

sen , Sæby, 

Individuelt: 
Individuelt i de mange 

discipliner i de forskellige 

aldersk lasser fik Dybvad · 6 
og Aalborg 5 vindere , 
mens Sæby fik hele 14. 

Aalborgs vindere var Vi~ 
sti Madsen, Solvejg Mad
sen (tre discipliner) og .Sø'-
ren Henriksen. · 

Dybvads individuelle 
vindere blev Jeppe Abild

. gård (3), Henrik ' Hvitved 
(to) og Mart in Jensen. 

Endelig blev Sæbys indi
viduelle vindere Sio.sel 
Hansen (2), Simone Mad.: 
sen; Katrine Pedersen (3), 
Annemette D. Jensen, An
ders Brasted (2), Camilla · 
Nielsen {2) og Rune Peder
sen f3). · 

-ok 



TIRSDAG 16. FEBRUAR 1999 SÆBY 

Sæbynitter til DM 
- i Sverige 
13 sæbynitter prøver kræfter med den danske atletikungdo~ 
SÆBY: 13 unge sæbynit
ter drager i den kom
mende week-end til Sve
rige for at deltage i kam
pen om ~ de danske ung
domsmesterskaber i atle
tjk! 

Afviklingen af Danmarks
mesterskaberne er henl agt 
til sv~nsk grund i Malmø , 
fordi man ikke i hov edsta
den råder over de nødven
dige faciliteter . til ·et så 

stort indendørs atletiksar
rangment. 

Formanden for Sæby-at
letikklubben SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen, har 
forventning om, at de 13 
sæbynitter vil klare sig 
godt, når de skal prøve 
kræfter mod resten af den 
danske atletikungdom. 

Derfor optimisme 
Optimismen hænger ik-

ke mindst sammen . med, 
at S~bY--klubben _ klarede 
sig fornemt ved afviklin
gefi af DM i mangekamp i 
week-enden i Marselis
borghallen i Århus. 

Her blev det til sølv
medalje til både Ditte 
Møller Nielsen og Jeppe 
Kristensen , mens Mette 
Møller Nielsen og Jon An
dersen begge sikrede sig 
en bronzemedalje. 

Det betegner Gunnar 

Møller Nielsen som et sær
deles tilfredsstillende · re
sultat af klubbens del
tagelse i mangekamp. 

-ok 
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Side22 / 1,- ~ - C)l} Sæby-

Dobbelt sølv og dobbelt 
bronze til SIK 80'erne 
S1K 80 fik et lidt blandet 
udbytte ved DM i inde-

"'-'- mangekamp i Århus i 
weekenden. Men blan
dingen var sammensat af 
sølv og bronæ. 

Sølvmedaljevindere var 
Ditte Møller Nielsen, 15 
år, og Jeppe Kristensen, 
20 år, mens Jon Andersen, 
19 år, og Mette Møller 
Nielsen, 19 år, fik bronze. 

Jeppe Kristensen plejer 
at komme hjem med guld i 
mangekamp. 

Denne gang var det for
udset , at det ville blive 
svært at nå toppen, for et 
år med skadet fod har gi
vet ømhed. 

Alligevel sprang han · 
1,90 i højde med seks ud af 
otte mulige forsøg. Til gen
gæld endte stangspring 
med et stort nul. 

Gunnar Møller Nielsen ; 

SIK 80, tilskriver resulta
tet, at der blev startet for 
højt og at standeren ikke 
skulle have været sat 10 
cm. op i sidste forsøg. 

Ditte Møller Nielsen var 
i kamp mod seks andre pi
ger i øvelserne 60 meter 
hæk, kuglestød, højde
spring og 800 meter løb. 

Efter hækkeløbet var 
hun placeret som nummer 
tre. Kuglestød er hendes 
dårligste øvelse, og her 
nåede hun - 7 ,32 meter, 
mens hun til gengæld 
sprang 1,46 m i højde~ 

Resultatet skulle hentes 
i 800 meter løb, og det var 
nødvendigt at yde det -bed
ste for at holde på tredje
pladsen . Den var ved at 
glippe kort før mål, da to 
konkurrenter overhalede , 
men Ditte Møller Nielsen 
slog hårdt til og nåede op 

på en delt andenplads og 
dermed sølv. 

Jon Andersen brugte 
DM som træning til næste 
weekend og havde ikke 
regnet med en placering. 
Men influenza-afbud be
tød ; at han alligevel score
de bronze blandt andet 
med et kuglestød på 9,91 
meter. . 

Mette Møller Nielsen 
drog til kamp om sølvet, 
for også her var guldvinde
ren givet på forhånd. 

Efter flotte opvarm
ningsspring valgte hun at 
stå over nogle højder, og 
det skulle hun ikke have 
gjort . Resultatet blev kun 
1,40 meter i højdespring, 
men med en samlet point 
score på 2.499 mod guld
vinderens 3.361 og sølv
vinderens 2.575 var bron
zen åJligevel hjemme. 
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SJov fredag. igen 
Påfredagerderigen »Sjov 
fre_dag« i Sæby Fritidscen
ter, og det er igen atletik
klubben SIK 80, der står 
bag det populære amm
gement_ for børn fra første 
til sjette klasse. 

Det er 13. gang, der hol- _ -
des Sjov fredag, og arran
gørerne venter, at godt 500 
børn deltager i de forskel-
lige aktiviteter. -

I hallerne - spilles fod- -
bold, floorhQCkey, b~sket
ball med mere, og der bli
ver en forhindringsbane 

som stiller krav til dem, _ 
der vælger at prøve den. 

Blandt de mere stille ak
tiviteter er bobspil, ludo og 
ansigtsmaling, og de dan
selystne kan få deres lyst 
sat på prøve -i et prof essio
nelt diskotek. 

Mange frivillige foræl
dre er · klar til at hjælpe 
børnene til rette , ligesom 
atletikklubbens unge 
hjælper med at styre akti
viteterne , så alle børn. får 
mulighed for at være med. 
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0 • egen ga-1-
byen aften 
Foto: Kim Dahl Hansen 

SÆBY: Hvem siger, at det 
kun er de voksne, der må 
gå i byen fredag aften? 

I hvert fald ikke atletik
klubben SIK80, der fredag 
aften endnu en gang 
holdt »Sjov Fredag« for 
mere end 500 hujende og 
feststemte un ger fra l. til 
6. klassetrin. 

Festlighederne foregik 
vanen tro i Sæby Fritids
center, hvor der af og til 
var alde les ufremkomme
ligt på gangarealerne. Her 
havd e ungerne travlt med 
at bevæge sig rundt mel-

lem de forskellige akt ivite 
ter. Her blev afviklet kam
pe i hockey, fodbold og 
basketball i den store sal, 
mens en mindre hal var 
omdannet til diskotek 
med pumpende danseryt
mer og lysshow. Mest po
pulære var tydeligvis bo
derne, der solgte slik, 
chips og sodavand - at 
dømme efter den vedhol
dende kø. 

Popu lær var også VT's 
fotograf, der konstant blev 
forsøgt overta lt til at foto
grafere »os, ford i vi er så 
søde!« 

Det er efterhånden 14. 
gang SIK80 laver »Sjov 

Slik og sodavand i lange baner - hvad mere kan man øn
ske sig? 

- Du skal altså bare fotografere os! Fordi vi er så søde, bedyrr Mads, Dennis og Mark, og forsøger at se søde ud på en - næsten - naturlig måde. 

fredag«, og selv om det 
kræver en del forberedel
se, mener SJK80-formand 
Gunnar Møller Nielsen, at 
det er det hele værd: 

- Det kræver selvfølgelig 
noget energi at lave. Til 
gengæld giver det en mas
se energi igen, når man ser 
resultat et, siger en tilfreds 

Gunnar Møller Nielsen, 
da vi møder ham i forgan
gen til »diskoteket«. 
Umiddelbart efter er han 
steget til vejrs på en trap
pestige, i færd med at til
dække en lampe med en 
sort plastsæk. Han har 
nemlig fået en forespørg
sel. 

-Ja, det er de her 6. klas
e-piger, der synes her er 
It for lyst, griner Gunnar 
,'!øller Nielsen. Umiddel-
1art efter kommer en af 
,mtalte piger forbi. 
- Det er Cecilie. Hun vil

~ helst have, at her skulle 
·ære helt mørkt, hvis det 
.unne lade sig gøre, spø-

ger Gunn ar Møller Niel
sen - tilpas højlydt til at 
han er sikker på, hun kan 
hør e det. Hun vender sig, 
og giver ham hurtigt »åh
hvor-er-du-åndssvag-blik
ket«, ind en hun forsvin
der ind i diskotekets mør
ke. 

Senere på aftenen er der 

konkurrencer stærk
mandskonkurrence for 
drengene fra 3. klasse og 
sjipp ekonkurrence for de 
jævnaldrende piger, samt 
løbekonkurrence for 5. 
klasserne. Her er det dog 
kun drengene, der stiller 
op. Gunnar Møller Niel
sen udelukker , at pigernes 

500 
børn 

fra hele 
kommunen 

til 
»Sjov 

Fredag« 
i 

Sæby 
Fritids
center 

fravær skyldes generthed -
men påpeger derimod, at 
det kan være vanskeligt at 
løbe, når man har store 
plateausko på ... 

lyby 
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Børnenes 
0 • egen ga-1-

byen aften 
Foto: Kim Dahl Hansen 

SÆBY: Hvem siger, at det 
kun er de voksne, der må 
gå i byen fredag aften? 

I hvert fald ikke atletik
klubben SIK80, der fredag 
aften endnu en gang 
holdt »Sjov Fredag« for 
mere end 500 hujende og 
feststemte unger fra 1. til 
6. klassetrin. 

Festlighederne foregik 
vanen tro i Sæby Fritids
center, hvor der af og til 
var aldeles ufremkomme
ligt på gangarealerne. Her 
havde ungerne travlt med 
at bevæge sig rundt mel-

lem de forskellige aktivite 
ter. Her blev afviklet kam
pe i hockey, fodbold og 
basketball i den store sal, 
mens en mindre hal var 
omdannet til diskotek 
med pumpende danseryt
mer og lysshow. Mest po
pulære var tydeligvis bo
derne, der solgte slik, 
chips og sodavand - at 
dømme efter den vedhol
dende kø. 

Populær var også VT's 
fotograf, der konstant blev 
forsøgt overtalt til at foto
grafere »os, fordi vi er så 
søde!« 

Det er efterhånden 14. 
gang SIK80 laver »Sjov 

Slik og sodavand i lange baner - hvad mere kan man øn
ske sig? 

- Du skal altså bare fotografere os! Fordi vi er så søde, bedyr 

Fredag«, og selv om det 
kræver en del forberedel
se, mener SIK80-formand 
Gunnar Møller Nielsen, at 
det er det hele værd: 

- Det kræver selvfølgelig 
noget energi at lave. Til 
gengæld giver det en mas
se energi igen, når man ser 
resultatet, siger en tilfreds 

Gunnar Møller Nielsen, 
da vi møder ham i forgan
gen til »diskoteket«. 
Umiddelbart efter er han 
steget til vejrs på en trap
pestige, i færd med at til
dække en lampe med en 
sort plastsæk. Han har 
nemlig fået en forespørg
sel. 



Ser det nemt ud? Det er ikke spor nemt , og Chris Jensen gjor
de det fanta stis k fiot ved at holde de to kegler ud i stra kte ar
me i 4 minutter og 46 sekunder - næsten dobbelt så længe 
som numm er to. 

Onsdag den 17. marts 1999 

Der var masser af gang i den i Sæby Fritid scenter - som al 
tid, når 500 eller fiere børn er samlet en herlig lang fredag 
aften , hvor man ka n og må næsten det hele. 

500 boltrede sig på sjov fredag 
Sjov fredag-succes'en fort
sætter i Sæby Fritidscen
ter. Senest var der 500 un
ge, som boltrede sig i cen
tret og havde en sjov og 
hyggelig aften. 

Det var 14. gang SIK 80 
gennemførte sådan et ar
rangement. Denne gang 
var et nyt indslag at finde 
den stærkeste dreng 
blandt 3. klasserne . Kon
kurrencen gik ud på at 

-'--------- -- .J holde to kegler i strakt 
arm i længst tid, og dren
gene var ganske skæve i 
hovederne, inden de gav 
op. 

Pigerne havde til gen-

gæld en sjippekonkurren
ce også for 3. klasserne. 
Der blev talt anta l sjip in
den de hoppede forkert. 

Begge konkurrencer fo
regik på en scene, så de øv
rige deltagere på aftenen 
også kunne få glæde af lø
jerne og heppe . 

Igen var der løbekon
kurrence for 5. klasserne. 
Her stillede pigerne ikke 
op - måske fordi platausko 

er moderne. 
Vinderne i stærkeste 

dreng -konkurrencen blev: 
1: Chris Jensen, Vol

strup Skole, 4 min . 46 sek. 
2: Søren Jacobsen , Stens 
næsskolen, 2 min. 36 sek. 
3: Jesper Larsen, Sæby 
Skole Syd , 1 min. 37 sek. 

Sjippe-konkurrencen: 1: 
Natalie Danielsen, Stens
næsskolen , 249 sjip. 2: 
Mia Pedersen , Sæby
gårdskolen, 162 sjip. 3: 
Mia Boch , Stensnæssko
len, 149 sjip. 

Løbekonkurrencen : 1: 
Johnn y Jensen , Volstrup 
Skole. 2: Kasper Bang , 
Sæbygårdskolen. 3: Joa
chim R~vn, Stensnæssko
len. 

/ 



Atleter rykker 
, udendørs 

SÆBY: Atletikklubben SIK80 afslut
tede i går indesæsonen for de 9-årige 
og ældre. 

Slutningen på de indendørs udfol
delser blev sædvanen tro markeret 

. med afholdelse af klubmesterskab . 
, Klubmesterskabet er en mangekamp, 

bestående af de fem discipliner 2X30 
meter løb, længdespring, højdespring, 
kuglestød og 300 meter løb. 

Vinderen i aldersklassen 8-9 år blev 
hos pigerne Simone Madsen , mens in-

gen af drengene i denne aldersklasse 
genneførte. Hos de 10-11-årige blev 
vinderne Rikke Pedersen og Emil Ol
sen, hos de 12-13-årige Henriette Se
verinsen og Anders Brasted, hos de 14-
15-årige Camilla Nielsen og Kim Chri
stensen, hos de 16-17-årige Anne Ar
vidson . og Rune Pedersen og endelig 
hos de 18-19-årige Katrine Vorum og 
Brian Rasmussen. 

lyby 



Formand Gunnar Møller Nielsen - Sæby-atleterne var 
topmotiverede 

SIK80 
"besejrede 
, norske 
venner 

- På vellykket besøg hos 
venskabsklubben i Oslo 
SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 besøgte i 
weekenden sin norske 
venskabsklub Koll II i 
Oslo. 

Klubben har været SIK 
80's venskabsklub gen
nem 10 år, så besøget mar
kerede samtidigt et jubi
læum. 

SIK 80 vandt den traditi 
onelle venskabsmatch, 
hvor der dystes om aktier i 
en pokal. Har man fem ak
tier i pokalen eller har 
vundet tre gange i træk, er 
pokalen ejendom . 

Fire aktier 
SIK 80 er efter weeken

dens sejr tæt på at kunne 
hjemtage pokalen, da 
klubben nu har fire aktier 

hjemme. De kan således 
afgøre sagen på hjemme
bane, når nordmændene 
næste år gæster Sæby. 

Weekendens match fo
regik indendørs i Norges 
Idrætshøjskoles kunststof
hal. Hallen er tre gange så 
stor som den i Sæby Fri
tidscenter. 

- Det var med til at gøre 
SIK 80's atleter topmotive
rede, oplyser klubbens for
mand, Gunnar Møller Ni
elsen. 

Foruden klubmatchen · 
var der arrangeret en _,uir 
til Holmenkollen for-de• ~ 
deltagende Sæby-atlete1 
Hopbakken, museet og 
for nagles vedkommende , 
også slalomsimulatoren, 
blev besigtiget. ~ 

ly by-----,,__ 



Onsdag den 14. april 1999 

Sportsfolk fik gaver Og 
borgmesterlige ord 

' 

Ikke færre end 17 idræts
folk i Sæby Kommune var 
af deres klubber indtillet 
til hæder og erindrings
gaver på Sæby Rådhus 
overmkt af borgmest.er 
Folmer Hansen, fordi de 
har vundet danske eller 
jyske mesterskaber. Over
rækkelsen fandt sted 
mandag aften. 

Den ene af de 17 er Kat
hja Borregaard, Tryvej 
130 i Østervrå, der både er 
blevet danmarksmester og 
nordisk mester og har 
vundet sølv ved europa-

mesterskaber efter en fan
tastisk sæson i 1998. 

Hende kan der læses om 
på næste side i denne avis. 

Dybvad Idrætsklub har 
indstillet Anne Lolk-Han
sen og Sisse Olsson for 
henhpldsvis spydkast og 
trespring. 

SIK 80 havde som den 
største klub også flest ind
stillinger. 

Navnene er Kim Chris
tensen for diskoskast, Ru
ne Pedersen for 1.500 me
ter forhindringsløb, Jeppe 
Kristensen for højde- og 

SIK 80 vandt i Norge 
SIK SO'erne løb med sej
ren, da der i weekenden 
var landskamp mellem 
klubben og den norske 
venskabsklub Koll IL fra 
Oslo. De t.o klubber har 
været venner i 10 år og be
tragt.ede derfor dette års 
stævne som et jubilæum. 

I besøget indgår klub
matchen, hvor der kæm
pes om en pokal. 

Sæby har vundet fire 
gange og nordmændene to 
gange. 

Med en sejr til SIK 80 
næste år, når stævnet fin
der sted i Sæby, bliver po
kalen sæbynitternes ejen
dom. Reglen er nemlig fem 

_ sejre eller tre sejre i træk. 
Klubmatchen fandt sted 

i den norske idrætshøjsko
les kunststofhal, der er tre 
gange så stor som Sæby 
Fri tidscenters . 

Sæbynitterne var da og-

så topmotiverede til den 
sportslige del af turen. 

Efter matchen var der 
besøg på skihopbakken 
Holmenkollen, og nogle af 
sæbynitterne overvandt 
sig selv og prøvede slalom 
- dog kun -i en simulator. 

Men til gengæld var der 
nogle dygtige skiløbere, 
der øvede sig på stedet og 
viste sæbynitterne, hvor
dan det skal gøres . 

Der var 26 SIK SO-med
lemmer med på turen . Må
ske kommer der flere om 
to år, når klubben igen 
drager til Norge. Så kom
mer der nemlig til at indgå 
et besøg på kælkebakken 
fra OL i 1952. 

Stævnet var det sidste 
indendørs i sæsonen . 

Den udendørs atletiksæ
son er allerede indledt på 
atletikstadion, når disse 
linier læses . 

længdespring, Ditte Møl
ler Nielsen for høj
despring, Anne Arvidson 
for hammer- og diskos
kast , Trine Olsen for kug
lestød og diskoskast, Sin
ne Christiansen, Trine Ol
sen, Katrine Vorum og 
Mette Møller Nielsen for 
1.000 meter stafetløl;>, og i 
holdkonkurrencen var Ca
milla Nielsen, Kristina 
Kristensen, Ane B. Schel
de, Anne Arvidson, Helle 
Mølhave, Ditte Møller 
Nielsen og Julie Dyg ind
stillet. 

Triatlon '99 
Lørdag 24. april bliver . 
dagen for de hårdføre i t 

Sæby Firma Idræt- da
gen for. det uofficielle 
triatlon 1999. 

Indledningsvis svøm- 1 

mes 400 m. i Østervrå I 
Svømmehal. Derefter 
cykles til klublokaler-
ne på Sæby Fritidscen-
ter, og sidst løbes der fi-
re kilometer i Sæbyga-
ard Skov. ' 

Svømning, cykling og 
løb foregår i eget tem-
po. Det er vigtigst at 
være med og have det i 
sjovt, fastslår Yrsa 
Østerg -aard fra Sæby , 
Firma Idræt. ' 

Det er også hende, 
der tager imod tilmel
dinger, og dem er der 
allerede mange af. Men 
der er plads til flere. 



Historisk idrætsdag i Sæby 
100 mand på banen ~3-y ... 9 ~ 

SÆBY: På lørdag er atle
tikklubben SIK 80 i Sæby 
vært ved årets første atle
tikstævne på bane. 

Det er første gang det sker 
i klubbens bistorie. 

Stadionudvalget har ar
bejdet på højtryk for at alt 
skal klappe til den store 
dag, og som noget nyt er 
der blevet støbt et nyt 
stangspringsanlæg . 

Alle de nordjyske klub
ber er inviteret, og klub
ben regner med, at der vil 
deltage over 100 idræts
folk. 

Der kommer 
100 atletik
udøvere til årets 
første stævne. 



MANDAG 26. APRIL 1999 

Solen 
skinnede 
på atleterne 
Sæby og Dybvad klarede sig strålende 

Foto: Kim Dahl Hansen 

SÆBY: Høj sol og atletik er en 
fin kombination . Det kunne 
lokale SIK 80 konstatere, da 
der lørdag var amtsmesterska
ber i atletik på Sæby Atletik
stadion. 

Vejrguderne sendte overdådige 
mængder sol ned over de mange 
atleter fra Sæby, Dybvad, Aal
borg, Hjørring og Byrsted-Hjeds, 
og der blev kvitteret med masser 
af flot altetik. 

Endnu engang viste SIK 80 og 
Dybvad lK, at de nærmest er 
enerådende i nordjysk ung
domsatletik. Sæbynitt ern e sik
rede sig 29 amts mesterskaber , 
mens Dybvad fulgte efte r med 
13 mesterskaber. Hjørring fik ni, 
Aalborg syv og Byrsted-Hjeds et 
enkelt mesterskab. 

- Stævnet var en stor succes. 
Stadionudvalget havde sørget 
for, at anlægget var i fin stand. 
Og vi fik faktisk mere sol på en De små løbere gik til den. 

SÆBY 

dag, end vi fik ved samtlige 
udendørs stævner i hele 1998, 
siger SIK SO-formand Gunn ar 
Møller Nielsen. 

Sæby fik følgend e amtsmes tre: 
Simone Madsen, Ane 8. Schelde 
(to mest erskaber), Ditte M. Niel
sen (to meste rskaber), Helle 
Mølhav e, Ann e Arvidsen (seks 
mesterskaber), Kim Christensen 
(fem mesterskaber), Run e Peder
sen (seks mesterskaber) og Katri
ne Vorum (fire mesterskaber). 

Dybvads mestre: Janni Elneff, 
Ane L. Hansen, Jacob Brøns (fire 
mesterskabe r), Anders Jensen , 
Matthia s Brassøe (to mest erska
ber) og Sisse Olsen (tre mester
skaber). 

Næste arrangemen t på Sæby 
Atletikstadion er nålestæv net 
18. maj. 

kjær 
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mængder sol ned over de mange 
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Og vi fik faktisk mere sol på en De små løbere gik til den. 
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dag, end vi fik ved samtlige 
udendørs stævner i hele 1998, 
siger SIK SO-formand Gunnar 
Møller Nielsen. 

Sæby fik følgende amtsmestre : 
Simone Madsen, Ane B. Schelde 
(to mesterskaber ), Ditte M. Niel
sen (to mesterskaber ), Helle 
Mølhave, Anne Arvidsen (seks 
mesterskaber ), Kim Christensen 
(fem mestersk aber), Rune Peder
sen (seks mesterskaber ) og Katri
ne Vorum (fire mesterskabe r). 

Dybvads mestre: Janni Elneff, 
Ane L. Hansen , Jacob Brøn s (fire 
mesterskab er), Anders Jensen , 
Matthias Brassøe (to mesterska
ber ) og Sisse Olsen (tre mester
skaber). 

Næste arrangement på Sæby 
Atletikstadion er nålestævnet 
18.maj. 
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Solen 
ski1111ede 
på atleterne 
Sæby og Dybvad klarede sig strålende 

SÆBY FREDERIKSHAVNS AVIS • 11 



Onsdag den 28. april 1999 

~~ . -

·net gode ·vejr. ~ \ii e\.så -· sted~Hjeds og Dybvad 
. god ': atletik var. en :god samt·· -_ikke ··at forglemme 
~ blanding, da SIK·80 atletik fra værtsbyen selv. --· 
-gennemførte . årets . fø~ Følgende Sæby-atleter 

. stævne . i -w'*kenderi. -})el- blev amtsmestre: 
tagernekwm:ekonceil~ Katrine Pedersen, Simo
resigomatyde _derestied- ne Mads~n, Ane B. Schel
st,e i stedet for at tænk~ på de, · Ditte Møller Nielsen, 
atsøgelæogly. Helle Mølhave; Anne ¾-

Og det var ikke så ringe vidson, Katrine Voruin, 
endda til et amtsmester- Mette ·Møller'Nielsen ~ Nim 

- .skab, som blev afviklet i et -Christensen og Rune J?e~ 
·- vejr -der var bedre end det, dersen. ·. ·:: '>-' . . . ~ . -

· stævnedeltagerne opleve- Næste stævne på Sæby: 
de på noget : tidspunkt i Atletikstadion er et nåle-
1998. stævne, der holdes · 18. 
'. . . Stadio ·nudvalget havde 

nu også gjort sit gennem 
en klargøring af stedet til 

· modtagelsen af gæster fra 
Aalborg, 'Hjørring, Byr-

. 
maJ. 

Til det _er indbudt nord
jyske klubber med - del
tagelse · hed til aldersgrµp
perne 8-9 år. · - · · 



Atletikpigerne strøg . 
helt til tops 1'1-!i- 0 0i 

Vandt suverænt kvalifikationsmatch i Randers 
SÆBY: Pigerne i alders
gruppen 12-15 år fra at
letikklubben SIK 80 fra 
Sæby vandt onsdag aften 
sikkert over fire andre 
klubber på Randers Sta
dion. 

For de seks piger der ud
gjorde Sæby-holdet, var 
det en kold og våd aften. 

Men de løb, sprang og 
kastede sig til varmen og 
sejren. Modstanderne var 
fra Skovbakken, Aalborg, 
Rødding og Århus, og de 

blev ikke levnet mange 
chancer. 

- Vi er nu nummer to 
blandt de tre, der går til fi
nalen. Vi satser på at kom
me helt til tops - ja, vi går 
efter guldet, siger Gunnar 
Møller Nielsen, formand 
for SIK 80. 

Kiksede 
Han oplyser, at pigerne i 

aldersgruppen 16-19 år 
også var i konkurrence. 
Men her kiksede pigerne 

et skift i stafetten, hvorfor 
de blev diskvalificeret. El
lers var de også kommet i 
finalen. 

Landsfinalen afholdes i 
efteråret, så hvis et godt 
resultat skal opnås, skal 
sommerferien bruges til 
træning - ikke pjank. 

1-, 

Resultat - atletik 
Randers Stadion 
Kvinder-ungdom 12-15 år. 
SIK 80, Sæby 5043 point 
Rødding 
4233 point 
Skovbakken 2985 
point 

Sæbyholdet bestod af: Ane B. Schelde, 
Camilla Nielsen, Ditte Møller Nielsen, 
Kristina Kristensen, Helle Mølhave. 
Disciplin resultater: 
100 meter Ane B. Schelde 14,2 sek. 
800 meter Camilla Nielsen 2.4 7, 3 
min. 
3000 meter Ane B. Schelde 17.12,36 
min. 
80 meter hækkeløb Ditte Møller Niel
sen 14,69 sek 

Længdespring Kristina Kristensen 
4,41 meter 
Højdespring Ditte Møller Nielsen 1,43 
meter 
Kuglestød 3 kg Helle Mølhave 9,68 
meter 
Disko kast 7 SO gram Helle Mølhave 
22,99 meter 
Spydkast 600 gram Camilla Nielsen 
23,78 meter 
4xl00 stafetløb Ane B. Schelde, Ditte 
Møller Nielsen, Camilla Nielsen, Helle 
Mølhave 57,40 sek 

~ 

lJ1 



Kold, flot løb 
Små 650 dystede i Kildeløbet lY-S - 9 ~ 

FREDERIKSHAVN: 650 
friske motionister blan
det med løbere af mere 
professionel tilskæring 
satte hinanden stævne 
på grønsværen ved Sø
værnets Idrætshal i Fre
derikshavns s.mukke 
skovklædte sydby. 

Og ikke uden grund. Fir
maklubbernes traditions
rige Kildeløb skulle afvik
les - .og det trækker folk af 
huse fra hele Vendsyssel. 

Motionister med barne- · 
vogne eller . firmahold, 
hvor formen lige skal stø
ves af, tog sig af 3,2 og 6 ki
lometer-strækningerne, 
mens de mere ·. hærdede _ 
motionister og dem med 
den semiprofesionlle til
gang søgte den 10,4 kilo
meter-lange rute - en tur, . 
som løberne sætter stor 
pris på, fordi den er alsidig 
og krævende med flere 
barske stigninger. 

De mange veltrimmede 
løbere konkurrerede pri
mært med sig selv, og det 
gjaldt i udpræget grad og
så for de motionister, der 
trods en lidt for vægtig 
bulk-stævn alligevel gen
nemførte 10 kilometeren. 

Det skete måske ikke i 
rekordtid, men som en af 
de velvoksne løbere selv 
udtate det: ' · . 

- Tidforbruget målt i for
hold til vægten var nu 
ganske fin. 

Fin var også deltagelsen 
i årets Kildeløb. 

Med et antal på små 650 
løbere nåede Firmaklub
berne ganske vist ikke sid
ste års rekordtilmelding 
på 700, men det var der 

gode (eller rettere dårlige) 
vejrmæssige årsager til. 

Forhåndstilmeldingen 
var noget større end sidste 
år, men til gengæld var der 
så hundekoldt torsdag 
morgen, at en stor del af 
hyggeturs-motionister al- · 
drig kom på banen. 

-· I forhold · til sidste år 
mangler vi vel omkring en -
·hundrede stykker på den 
konto, og derfor er vi me
get tilfredse med at nå op _ 
på omkring de · 650 del
tagere, siger_ Aage Gøgsig, 
fra Firmaklubberne. 

. Selv om det var koldt, så 
var det_ et rigtig godt løb·s: 

, vejr - og _ derfor var feltet 
da ·også fuldt besat på 10.4 
kilometeren . " 

-Kildeløbets totalvinder 
på herresiden blev Jan 
Lang, Århus og på kvinde
siden var det FAK'eren Le
ne Andersen, der løb af 
med sejren. 

Det gjorde hun i øvrigt i 
en ganske fremragende tid 
i forhold til sidste år, hvor 
hun også satte sig på 1. 
pladsen. 

Faktisk lykkedes det Le
ne Andersen at skære 3 
minutter og 21 sekunder 
af tidforbruget på ruten. 

Vinderne af de forskel
lige klasser i 10,4 kilome
teren blev: 

Niclas Warner, Hjørring 
- 46.47, drenge 10-14. 

Rasmus Steen, Hjørring -
40.56, mænd 15-18. 

Astrid Kirketerp, Sindal -
1.03.52. 

Jan Lang, Århus - 36.15, 
herrer 19-34:-· 

Pernille F., Frederiks
havn -- 48.12 ., .kvinder 19-
34. - ' . . .. 

'..._, l ., , "a. t Å .. ;. ~-- ;r ... t 

Torben Pedersen, Hjør
ring- 37.45, mænd 35-44. 

Lene Andersen, Frede
rikshavn - 43.04, kvinder 
35-44. 

Leif Christensen, Hjør
ring - 4 l.09, mand 45-54. 

Ulla Frøche - 49.41, da
mer 45-54. 

Tage Andersen, Frede
rikshavn ·- 46.41, mænd 
55.:64. 

Kirsten Jensen, Frede
rikshavn - 59.24, damer 
55-64. 

Jørgen Larsen, Frederiks
havn - 55.30, mænd over 
65. 

På 6 kilometer-ruten . 
blev de to vindere: 
- Første kvinde _Karin · 
Wæhrens, Frederikshavn, 
24.04. 

Første mand Erik Peder
-sen, Freøeri-kshavn 23.33. 

Og ·på 3,2 kilometerru
ten var vinderne: 

Første mand Rune Pe
dersen, 12.27, Sæby. 

Første kvinde . Ann 
Østergaard 18.05 Brønder
slev. 

-cc 



Sæby~--? 
løber 
vandt 
Kilde
løbet 
FREDERIKSHAVN: Vin
der af det traditionsrige 
Kildeløb blev den 28-
årige sæbynitJan Lang. · 
Jan præsterede et flot 
løb og kom ind i hurti
gere tid end sidste år. 
De samlede resultater 
vil fremgå af Avisen, 
lørdag. 



Jan Lang kom ubesværet i mål som den første på den lange rute i tiden 36.15 - det er næ
sten et minut hurtigere end hans resultat fra sidste år. Foto: Bent Jakobsen 

Sæbynit vandt 
Kildeløbet '99 
Navnet er Lang, men løbstiden kort 
FREDERIKSHAVN: 28-
årige Jan Lang, Århus, 
kom ubesværet i mål 
som vinder af årets Kil
deløb i Frederikshavn. 

Den unge århusianer har 
sine rødder i Sæby, og har 
deltaget i Kildeløbet en 
halv snes gange fra han 
var en stor dreng. 

Og denne gang gik det 
som smurt i olie. 

- Det var en utrolig dej
lig tur i dag . Selv om der 
var lidt smattet enkelte 
steder på strækningen, så 
var det ikke noget, der ge
nerede synderligt, fortalte 
Jan Lang efter løbet. 

Han læser i Århus og be
nyttede Kristi Himmel
fartsdagene til at slå to flu
er med et smæk - dels del
tagelsen i Kildeløbet og 
dels en tur hjem til foræl-

dreneiSæby . 
Jan Langs tid blev på 36 

minutter og 15 sekunder 
for den 10,4 kilometer 
barske løbsrute . 

Det er 53 sekunder hur
tigere end hans resultat fra 
Kildeløbet 1998. Her blev 
han nr . 2 kun overgået af 
det hollandske lyn Rene 
Jacobs . 

-cc 
Side3 



Sæby· 
/7,~ tog . 97 

stikket 
hjem i 
lokal
opgør 
Løb fra Dybyad 
SÆBY: Sæbys atletik-her
rehold trak sig sejrrigt 
ud af lokalopgøret mod 
Dybvad i 3. division. 
Holdet synes at gå en vir
kelig god sæson i møde. 

-
- Vi har et stabilt hold i år. 
Det ser ud til at styre lige 
mod 2. division , siger for
manden for Sæby-atletik
klubben SlK 80, Gunnar 
Møller Nielsen. · 

Sæby . vandt opgøret 
med 301,5 points, mens 
Dybvad måtte nøjes med 
288,5. I h\Ter disciplin 
havde klubberne to delta
gere. 

Opgøret blev spænden
de, og kun i ~n enkelt dis
ciplin var der ta1e om dob
beltsejr, til Sæby i tre
spring. 

I ti ,af de 15 discipliner 
sikrede Sæby sig første
pladsen mens Dybvad 
måtte nøjes med fem før
stepladser. 

Matchen afvikledes på 
Sæby Atletikstadion under 
de bedste vejrmæssige be
tingelser i strålende sol. 
Matchen bød på spæn
ding i de fleste discipliner. 
Samtidig blev der opnået 
en række gode resultater 
af begge klubbers deltage
re. 

Sæbys kvindelige 2. di
visionshold skulle også 
have . startet den nye 
sæson i weekend'en,men 
holdet vandt uden at 
komme i kamp, idet både 
Hjørring og Ringkøbing , 
sendte afbud. 

-ok 
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Første nålestæVlle. 
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i "år på-stadion /$-~ ~ :-

95 
SÆBY: Atletikklubben SIK . ~borg, Byrsted-Hjeds og -~æ-
80 er i dag vært fqr ~ de -by. _ 

0
,.;: ~ ~~~-,~ _ • __ 

nor~jyske klubber ·-ved -I forbiri9eJse med ~.nåle
årets første nordjyske nå- -stævnefboldet ~SIK 80 af
lestævne, hvor der ~blandt -slutnifi:g~~-å ·stadipn . fot :Øe 
_and~t konkurreres i læng- seks til sfV..;åri'ge, deri ~n
despri _ng, _ kuglestød .og _ terens løb - hå{ _,haft idræt 
diskoskast. - . . p:å)v.ærs. ·>-:· ·,, __ ~--.--'.. .:,-:~ , --~* . 

Der er tilm€ldt 7o· unge, -- ·_ Afsltitnl~gert_;;:er"':for fi~le -4 

det .kommer -fra klubberne ", _'·.-familieE:;:\'~t-~.-. ;:~\ . ,},-:. . ~>'" -- : -J 
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Side6 
Sæby. eblad 

Onsdag den 19. maj 1999 

Sæbygårdløb med rute for familier med små 
Den korte 
di,st;ance lngt 
om til veje 
i skoven 

Sæbygiudløbet med SIK 
80ogSæby Folkeblad som 
ammgør finder i år st.ecl 
lørdag 19. juni med start 

og mål ved t.ennisbanenie 
ved Skovlyst.. Løbet byder 
på to nyskabelser denne 
gang. Dels er det i år opta
get i DGI Vendsyssels ka
lender for Motions-'lbu
ren '99, og dels er den kor
t.e nit.e flyttet fra skovstier 
til merefarbare skovveje. 

Det sidste betyder, at lø
bets distance på knap fire 
kilometer også kan bruges 
af familier med barnevog
ne, mens den lange rute på 
knap 10 kilometer stadig
væk er for løbere. At nogle 
af dem måske vælger at gå 

turen uanset valg af di
stance er en anden sag og 
helt tilladt. 

- Vi skal nok blive her , til 
de sidste er kommet til
bage, fortæller Kirsten Ar
vidsson, der er en af kræf
terne bag arrangementet. 

Køb fire eller otte 
løb · med rabat 
Optagelsen i DGI-kalen
deren betyder, at Sæby
gårdløbet i år kan være et 
af otte eller et af fire løb, 
som der kan købes fælles 
billet til . De øvrige løb fin-

der sted andre steder i 
Vendsyssel , og et enkelt er 
allerede afviklet. 

- Men mange finder først 
ud af om de vil være med, 
når de ser hvordan vejret 
er om morgenen på løbs
dagen. De giver hellere 
lidt ekstra for at deltage i 
stedet for at tilmelde sig 
på forhånd, fortæller Kir
sten Arvidsson. 

Almindeligvis ligger del
tagerantallet rimelig sta
bilt mellem 125 og 160. Af 
dem er mange sædvanlig
vis gengangere, men ar-

.. __ ;_·_ ......... .. 

rangørerne er i år klar 
over, at skolernes sommer
ferie kan spille ind. 

- En del rejser ud i de 
første uger af ferien , ved 
Kirsten Arvidsson. 

Den lange rute 
Den lange rute går op over 
Langtved, hvorfra der er 
udsigt over Sæby og Fre
derikshavn. Omkring tre 
kilometer af denne rute er 
lagt på asfalt, mens resten 
er stier eller grusvej, mens 
den korte rute som nævnt 
denne gang er lagt på veje-

f;;x;,:;-,-.:=Ui&/4.JW. .. U= a:wø ... mz ~ow 

ne i Sæbygård Skov. 
For begge ruter gælder, 

at Beredskabscentret er 
placeret ved ruten , at ru
terne er afmærket, og at 
der ved løbets afslutning 
udleveres drikkevarer til 
alle deltagere. 

På den lange rute udle
veres der desuden drikke
vater ude på ruten. 

Starttidspunktet for den 
korte rute er lagt en time 
før starten på den lange 
rute, og den lange rute er 
der start på lige præcis 
midt på eftermiddagen. I 



Vejret ødelagde de gode 
resultater for SIK 80 /'t-:1 · 

i 

Regn, blæst og kulde. Det 
er, hvad SIK80's deltagere 
i landsturneringe for 
ungdom på Randers Sta
dion vil huske aftenen for. 
Resultat.enie er ikke me
get bedre. 

Men holdet' for 12-15 åri
ge kvalificerede sig allige
vel til finalen med en flot 
førsteplads mod konkur
renterne fra Skovbakken, 

~ Aalborg Atletik, Rødding 

og Århus 1900. 
Sæby opnåede 5.043 

point, Rødding kom op på 
4.233 og Skovbakken måt
te nøjes med 2.985 point. 

På Sæby-holdet deltog 
Camilla Nielsen, Helle 
Mølhave, Ditte Møller 
Nielsen, Kristina Kristen
sen og Ane B. Schelde. 

Ved en tilsvarende sam
tidig match for hold fra 
Sydjylland vandt Herning. 

Sæby er på andenplad
sen blandt de tre hold, der 
går til finalen i efteråret. 

De ældste piger på 16 til 
19 år fik en fjerdeplads, og 
det er træls . For så kom
mer de ikke med i finalen. 

Deltagerne på det hold 
var Kathrine Vorum, Tri
ne Olsen, Sine Christian
sen, Mette Møller Nielsen, 
Ida Ø. Jensen og Anne Ar
vidsson. 

J 





Berlin er blevet kaldt »verdens største byggeplads« i tiden efter genforeningen. Om den påstand holder får de fire at
letikudøvere fra Sæby lejlighed til at efterprøve ved selvsyn her i pinsen. Arkivfoto: Nordfoto 

Ung~ a~eter dyster i Berlin ::~
9
~~ 

Sæby har fire med 1 tysk stævne · 
SÆBY: Der er hele fire 
sæbynitter på det jysk
fynske hold, der i week
enden deltager i et stort 
internationalt ungdoms
stævne i atletik i Berlin. 

De fire er Camilla Nielsen, 

Helle Mølhave, Ditte Møl
ler Nielsen og Kim Chri
stensen. De er alle 15 år og 
udtaget på baggrund af en 
række fine resultater ved 
de jysk-fynske mesterska
ber i februar i Århus. 

- De fire var meget for-

ventningsfulde, da vi 
sendte dem afsted fredag 
formiddag. Og vi andre 
glæder os da også til at se, 
hvad de kan drive det til, 
siger Gunnar Møller Niel
sen, der er formand atle
tikklubben SIK 80. 

Trods et hårdt program 
med mange konkurrencer 
får de fire sæbynitter også 
lejlighed til at komme på 
sightseeing i Tysklands 
største by. 

kjær 



··Gultt·med p,.-1:, ~-~~ . 

~- 19~~~ ~ 
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hiem .. til _sæb}1~ 

frll~'-:Berlin _, 
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SIK 80 gjq(&e det godt i Tyskland 
SÆBY: Sæbyklubl>en :s1K - Nielsen --fik sølv i høj- , 
80 var .r- repræsenteret : despring. · _ _ 
med fiFe .deltagere _.; all~ .· ·· -camilla Nielsen var den -. 

~ ry::::. 15 år - dB: ~t udvalgt ·jysk- - fjerde fra Sæby, og hehdes 
fynsk hold q;eltog i etjn- -_ femteplads i h~k:\(eløb vaf - . 
ternati~n -~lt __ , stævne·_ f " qgså en god pr~station. 
Berlin·. _o... - · - ~ · • , , . ~ · - • Foruden de to stævneda- , 

. ,--- - ge var der også tid til_ -at"_--
Det udvafgte -hl>J~l:inarke-c --komme på sightseeing i _ 
reae sig .fint 1 det ~skrapp~. _-byen. Blandraodet ~så-·del- - · 
selskab:~ _ _ _ -~ - ~ ._ ·: ~ Jag.erne · Brandenbu~gei t; ~-· 

Helle Mølhave -9,,g Kim - Tor og ået olympiske sta- --~~ 
Christensen .fik gu1d i kug- -- diori. ~ 
lestød, ~ og · Ditte -Møller 



0gsdag 1 den .9 .. iµ1Ji· j 99,9 

Sæby@årdløhfår kort rutefor de mfudre børn 
Op til 10-årige kan løbe en kilometer 
og føl.e suset af konkurrence inden 
mor, far og de barske store søskende 
tager 3,8 ell.er 9,9 kilometer ruterne: 
Bø'rner i øvriglen mangelvare 
blandt løbere, så de deltager gratis 
indtil de fylder 13 år 

Et specielt børneløb med 
en distance på en kilome
ter får sit start.skud kort 
tid før de t.o »rigtige« Sæ
bygårdløb lørdag 19. juni 
om eftermiddagen, når 
formentlig omkring 160 " 
løbere tager skoene for at 
se den smukke skov og 
omegn indtm"a. 

Og det er helt i tråd 
med, at også den korte af 

de »rigtige « ruter i år er 
lagt børnevenligt på skov
vejene, som er fremkom~ 
melige også f. eks. med 
barnevogn. 

, - Vi håber, at !fen · helt 
korte distance for mindre 
børn før løbene kan være 
med til at give flere børn 
lyst til at løbe. Efter løbet 
er der naturligvie en over
raskelse, fortæller Kirsten 

.. ~ 

Arvidson der understre
ger; at løb også er godt for 
børn, der ellers dyrker an
dre former for idræt. 

De øvrige ruter er på 3,8 
kilometer ,børne- og b!µ"Ile
vognsvenlig vej i skoven 
mens den lange rute på 
9,9 er fordelt på skovstier, 
grusvej og asfalt for tre ki
lometers vedkommende 
· Starten går fra Skovlyst 

for den korte rutes ved
kommende • to timer over 
middag og for den lange 
rutes vedkommende præ
cis midt på eftermidda
gen . Men !feltagerne skal 
møde en halv time før 
start. 

Sæbygårdløbet finder 
sted i san;iarbejde mellem 
SIK 80 og Sæby Folkeblad. 

,,. 





Guld-, sølv-øg bronc~ I l-~ 
-qq "_. 

Syv guldmedaljer, 10 af 
sølv og tre af bronce · var, 
hvad SIK 80 havde med 
hjem i bagagen efter de 
jysk-~ mesterskaber 
i atletik i Åbenrå i week
enden. 

SIK SO-ledelsen føler da 
også, at Nordjylland vir
kelig kunne være med i 
mesterskaberne. Det var 
dog ikke . alleforventnin
ger, der blev opfyldt. · 

Men der blev sat mange 
personlige rekorder og op
nået gode placeringer. 

Guldmedaljer: 
Helle Mølhave, _15 år, kug
lestød 10, 10 m, diskoskast 
26,92 m (personlig re 
kord), hammerkast 28,3~ 

m. 41,80 s-ek, der var .person-
Kim Christensen, 15 år, - lig rekord. _ 

kuglestød 14,74 m, diskos- Anne Arvidson, 16 år, 
kast 43,20 m, :. hammer- .-=-kuglestød 10;90 m, diskos 
kast 31, 70 m, højdespring · kasf22, 78 m.-
1,66 m. Kim Christensen, 15 år, 

Sølvmedaljer: 
300 meter løb i tiden 39,64 
sek, der var -personlig re- . 

·kord. -Camilla Nielsen, 15 år, -
300 meter løb i tiden 44,55 

_ sek. Broncemedaljer: 
Ditte Møller Nielsen, 15 Anne Arvidson, spydkast 

år, højdespring 1,4-7 m~ og 26,60 m. 
300 m. hækkeløb i tiden Camilla Nielsen, diskos-
52,32 sek, der var person- kast 24,03 m, der var per- · 
lig rekord. · sonlig rekord. 

Ane B. Schelde, Ditte Desuden bronce til Helle 
Møller Nielsen og Camilla · Mølhave, Ane B. Schelde, 
Nielsen, alle 15 år, 1.000 Ditte Møller Nielsen og 
meter stafetløb. " Camilla · Nielsen 1- 4x100 

Rune Nielsen, 16 år, 300 meter stafetløb . 
meter hækkeløb · i tiden 

P . 
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S~l)yg-~rdl~b~t fy.tes-af 
l -,:,- --= ~--:r.;:. ·~- - ~ ~; 
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SJ<EBy:·_ ~o~.-·~~n nyhed : Dette _løp~r -på~OO_m~~-' 
kan Sæbyg_åti:Iløbet byde ter,_og der vil. være -dipJp
på et bøme,Iøtj etJ5vartei roer til alle. -
før _ 'de traditionelle to - Stan:en p~ Sæ~ygård•eF-

-starter ' lør(J~g: efteimid : bet går fra tenni~banerne 
da~. -:t IL' "~'.- ' ~ " ved , Skovlyst, øg tilrp~l-

~. c;s _ _ :~ , _ ding kan foregå op til en _ 
Børneløber fyres J (f klok- -halv .timeJør start ;.; bøm _e-1 
ken 13.45 og· er Ior poder løbet dog et _ k_varter ·t~r 

_ .op til 10 år. start. 
... ~ -. - . _. ·--- r-· - ...-.t:,___ 
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,--------------------------· -: Tilmeldingskupon til i~\~ 
S b O rdl b t I; æ yga ø e 1!:?;}1 

1\ijJ;~I, •~,~i~w .~,\~i~ Lørdag den 19. juni kl. 14.00 
tennisbanerne ved Skovlyst 
0 MAND O KVINDE 

ALDER PÅ LØBSDAGEN: __ _ 

O HOLD 

Holdets navn: __ ____ _ _ _ _ _ 

(holdtilmel dinger sende s samlet med delta
gernes navn og adresse) 

O Kort rute kl. 14.00 O Lang rute kl. 15.00 

Navn: 

Adresse : ________ ___ __ _ 

Postnr.: __ _ By: ___ __ _ __ _ 
Startge byr: Gratis for børn under 12 år. 20 kr. for børn indtil 17 år, 
35 kr. for voksne, ekstragebyr ved eftertilmelding 10 kr. Vedlægges i 
check 0. Blanketten sendes til: Kirsten Arvidson, Fladholdtvej 25, 
Understed, 9900 Frederikshavn eller Sæby Folkeblad, Torvet, 9300 
Sæby (sidste frist for tilmelding: Fredag den 11. juni 1999). 
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Side 12 Onsdag den 23. juni 1999 

Sæbygaardløbet blev en folkefest 
Soæn stråæde over det rekord-store antal l,øbere i alk aldre 

Tekst: Naia Bang 
Foto: Bent Jakobse n 

Sommeren viste sig fra sin 
allermest venlige side med sol 
og udholdelige temperaturer , 
da startskuddet gik ti l Sæby 
gaardløbet 99 i lørdags den 
19. juni . 175 havde tilmeldt 
sig Sæbygaardløbet - og det 
nyeste ti lbud , Børneløbet, 
h avde trukket 28 børn til, så 
arrangørerne bag løbet , SIK 
80, kunne notere rekord-til
slutning. Og det var vel en 
værdig markering af jubilæet 
- det var nemlig det 30. Sæby
gaard løb. 

De morgenfriske deltog i op
varmningen, der blev ledet på 
både kyndig og entusiastisk 
vis af Kirsten Sørensen, og 
herefter satte Leif Bak løbene 
i gang. 

Børneruten gik udenom to 
tennisbaner hen til Skovlyst 
og tilbage til tennisbanerne - i 
alt omkring 800 meter . 

Ungerne spurtede, det bed
ste de h avde lært, og der var 
også grund til at skynde sig, 
for alle der deltog , fik en is og 
et fint diplom. Og skulle der 
sta dig være lidt krudt i de 
små efter denne kraft
anstrengelse, kunne de bræn
de det af på den dertil opstil
lede hoppepude. 

Også de voks ne fik strakt 
benene. I år var ruten lagt en 
anelse om, så man ikke kom 
til at løbe ad Kærlighedsstien 
- ikk e på grund af faren ved 
nærkontakt mellem kønnene, 
men fordi den er så smal, at 
barnevogne har problemer 
med at pa ssere . 

Som tidligere år var der bå
de ihærdig e konkurrence løbe
re og motionister blandt del
tagerne, hvad nedenstående 
resultatliste også vidner om. 

Resultatliste for 
Sæbygaardløbet 
1999 

Kort rute : 3.9 km 
Piger 0-12 år: Katrine Peder

sen 18.43. Kristine Andersen 
22.48. Anne Kjær Andersen 
22.57. Sasja Han sen 25.11. Anja 
Houbak -Jen sen 26.53. Cecilie 
Larsen 29.01. Mari a F. Kristen
sen 29.09. Anne Møller Jen sen 
46.55. Lise l\jær Ande rsen. Loui
se Fly. 

Piger 13-16 år: Camil la Nør
gaard 20.34. Anne Arvidson 
20.36. Ditte M. Nielsen 21.25. 
Camil1a Nielsen 21.25. 

Kvinder 17-35 år: Helga Bang 
17.16. Katrine Vorum 18.29. Rie 
Buchhave 22.31. Monika Jensen 
23.13. Ida Jensen 23.24. Lotte 
Therkildsen 26.25. Helle Storch 
26.42. Tine Houbak-Jensen 
26.53. Majbritt Kallehauge 
29.26. Helene Arvidson 30.13. 
Lene Kristensen 45. 15. Aase Fly 
47.18. 

Kvinder 36-45 år: Karin 
Wæhrens 14.20. Vibeke Højbjer
re 19.54. Inge Kjær Andersen 
20.27. Lene Pedersen 22.26. Ben
te Møller 25.14. lngeli s Hansen 
27.44. Jette Buchhave 33.05. 
Conni Birk 45.14. 

Kvinder 46 - derov er: Elsebeth 
Højbjer re 21.28. Tove Sommer 
22.41. Greth e Jens en 25.52. Mo
na S. Jensen 27.44. Grethe B. 
Søren sen 32.48 . Karin Møller 
36.26. Vibeke Nie lsen 41.48. .... ... ., "'' 
18.10. Mathias Christensen 
18.18 . Rasmus Nielsen 18.22. 
Run e Albertsen 19.07. Daniel 
Therkildsen 20.22. Kenneth Jen
sen 20.41 . Simon Arvidson 
21.41. Mark Honore 22.56. Ras 
mus Christensen 23.25. Daniel 
Nie lsen 25.03. Jesper Houbak
Jen sen 26.42. Kasper Andersen 
27.40. Christian Møller Jensen 
36.23. Jakob Mø11er Jensen 
46.51. Anders Fly 47.18. 

Drenge 13-16 år: Rune Peder
sen 14.37. Thomas Tam borg 
16.20. Søren Bay 22.02. 

Mænd 17-35 år: Jesper Høeg 
13.10. Jan Laust Pedersen 13.31. 
Søren Svenningsen 15.22. Brian 
Rasmussen 15.46. Michael Gade
kær 18.27. Kim Koop 18.30. 
Kenny Koop 18.41. Morten Kal 
lehauge 19.25. Henrik Stoch 
26.23. Han Peter Houbak-Jensen 
26.53. 

Mænd 36-45 år : J ohn Nielsen 
14.45. Peter Hjørringård 17.15. 
Arne Christensen 18.10. Ole 
Djernæs Olsen 18.12. Jørgen 
J ensen 18.59. Laurits P. Jakob
sen 19.23. Bent Harpsø Pedersen 
19.28. Carl Sigen 19.38. Per N. 
Jensen 22.34. Preben Kejser 
23.12. Karsten Madsen 45.14. 
Ole Jensen 46.56. Morten Fly 
47.33. 

Mænd 46 - derover: 
Erik Pedersen 13.12. Jens Pe

ter Fuglsang Pedersen 17.43. 
Finn Nørgaard 18.50. John Sø
ren sen 19.19. Christian Hyttel 
19.43. Erling Davidsen 21.35. 
Åge Kastberg 24.24. Bjarn e Sø
rensen 25.11 . Poul Nielsen 
30.28. Hugo Nielsen 30.29. Bent 
Frandsen 32.44. Orla Nielsen 
41.48. 

Lang rute 9.1 km 
Kvinder 17-35 år: Helga Bang 

40.00. Camilla Mørk 48.59. Sine 
Boe Sørensen 52.35. Astrid Kir
keterp 52.36. Inger Marie Søren
isen 57.08. 

Kvinder 36-45 år: Kirsten 
Terp 43.03. Gitte Nielsen 44.33. 
Thild e Thrig e Nielsen 45.09. Le
ne Lykke Nielsen 45.55. Anne 
Marie Nielsen 46.40. Sanne Sø
rensen 53.55. Gudrun Larsen 
55.34. 

Kvinder 46 - derover: Anna 
Lisse Jensen 4 7 .30. Elsebeth 
Olesen 48.28. Kirs ten Nielsen 

49.13. Birgit Jørgensen 55.30. 
Marie Louise Bruun 1.04.41. 

Dreng e 0-12 år: Marc M. Niel
sen 47.14. Bill Andersen 48.55. 

Drenge 13-16 år: Rune Peder
sen 39.57. Thomas Tamborg 
41.34. Søren Steen 43.17. 

Mænd 17-35 år: Anders Hor s
bøl 33.10. Ragnar Gudmundsson 
33.41. J esper H. J ensen 33.42. 
Frede Andersen 33.52. John 
Christensen 35.00. Michael Jen
sen 35.11. Michae l Nielsen 
35.52. Thomas Meng 37.10. Ole 
Christensen 38.39. Carsten Kir
kedal 38.57. Peder Jensen 39.44. 
Dan Kristensen 41.13. Asser H. 
J ensen 41.14. Jesper L. Chri
stensen 41.41. Leif Nielsen 
41.47. Søren Severinsen 41.50. 
Torben Østergård 44.30 . Troels 
Thomsen 44.59. Kim Chr. Kongs
bak 48.23. Je sper Nørgaard 
55.13. . 

Mænd 36-45 år: Torben Pe
der sen 31.46. Ejnar B. Christen
sen 35.45. Peter Van Vlier 37 .54. 
Brian Steen Nielsen 38.30. Pa1le 
Thomsen 40.13. Henrik Ander
sen 41.51. Lars Dilrr Thomassen 
42.35. Palle B. Jensen 42.38. 
Jens Buh} Christensen 43.00. 
Bent Buchhave 43.26. Jørgen 
Laursen 43.29. Jørgen Aagreen 
43.32. Kurt Sørensen 43.42. Poul 
Erik Mortensen 44.00. Peter 
Hjørringgård 44.44. Thorkild 

48-.45. Johnny Jens;n 49.02. 
Han s Peter Haubak Jensen 
51.01. Rune B. Birk 51.39. 

Mænd 46 - derover: Leif Chri 
stensen 33.55. Poul Steen 36.24. 
Tage Andersen 39.20. Jørgen 
Nielsen 41.31. Per Søe Madsen 
41.35. Kaj Andersen 43.18. Hen
rik Nielsen 45.24. Asbjørn Linde 
45.37 . Jørgen Nielsen 45.45. 
Carsten Sørensen 45.49. Tommy 
Thom sen 45.55. Børge Kristen· 
sen 49.28. 

Gruppevindere ved Sæbyga 
ar dl øbet 1999: 

Kort rute 3.9 km 
Piger 0-12 år: Katrine Peder· 

sen 18.43. 
Piger 13-16 år: Camilla Nør

gaard 20.34. 
Kvinder 17-35 år: Helga Bang 

17.16. 
Kvinder 36-45 år: Karin 

Wæhrens 14.20. 
Kvinder 46 · derover: Elsebeth 

Højbjerr e 21.28. 
Drenge 0-12 år: Emil Olsen 

18.10. 
Dreng e 13·16 år: Rune Peder

sen 14-37. 
Mænd 17-35 år: J esper Høeg 

13.10. 
Mænd 36-45 år: John Nie lsen 

14.45. 
Mænd 46 · derover: Erik Pe

dersen 14.45. 
Lang rute 9.1 km 
Kvinder 17-35 år: Helga Bang 

40.00. 
Kvinder 35-45 år: Gitte Niel

sen 44.33. 
Kvinder 46 - derover: Anna 

Lisse Jensen 47.30. 
Drenge 0-12 år: Marc M. Niel

sen 47.14. 
Drenge 13-16 år: Rune Peder

sen 39.57. 
Mænd 17-35 år: Anders Hors

bøl 33.10. 
Mænd 36-45 år: Torben Peder

sen 31.46. 
Mænd 46 · derover: Leif Chri

stensen 33.55. 

Junior Chamber Sæby løb af 
med pokalen for størst tilmeldte 
hold, nemlig 24 stk. 

Den skoleklasse, der kunne 
lokke flest elever ud at løbe en 
lørdag eftermiddag i høj solskin 
var 5.b fra Valstrup skole, med 5 
deltagere. 



Tekst: Naia Bang 
Foto: Bent Jakobsen 

Sommeren viste sig fra sin 
allermest venlige side med sol 
og udholdelige temperaturer, 
da startskuddet gik til Sæby
gaar dløbet 99 i lørdags den 
19. juni. 175 havde tilmeldt 
sig Sæbygaardløbet - og det 
nyeste tilbud, Børneløbet, 
havde trukket 28 børn til, så 
arrangørerne bag løbet, SIK 
80, kunne notere rekord-til
slutning. Og det var vel en 
værdig markering af jubilæet 
- det var nemlig det 30. Sæby
gaardløb. 

De morgenfriske deltog i op
varmningen, der blev ledet på 
både kyndig og entusiastisk 
vis af Kirsten Sørensen, og 
herefter satte Leif Bak løbene 
i gang. 

Børneruten gik udenom to 
tennisbaner hen til Skovlyst 
og tilbage til tennisbanerne - i 
alt omkring 800 meter. 

Ungerne spurtede, det bed
ste de havde lært, og der var 
også grund til at skynde sig, 
for alle der deltog, fik en is og 
et fint diplom. Og skulle der 
stadig være lidt krudt i de 
små efter denne kraft
anstrengelse, kunne de bræn
de det af på den dertil opstil 
lede hoppepude. 

Også de voksne fik strakt 
benene. I år var ruten lagt en 
anelse om, så man ikke kom 
til at løbe ad Kærlighedsstien 
- ikke på grund af faren ved 
nærkontakt mellem kønnene, 
men fordi den er så smal, at 
barnevogne har problemer 
med at passere . 

Som tidligere år var der bå
de ihærdige konkurrenceløbe
re og motionister blandt del
tagerne, hvad nedenstående 
resultatliste også vidner om. 

18.10 . Mathias Christensen 
18.18 . Rasmus Nielsen 18.22 . 
Rune Albertsen 19.07 . Daniel 
Therkildsen 20.22. Kenneth Jen 
sen 20.41. Simon Arvidson 
21.41. Mark Honore 22.56. Ras
mus Christensen 23.25. Daniel 
Nielsen 25 .03. Jesper Houbak
Jensen 26.42. Kasper Andersen 
27.40. Christian Møller Jensen 
36.23. Jakob Møller Jensen 
46.51. Anders Fly 47.18. 

Drenge 13-16 år: Rune Peder
sen 14.37. Thomas Tamborg 
16.20. Søren Bay 22.02. 

Mænd 17-35 år: Jesper Høeg 
13.10. Jan Laust Pedersen 13.31. 
Søren Svenningsen 15.22. Brian 
Rasmussen 15.46. Michae l Gade
kær 18.27. Kim Koop 18.30. 
Kenny Koop 18.41. Morten Kal
lehaug e 19.25 . Henrik Stoch 
26.23. Han Peter Houbak-Jensen 
26.53 . 

Mænd 36-45 år: John Nie lsen 
14.45. Peter Hjørringård 17.15 . 
Arne Christensen 18.10. Ole 
Djernæs Olsen 18.12. Jørgen 
Jensen 18.59. Laurits P. Jakob 
sen 19.23. Bent Harpsø Pedersen 
19.28. Carl Sigen 19.38. Per N. 
Jensen 22 .34. Preben Kejser 
23.12. Karsten Madsen 45.14. 
Ole Jensen 46 .56. Morten Fly 
47.33. 

Mænd 46 - derover: 
Erik Pedersen 13.12. Jens Pe 

ter Fuglsang Pedersen 17.43. 
Finn Nørgaard 18.50. John Sø
rensen 19.19. Christian Hytte] 
19.43. Erling Davidsen 21.35. 
Åge Kastberg 24 .24 . Bjarne Sø
rensen 25.11. Poul Nielsen 
30.28. Hugo Nielsen 30.29. Bent 
Frandsen 32.44. Orla Nielsen 
41.48. 

Lang rute 9.1 km 
Kvinder 17-35 år: Helga Bang 

40.00. Camilla Mørk 48.59 . Sine 
Boe Sørensen 52 .35 . Astrid Kir
keterp 52.36. Inger Marie Sør en
sen 57.08. 

Kvinder 36-45 år: Kirsten 
Terp 43.03. Gitte Nielsen 44 .33. 
Thilde Thrige Nielsen 45.09. Le
ne Lykke Nielsen 45.55. Anne 
Marie Nielsen 46.40 . Sanne Sø
rensen 53.55. Gudrun Larsen 
55.34. 

Kvinder 46 - derover: Anna 
Lisse Jensen 47.30. Elsebeth 
Olesen 48 .28. Kirsten Nielsen 

48.f5. Johnny Jensen 49.02. 
Han s Peter Haubak Jensen 
51.01. Rune B. Birk 51.39. 

Mænd 46 - derover: Leif Chri
stensen 33 .55. Poul Steen 36.24. 
Tage Andersen 39 .20. Jørgen 
Nielsen 41.31. Per Søe Madsen 
41.35. Kaj Andersen 43.18. Hen
rik Nielsen 45.24. Asbjørn Linde 
45.37. Jørgen Nielsen 45.45. 
Carsten Sørensen 45.49. Tommy 
Thomsen 45.55. Børge Kristen
sen 49.28. 

Gruppevindere ved Sæbyga
ardløbet 1999: 

Kort rute 3.9 km 
Piger 0-12 år: Katrine Peder

sen 18.43. 
Piger 13-16 år: Camilla Nør

gaard 20.34. 
Kvinder 17-35 år: Helga Bang 

17.16. 
Kvinder 36-45 år: Karin 

Wæhrens 14.20. 
Kvinder 46 - derover: Elsebeth 

Højbjerre 21.28. 
Drenge 0-12 år : Emil Olsen 

18.10. 
Dreng e 13-16 år: Rune Peder

sen 14-37. 
Mænd 17-35 år: Jesper Høeg 

13.10. 
Mænd 36-45 år: John Nielsen 

14.45 . 
Mænd 46 - derover: Erik Pe

dersen 14.45. 
Lang rute 9.1 km 
Kvinder 17-35 år: Helga Bang 

40.00. 
Kvinder 35-45 år: Gitte Niel

sen 44.33. 
Kvinder 46 - derover: Anna 

Lisse Jensen 47.30 . 
Drenge 0-12 år : Marc M. Niel

sen 47.14. 
Drenge 13-16 år: Rune Peder

sen 39.57. 
Mænd 17-35 år: Anders Hors

bøl 33.10. 
Mænd 36-45 år: Torben Peder

sen 31.46. 
Mænd 46 - derover: Leif Chri 

stensen 33.55. 

Junior Chamber Sæby løb af 
med pokalen for størst tilmeldte 
hold, nemlig 24 stk. 

Den skoleklasse, der kunne 
lokk e flest elever ud at løbe en 
lørd ag eftermiddag i høj solskin 
var 5.b fra Volstrup skole, med 5 
deltag ere. 

t 

t 



Side 12 Onsdag den 23. juni 1999 

Sæbygaardløbet blev en folkefest 
Solen strålede over det rekord-store antal løbere i alk aldre 

Resultatliste for 
Sæbygaardløbet 
1999 

Kort rute: 3.9 km 
Piger 0-12 år : Katrine Peder

sen 18.43. Kr istine Andersen 
22.48 . Anne Kjæ r Andersen 
22 .57 . Sasja Hansen 25.11. Anja 
Houbak-Jensen 26.53. Cecilie 
Larsen 29.01. Maria F. Kristen
sen 29.09. Anne Møller Jensen 
46.55. Lise Kjær Andersen. Loui 
se Fly. 

Piger 13-16 år: Camilla Nør
gaard 20.34 . Anne Arvidson 
20.36. Ditte M. Nielsen 21.25 . 
Camilla Nielsen 21.25. 

Kvinder 17-35 år: Helga Bang 
17.16. Katrine Vorum 18.29. Rie 
Buchhave 22.31. Monika Jen sen 
23.13. Ida Jensen 23.24. Lotte 
Therki ldsen 26.25. Helle Storch 
26.42 . Tine Houbak-Jensen 
26.53. Majbritt Kallehauge 
29.26. Helene Arvi dson 30.13. 
Lene Kristensen 45. 15. Aase Fly 
47.18 . 

Kvinder 36-45 år: Karin 
Wæhrens 14.20. Vibeke Højbjer
re 19.54. Inge Kjær Andersen 
20.27. Lene Pedersen 22.26. Ben
te Møller 25.14. Ingelis Hansen 
27 .44. Jette Buchhave 33.05. 
Conni Birk 45 .14. 

Kvinder 46 - derover: Elsebeth 
Højbjerre 21.28. Tove Sommer 
22.41. Grethe Jensen 25.52. Mo
na S. Jensen 27.44. Grethe B. 
Sørensen 32.48 . Karin Møller 
36.26 . Vibeke Nie lsen 41.48. 

T\-~--~ " 1 'l fl...,., V......._~1 Al ,..,.,. ..... 

49.13. Birgit Jørge nsen 55.30. 
Marie Louise Bruu n 1.04.41. 

Drenge 0-12 år: Marc M. Niel
sen 47.14. Bill Anderse n 48.55. 

Drenge 13-16 år: Run e Peder 
sen 39.57. Thomas Tambo rg 
41.34. Søren Stee n 43.17. 

Mænd 17-35 år : Anders Hors
bøl 33 .10. Ragnar Gudmundsson 
33.41. Jesper H. Jensen 33.42 . 
Frede Andersen 33.52. John 
Christensen 35.00 . Mich ael Jen 
sen 35.11. Michael Nielsen 
35.52. Thomas Meng 37 .10. Ole 
Christensen 38.39. Carsten Kir 
kedal 38.57. Peder Jensen 39.44 . 
Dan Kristensen 41.13 . Asser H. 
Jensen 41.14. Jesper L. Chri
stensen 41.4 1. Leif Nielsen 
41.47 . Søren Severinsen 41.50. 
Torben Østergård 44 .30. Troe ls 
Thomsen 44.59. Kim Chr. Kongs
bak 48.23. Jesper Nørgaard 
55.13. • 

Mænd 36-45 år : Torben Pe
dersen 31.46. Ejnar B. Christen
sen 35.45. Peter Van Vlier 37.54. 
Brian Steen Nielsen 38.30. Palle 
Thomsen 40.13. Henrik Ander 
sen 41.51. Lars Diirr Thomassen 
42 .35. Palle B. Jensen 42.38. 
Jens Buh ! Chr istensen 43 .00 . 
Bent Buchhave 43.26. Jørgen 
Laursen 43.29. Jørgen Aagreen 
43.32 . Kurt Sørensen 43.42. Poul 
Erik Mortensen 44.00. Peter 
Hjørringg ård 44.44. Thorkild 
U .... nt ..... l-. Aa na _y,,,,, .. ,....o ..,.. Qn1,.,...,....a .,...ccT1 
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Sæbyatleter til DM 
SÆBY: Sæbys mangekæm
pere skal i weekenden i ak
tion på Roskildes atletik
stadion, hvor danmarks
mesterskabet finder sted. 

SIK 80 stiller med tre 
deltagere: Ditte Møller 
Nielsen og Camilla Niel-

sen - begge 15 år - og Met
te Møller Nielsen på 18 år. 

Alle tre skal udføre en 
syvkamp: Kort hækkeløb, 
højde- og længdespring, 
spydkast, kuglestød, 200 
og 800 meter løb. 



MANDAG 2. AUGUST 1999 · . . 

Mette Møller Nlelsen - sølvinder ved DM i mange
kamp for juniorer. Arkivfoto 

DM-medaljer 
til to søstre 
ROSKILDE: Deltagerne ved weekendens danske år
gangsmesterskaber i atletikkens mangekamp , som 
blev afholdt i Roskilde, skulle ikke bare slås mod 
konkurrenterne - men også mod den bagende var
me. 

Det afholdt dog ikke de to Sæby-søstre, Mette og 
Ditte Møller Nielsen fra atletikklubben SIK 80, Sæ
by i at vende hjem med henholdsvis sølv og bronze 
om halsen . , 

Mette Møller Nielsen scorede hos juniorkvinder
ne 3102 point i de syv discipliner, og det rakte til 
sølv. Undervejs forbedrede hun sin egen personlige 
rekord i spydkast, så den nu lyder på 25,81 meter. 

Tine Sand fra Hvidovre vandt DM-guld med en 
· score på 3310 point . 

Lillesøster Ditte Møller Nielsen var ude i en snæ
ver og spændende kamp oni bronzemedaljen hos 
de 14-15 årige piger, og den faldt først ud til den un
ge vendelbos fordel i .den allersidste disciplin, 800 
meter løbet. Her skulle Ditte Møller Nielsen besejre 
Maj Ibsen fra København med mindst otte sekun
der for at fravriste hende tredjepladsen, og det lyk-
kedes. · 

Ditte Møller Nielsen scorede 3396 point mod Maj 
Ibsens 338 7. 

Suveræn vinder af guldet blev Herning-atleten Ti
ne Bach Eilersen, som fik en totalscore på 4827 
point . 

Undervejs mod bronzen forbedrede Ditte Møller 
Nielsen ikke færre en tre personlige rekorder. I kug
lestød stødte hun 8,48 meter. 200 meter løbet over
stod hun i 30,43 sekunder, mens hun slyngede 
spyddet ud på 26.73 meter. . 

I samme årgang var Camilla Nielsen fra Sæby på 
forhånd også spået gode medaljechancer, men de 
røg sig en tur, da hun ikke blev noteret for et eneste 
gyldigt resultat i højdespring, Det betød, at Camilla 
Nielsen sluttede på en samlet sjetteplads. 

OM 



Sølv og bronze til SIK 80 
SIK80'tre deltagere i DM i 
mangekamp i Roskilde i 
weekenden med Greve At
letikklub som mnmgør 
udløst.e både sølv-ogbron
æ til Sæby. 

De tre piger Camilla 
Nielsen, Ditte Møller Niel
sen og Mette Møller Niel
sen begyndte om lørdagen 
med syvkamp, der fortsat
te søndag. 

Det ærgerlige var, at Ca
milla Nielsen ikke nåede 
over begyndelseshøjden i 
højdespring og dermed fik 
nul point i denne disciplin. 
Det var mere end hun 
kunne indhente i resten af 
konkurrencen, selv om 
hun kæmpede for sin sag. 

Det glædelige var, at 
Ditte Møller Nielsen ind
hentede otte sekunder i 
800 meter løb, og det var 
lige, hvad hun skulle bru
ge for at springe fra fjerde
til bronze -pladsen. 

Camilla Nielsen fik en 6. 
plads, men hun venter at 
komme stærkt igen til 
jysk-fynske mesterskaber 
på Sæby Atletikstadion 
om fire uger. 

Mette Møller Nielsen i 
juniorklassen opnåede 
igen en sølvmedalje, og 
igen var det hendes evige 
rival Tine Sand fra Hvid-

ovre, der løb med guldet. 
Men forskellen mellem de 
to var mindre i år. 

De samlede discipliner 
var 100 meter hækkeløb, 
højdespring, kuglestød, 
200 meter løb, længde
spring, spydkast og 800 
meter løb. 

Foruden de sportslige 
aktiviteter nåede pigerne 
at kigge sig omkring i Ros
kilde, hvor de så domkir
ken, vikingeskibene og 
mange af kilderne - inden 
turen sluttede på pizzaria . 

., 

I l 



Børnene får dere'S eget 
Sæby-løb på Torvet i år 
Hanalendes formand droppede Sæ"by-1,øbet uden varsel 
Efter sucoosenmed et spe
cielt børneløb ved Sæby
gårdløbet får børnene nu 
også deres eget løb i for
bindelse med Sæby-løbet.. 

Løbet afvikles 4. sep
tember med start fra Tor
vet . For de »store « deltage- · 
re er der to distancer på 
;henholdsvis fem og 10 ki
lomneter, mens ·børneløbet 

inden det rigtige Sæby-løb 
bliver en kort distance på 
nogle få hundrede meter. 

Oven i købet er der di
plom og forfriskning til 
børnene , ·som ikke engang 
skal betale for at løbe, for
tæller formanden for løbs
udvalget , Kirsten Arvid
son fra SIK 80' atletik
afdeling, der er arrangør 

sammen med Sæby Folke
blad . 

Løbsudvalget undrer sig 
i øvrigt over, at formanden 
for handelss tandsforenin
gen, Flemming Thingbak , 
har droppet foreningen s 
deltagelse som medarra~
gør uden at varsko sin her 
styrelse eller løbsgruppen . 



Onsdag den 18. august 1999 
---------------- ---- -~ --- - --- - - -~ ..---~ 

Sæby-løbet med start fra Torvet holdes i år lørdag 4. september. Handelsstandsforeningens 
formand Flemming Thingbak har truffet beslutning om, at foreningen alligevel støtter ar- · 
rangementet. 

Handlende støtter 
alligevel Sæby-løbet 
Sæby Handelsstandsfore
ning støtter alligevel Sæby
løbet i år, nemlig med præ
cis det beløb, der oprinde
ligt var aftalt -3.000 kroner. 

Den beslutning har for
eningens formand, Flem
ming Thingbak, taget efter 
nogen turbulens og over
raskelse over, at foreningen 
havde trukket sig ud af den . 

økonomiske medvirken . 
- Det bygger på misforstå

elser, at det var en for
mandsbeslutning at stand- · 
se sponsoratet. Det var 
tværtimod en beslutning ta
get på et møde i foreningens 
bestyrelse, og beløbet er hel
ler ikke på budgettet, fast
slår formanden . 

Men nu går vi altså ind 

med det beløb, vi oprinde
ligt gav tilsagn om - og ikke 
mere, understreger Flem
ming Thingbak. 

Derimod er det korrekt, 
at der ikke blev givet særlig 
varsel til medarrangørerne, 
der er løbsudvalget under 
SIK 80 og Sæby Folkeblad. 

Løbet indledes i år med et 
kort løb specielt for børn. 



FREDAG ~20-. AUGUST, 1-999 

:.:F o~ g, 
Børn klar til Sæbyløb 9~ 
SÆBY: Børnene får nu deres eget løb i forbindelse 
med Sæbyløbet. 

Løbet bliver afviklet den 4. september med start 
fra Torvet. 

For de ældste deltagere er der to distancer på 
henholdsvis fem og ti kilometer, mens børnene -
der bliver sendt afsted inden Sæbyløbet - skal løbe 
en kort distance 1 på nogle få hundrede meter. 

Efter anstrengelserne er der forfriskninger og di
plom til børnene. 

. ......... ·.• ; 



Sæby-atleter på 
udvalgt hold · 
SÆBY: Atletikklubben SIK 
80 har i weekenden fire 
deltagere på det Jysk Fyn
ske hold, som skal konkur
rere i Norge. 
»Landskampen « foregår i 
Lista og er en holdkamp 
mellem Jylland Fyn, Aust
og VestAgder fra Norge og 
Vastgøtland fra Sverige. 
Det er Jysk Fynsk børne
og ungdomsudvalg, der _ 
har udtaget Anne Arvid
son, Ditte Møller Nielsen, 
Katrine Vorum og Mette 
Møller Nielsen. · 

------- ·- ..._ -
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Talenter· står klar f-Iilllisseri 
_Lovende unge i både Dybvad og Sæby :{.!i-.. 9 

"11 
SÆBY og _DYBVAD: Ta
lenter står klar i kulissen 
som afløsere på atletik
divisionsholdene i Sæby 
ogUybvad. 

Det viste DGI-Nordøstjyl
lands nålestævne på Dyb
vad Atletikstadion for år
gangene 1985, 84 og 83. 

To deltagere fra Sæby-at
letikklubben, SIK 80, sik-

rede sig guldnålen. Det var nålen. Det var Anne Lolk- klubber havde stævnet og
Camilla Nielsen og Ditte Hansen og Michelle Lar- så deltagelse fra Byrste_d. 
Møller Nielsen, deropi'låe- sen. · De opnåede hen- Nålestævnet omfattede · · 
de henholdsvis 3571 ·:·og holdsvis 3059 og 2909 - · øvelserne 100 meter løb, 
3367 points. _ . - points . 800 meter løb, længde-

Endnu en deltager op- Endelig sikrede to ,del- spring, højdespring, kug-
nåede guldnålen. Det var tagere sig bronzenålen. lestød og spydkast. 
Marie Pedersen fra Hjør- Det var Steffan Steffensen Ingen deltog dog i samt-
ring, hvis præstationer og Kristian Pedersen, beg- lige øvelser. 
rakte til 3514 points . ge fra Hjørring . De opnåe-

To af Dybvad Idræts- de 2599 og 3160 points. 
klubs deltagere fik sølv- · Ud over de nævnte 

-ok 





FREDAG 27. AUGUST 1999 

·Mangekæmpere dyster 
'{~ ~ 

SÆBY: · Mens verdenseliten \ skaberi mang~kamp, ' der afyiks 
træder i sine pigsko under \71d les,' på"Sæby Atletikstadion løi-
i Sevilla i Spanien - og ·for-dag og søndag .~ ' . 
håbentlig med Wtlson Kipke- · 
ter som verdensmester - giver d d 
fremtidens atleter prøver på Ung oms yster 
deres kunnen på stadion i Sæ
by. 

·F 

Det er hovedsageligt ungdom
men, der !\al k~ kurrere om de 
mange m~alje l'{- . 

Sæby-atletikklubben SIK 80 er · - Vi' har set ft~ til stævnet i 
vært for de jysk fynske mest~r-_-; ov~r;!t h~l\7\~ g vi glæder os 

SÆBY 

til ~t få n:ogle,.af de bedst~, mart- gekampen. 
gekæmpere til . Sæby, siger for- l;td over et væld af dan-

. manden · for ,SIK 80, Gunnar iniltksmestre deltager også syv 
Møller Nielsen. lokale i stævnet. 

Ved mesterskabet kommer : 
blandt andet den 24-årige Chri- sur & • · 
stina Schnohr, der vandt sit ~ ~- 11~rventninger 
første mesterskab i 1989. Og det 
endda i Sæby. Hun har Siden 
været i toppen af daI?,sk sprint , 

' men har nu kastet sig_over mclll-

!rå ~IK 80 stiller følgende op: 
C~ a . Nfelsen, Ditte Møller 
Nielsen,' Rune Pedersen, Mette 
·Møller Nielsen, Katrine Vorum, · 

r~-,.,,") 

11 

Jon Andersen og,Jeppe Kristen- {\ ,w 
~en. · , ..... 

,- Vi gjorde <;let godt ved DM i 
Roskilde, så her på hjemmebane 
håber jeg på, at vi vil være med i 
kampen C>m med~ljeme, t ~lutter 
Gunnar Møller Nielsen. 

libra 

) 
'{ 



MANDAG 30. AUGUST 1999 SÆBY 

Ungdommens lykkelig leg 
Af Henrik Reinto(t 

SÆBY /SEVILLA: Kroppen 
lænes let forover, mens blik
ket skuer ud over 60.000 
mennesker på stadi on i Sevil
la i Spanien. Wilson Kipketer 
er favorit til at vin de ver
densmesterskabet i 800 me
ter løb. Forventningerne er 

1rore. 

\Jogle tim er forinden og 2000 
kilometer længe re nord på ud
;pillede der sig en lignend e af
·ære. 

Klokken er 12.30 en august 
;ønda g. Starten på de 14-15 
!rige pigers finale i 800 meter 
~r klar til at blive sat i gang på 
Sæby Atlet ikstadion. Nu skal 
mangekampen afgøres. 

De toptrimm ede, slanke og 
solbrun e piger står nervøst 
trippende . Tænker - kan jeg nu 

klare at forsvare min placering . 
Favoritten er Tine Bach Eiler

sen fra Herning . Hun fører 
konkurre ncen foran de to 
Sæby-piger, Camilla Nielsen og 
Ditte Møller Nielsen. 

Pigerne er linet op ved start
lini en. Blikket skuer knap 100 
menn esker i afslapp et søndags 
tø j. 

Tfo,rt hv idt møller-tøj hæver, 

Carl Emil Lange, star tpi stolen . 

Pindsvinefrisure 
Forinden havde godt 30 

drenge og piger fra 15 klubb er 
kæmpet i to dage om de Jysk
Fynske mesterskaber i mange
kamp . 

Mange af de ltagerne lå ikke 
und er for deres forbi lleder. 

Pind svinefrisure - kronrag et 
isse - opre tstående rotteha ler, 
var bare nogle få hårpragter, 

der indfandt sig i byen under 
himlen . 

Men for de fleste, drejede det 
sig om at gøre et godt resultat. 

Den svære tekniske disciplin, 
spydkast, voldte dog en del 
problemer . 

- Gitte, prøv lige at tro på det 
selv, råbte en af lederne. 

Gitte havde netop vold-kast et 
sit spyd og ventede på op -

målingen. 
- Det er synd at se på. 
Dommerens dom var også 

lidt synd at hør e på. 
- 5,9 1 mete r, lød det. 
Men ind satsen var dog und

tagelsen for stævnet. 

BANG 
Løbet er sat i gang af manden 

i møller-tøjet. 
Hurtigt indtager Herning-pi

gen føringen . Bliver tæt fulgt af 

Vinderen af 800 meter løbet, 
Tine Bach Eilersen fra Her
ning, slog ny dansk rekord i 
mangekamp for piger i al
dersgruppen 14 til 15 år. 

de to piger fra Sæby. 
På anden omgang er Ditte 

Møller Nielsen ved at blive 
hægtet af. Får dog en fjerde 
plads i løbet. 

På op løbssiden farer Tine 
Bach Eilersen over målstregen i 
tiden 2.34.30. Nok til en ny 
dansk rekord i mangekamp. 

Cam illa Nielsen fyrer en ka
nonspurt af til sidst - æder 
- -- - -'--- : .. ;,... r1a r fnrc,TtnrlPr i 

:,111e 1u : u 1 ,315 1 u-.. .i. a.v .. ~·~~a. .. •-· . 
en ubeskrivelige trance - og fal
der fuldstændig udmatt et og 
hyp erventil erende sammen på 
jorden. Det skal jo gøre ondt , 
før det gør godt. Lidt bedre 
grundk onditi on og fremtid en 
ser lys ud for Camilla Nielsen . 

Fik vi nævnt, at Wilson K.ip
keter blev numm er et. Camilla 
Nielsen og Ditte Møller Niel
sen blev henholdsvis nummer 
to og tre - i mangeka mp . 

Sergei Bubka, der har 
verdensrekorden i 

stangspring med 6,14 
meter, skal nok ikke 

frygte den lokale Jep
pe Kristensen , der 
sprang 3,60 meter. 

Farverige og sjove hårpragter hører også med til atletik. Blandt andet Rune 
Pedersen fra SIK 80, der var med på noderne. 

FREDERIKSHAVNS AVIS ~ 

Starten på det afgørende 800 meter 
løb, mens alle er målrettede og fr i-
ske . Nurmmer to og tre fra venstre er 
de lokale , Camilla »Smerte « Nielsen 
og Ditte Møller Nielsen. 

Foto: Peter Broen 

Katrine Vorum fra SIK 80 blev nummer 
tre i 7-kamp for junior kvinder . Her af

slutter hun sit løb i 800 meter. 



store. 

\Jogle timer forinden og 2000 
kilometer længere nord på ud~ 
;pillede der sig en lignende af
'ære. 

661 

Klokken er 12.30 en august 
;øndag. Starten på de 14-15 
hige pigers finale i 800 meter 
~r klar til at blive sat i gang på 
Sæby Atletikstadion . Nu skal 
mangekampen afgøres. 

De toptrimmede , slanke og 
solbrune piger står nervøst 
trippende. Tænker - kan jeg nu 

Carl Emil Lange, startpistolen . 

Pindsvinefrisure 
Forinden havde godt 30 

drenge og piger fra 15 klubber 
kæmpet i to dage om de Jysk
Fynske mesterskaber i mange
kamp. 

Mange af deltagerne lå ikke 
under for deres forbilleder. 

Pindsvinefrisure - kronraget 
isse - opretstående rottehaler, 
var bare nogle få hårpragter, 

målingen. 
- Det er synd at se på. 
Dommerens dom var også 

lidt synd at høre på. 
- 5,91 meter, lød det. 
Men indsatsen var dog und 

tagelsen for stævnet. 

BANG 
Løbet er sat i gang af manden 

i møller-tøjet. 
Hurtigt indtager Herning-pi

gen føringen. Bliver tæt fulgt af 

Vinderen af 800 meter løbet, 
Tine Bach Eilersen fra Her
ning, slog ny dansk rekord i 
mangekamp for piger i al
dersgruppen 14 til 15 år. 

~Ul~l Lt::11 1 ~10, \...l.\,....J. .H..>'.I.'-' y ................. --~ -

en ubeskrivelige trance - og fal
der fuldstændig udmattet og 
hyperventilerende sammen på 
jorden. Det skal jo gøre ondt, 
før det gør godt. Lidt bedre 
grundkondition og fremtiden 
ser lys ud for Camilla Nielsen. 

Fik vi nævnt, at Wilson Kip
keter blev nummer et. Camilla 
Nielsen og Ditte Møller Niel
sen blev henholdsvis nummer 
to og tre - i mangekamp. 

SergeiBubka,derhar 
verdensrekorden i 

stangspring med 6,14 
meter, skal nok ikke 

frygte den lokale Jep
pe Kristensen, der 
sprang 3,60 meter. 

Farverige og sjove hårpragter hører også med til atletik. Blandt andet Rune 
Pedersen fra SIK 80, der var med på noderne. 



M ANDAG 30. AUGUST 1999 SÆBY 

Ungdommens lykkelig leg 
Af Henrik Reintoft 

SÆBY /SEVILLA: Kroppen 
lænes let forover, mens blik
ket skuer ud over 60.000 
mennesker på stadion i Sevil
la i Spanien. Wilson Kipketer 
er favorit til at vinde ver
densmesterskabet i 800 me
ter løb. Forventningerne er 

klare at forsvare min placering. 
Favoritten er Tine Bach Eiler

sen fra Herning . Hun fører 
konkurrencen foran de to 
Sæby-piger, Camilla Nielsen og 
Ditte Møller Nielsen. 

Pigerne er linet op ved start
linien. Blikket skuer knap 100 
mennesker i afslappet søndags 
tøj. 

Tfoirt hvidt møller-tøi hæver , 

der indfandt sig i byen under 
himlen. 

Men for de fleste, drejede det 
sig om at gøre et godt resultat. 

Den svære tekniske disciplin, 
spydkast, voldte dog en del 
problemer. 

- Gitte, prøv lige at tro på det 
selv, råbte en af lederne. 

Gitte havde netop vold-kastet 
sit spyd og ventede på op-

de to piger fra Sæby. 
På anden omgang er Ditte 

Møller Nielsen ved at blive 
hægtet af. Får dog en fjerde 
plads i løbet. 

På opløbssiden farer Tine 
Bach Eilersen over målstregen i 
tiden 2.34.30. Nok til en ny 
dansk rekord i mangekamp . 

Camilla Nielsen fyrer en ka
nonspurt af til sidst - æder 
--- ___ .._ ___ .; ... .;,.... rla-r fnrcuinrlPT i 
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Starte n på det afgørende 800 meter 
løb, mens alle er målrettede og fri
ske. Nurmmer to og tre fra venstre er 
de lokale, Camilla »Smerte« Nielsen 
og Ditte Møller Nielsen. 

Foto: Peter Broen 

Katrine Vorum fra SIK 80 blev nummer 
tre i 7-kamp for junior kvinder. Her af

slutter hun sit løb i 800 meter. 



Tine Bach Eilersen fra Herning løber her først over mål
stregen som vinder af 800 meter løb. Tiden var god nok til 
en ny dansk rekord i mangekamp. · Foto. Peter Broen 

Vellykket atletik
stævne i Sæby 

3o-s 
?c, 

SÆBY: Unge atleter fra 15 
klubber dystede i week-

1 enden om de Jysk-Fynske 
mesterskaber i mange
kamp. 

Der blev sat ny dansk re
kord i aldersgruppen 14-
15 årige af Tine Bach Eiler-

sen fra Herning. Hun blev 
tæt fulgt af de to Sæby-pi
ger, Camilla Nielsen og 
Ditte Møller Nielsen. 

VT Sæby side 13 

~--~- 1 ~ ,:;ia·· -- - ---



Side 18 1-c;-9c, Sæby.eblad 

SIK 80 snuppede lige de syv 
SIK 80 atletikafdeling i 
Sæby var i weekenden 
vært forjydsk-fynske mes
t.erskaber i mangekamp. 
Men værtsforpligtelsen 
prellede totalt af på Sæbys 
atlet.er i hvert fald sports
ligt. De tog selv syv af me
sterskabets medaljer. 

- Foruden de mange 
sportslige præstationer 

var det også en fornøjelse 
at kunne præsentere Chri
stina Schnoor, 24 år, som 
mangekæmper igen på 
Sæby Atletikstadion. 

Hun blev dansk mester i 
mangekamp i 1989 i al
dersgruppen 13-14 år i 
Sæby, så vi var glade for, 
at hun sagde ja til invita
tione,. fortæller Gunnar 

Møller Nielsen , SIK 80. 
I de mellemliggende år 

har hun været Danmarks 
bedste sprinter, og hun 
blev dansk seniormester i 
mangekamp i Roskilde i 
år. 

I Sæby måtte hun dog 
stoppe efter første dag, da 
hun kunne mærke, at en 
skade var på vej. 

Resultaterne: 
Guld : Jeppe Kristensen , 
19 år. Sølv: Camilla Niel
sen , 15 år. Rune Pedersen, 
17 år. Mette Møller Niel
sen, 18 år. Bronce: Ditte 
Møller Nielsen , 15 år. Ka
trine Vorum , 18 år. Jon 
Andersen, 19 år. 

Foto: Peter Broen 

Onsdag den 1. september 1999 



Medaljer 
til Sæby-

• piger 
Sender 13 til 
ungdoms-DM 

SÆBY: Sæby-atletik.klub
ben SIK 80 stillede med 
fire deltagere på det 
nordjyske hold til re
gionsfinalen. Den afvik
ledes i Esbjerg med del
tagelse af holdene fra de 
jyske og fynske regioner. 

Det var Katrine Peder
sen, Mai Andersen, 
Annnemette Jensen og 
Rikke Pedersen. 

De sikrede sig bronze- ~ 
medaljer for deres del: 
tagelse på det nordjyske 
hold for 10-11-årige piger. 

I denne week-end sen
der Sæby-klubben i øvrigt 
13 deltagere ~il DM for 
ungdom, der afvikles i 1 

Aalborg. 
- Vi har så mange talen

ter, at det forekommer 
mig usandsynligt, hvis vi 
ikke bliver repræsenteret 
på medaljeskamlen, siger 
formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen. 
Og så vil det jo vise sig, om 
en eller flere af vore unge 

. når helt til tops . 
-ok 
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Sæby
løbet klar 
til start 
.lørdag 
SÆBY: · Alt er på 

" · plads · til starten · på 
Sæby-løbet i 'mor- , 
gen over middag. 

Løbet; der arran
geres i samarbejde 
mellem atletikklub
ben SIK 80 og Sæby 
Folkeblad, byder på 
to distancer, på hen
holdsvis fem og ti 
km. 

Ruten, som løber
pe på den lange di
stance skal gennem 
løbe - to gange, går 
for en stor dels ved~. 
kommende ad na-

, turskønne stier i Sæ
. bygaard Skov. Der er 

både start og opløb 
ved Store Torv. }'f~ 

Der afvikles samti-
dig et særlig bøme;. 
løb for børn op til ti 
år. Det foregår på og 

.. omkring Store _Forv _ 
og er kun nogle få 
hundrede · meter 
langt. Deltagerne 
. kan få forfriskninger 

· i . målområdet. Der 
udleveres diplom til 
alle. 
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~ sÆBv:· ~y-attetikJdW,.: - .:~. --Annemette Dam Jense:n 
·ben · SIK ~ , har talent- silcrede~igsøl~ålen : . ... _ 

< maMell på plads · også - Samtidig gjorde .. ~~ 
blandtdeyngste. · Grøn, Mai .Andreassen t·og 

· · .Gathrine Jonassen sig~ t>~-
Det .· viste · klubbens del- . iettige<f:~ til biohzeiiålen . 
tagelse f et nålestævne på -· ·· ',:- De)~~ p,g~r pæst~(~
-ujørring Sta~on atrange- qe nQgle flQf!e" resultater, 
ret af DGI og Hjørring At- så det bli,ver spændende ~at 
letildub. se~ hvad ··c1e kan :p[æ~~Je 

- - Syv_ 11 :årige Sæby-piger . ved de ~jyske-fyµske Jiqlcl
klarede sig-fmt i tre-kamp- , mesterskaber-· i slutning en 

· konkurrencen med del- af måneden, siger·toinI?n
_ -fagere fra_øvrige nordjyske . _den for SIK ·80, G~ar 
klubber. De sikrede sig MøllerNielsen. -· ·.--_-·P · 
nem1ig alle en nål. · · · · ~ Vi har her ~t meget1Jo-

-- Tr~ Sæby;;.p~er præstere- · :mogent hold, som ·,skulle 
de således resultater, der have gode mulighederfor 

· berettigede - tildeling · at ~at gøre sig gælden4e. " · ~ . 
guldnalen. · Det · vai Ditte ' · 
Sigen, Rikke · federsen og - _ :9k 
Kathrine Pedersen. -



· .. Fem titler til a.tletiktalenter "7-~ 9 • . - _, ,: ;; . -
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Flot indsats ·. 
af Sæby og · .. 

sterisen fra SIK 80. Han Rune Pedersen (17) i 200 siger SIK-formand Gunnar 
vandt hele tre gu_ldmeda1- meter løb, Kim Christen- Møller Nielsen. 
' jer. ved DM, nemlig i dis- s~n (15) i 300 meter løb og Dybvad fi;k. guld i 4x400 

· koskast, .kuglestød og høj- Jeppe Kristensen (20) i meter stafet for 20-22 åri- . 
· despring. I ,.de to · sidst- . læilg~esprjng. ge mænd. -'Kvartetter\ Pa- ~~ . :· .· Dybvad . 

,·ved DM · næynte discipliner ·satte trick Jensen, Claus N. ·-"':;;,, 
. · ha_n .personlig rekord. ~ · , d d d. Hansen, Niels ·Maåsen og 

, Sølvmedalj~me .. - olev Un er Slan . ar -'- Rene Kristensen kom i mål 
. . vundet' af Helle ·Mølhave · Eneste skuffelse hos sæ- i tiden 3.50,57 minutter. : 

SÆBY /DYBVAD} · De fo-. (15 år) i hammerkåst 1 {::a~ , bynitteme var, at )eppe . Den' anden guldmedalje · 
kale atletikklubber Ida: milla Ntelsen (lS)'l kugle- Kristensen .· måtte . nøjes :· til klubben tog Lise .B. 
rede sig fortrinligt ved . stød, Ditte Møller;,Nielse]J. med . en e~kelt bronzerne- ~ "Nielsen sig af hos . de ios22 · 
DM for ungdom, der (15) i 300 .meter hæk, Kim · dalje. Han var langt under årige kvinder. ·· _ 
blev holdt i Aalborg i Christensen (15) i 100 me- _ vanlig standard i flere Hos de 18-19 årige piger 
weekenden. SIK 80 · fra ·· ter løb og kvartetten Helle øvelse. I fjor sprang han fik Sisse Olsson to medal- · .• 
Sæby sikrede sig 15 me- · Mølhave, Ditte Møller for eksempel 1,99 meter i jer - sølv i højdespring og 
daljer, heraf tre af guld, Nielsen, Ane B. Schelde og højdespring. Ved DM nåe- bronze i spydkast . ;cD~n 
seks af sølv og seks af Camilla Nielsen (14/15). i de han kun over 1,80 -me- sidste bron.~emedalie ; til 
·brønze . Dybvad fik fem . - både 4x100 meter løb og · ter.'~. , .. . klubben vandt Anne J,blk~ 

·.medaljer : to af guld, en 1000 meter stafetløb. - Jeppe er inde soni sol- Hansen i spydkasq i-'6s de 
~ sølv øg to af bronze. Bronzemedaljerne gik til dat. Og jeg tror, · at rekrut- 14-15 årige piger . . ; _, · _ ,,, 

Den helt store stjerne ved 
mesterskaberne var som så 
ofte før 15-årige Kim Chri-

Helle Mølhave (15) i dis- tiden lla!_ taget noget af · . '{ilrtJær . 
koskast, Camilla Nielsen hans velkendte styrke og - . :f:t''. ., . i 
(15) i 80 meter hæk, Anne spændstighed. Men rum · t;ll. ·, ., ~ :, 
Arvidsen (16) i diskoskast, vender nok st~rkt tilbage, · • . :q2,.:._~

; -y~; i-
. -r,;_. ·..: . ~-~ " 



Side 4 

90 spænede i Sæby-løb 
46 løbere holdt sig til den 
korte distance på 5 kilo
meter og omtrent samme 
antal, 46, gennemførte 10 
kilometer, da der i lørdags 
var Sæbyløbet med start 
fra Torvet i Sæby. 

Dertil kom 14 børn, som 
deltog i det specielle bør
neløb på ca. 300 meter in
den det »rigtige « løb. 

Kirsten Sørensen fra 

Sæby Gymnastikforening
varmede løberne op, hvor
efter Torben Weesgaard 
skød starten af. 

Der var blomster til hur
tigste løber i hver katego
ri. Volstrup Skoles 6.B fik 
et krus for at være den 
skoleklasse, der stillede 
flest deltagere. Der var 
syv. 

Det samme antal stille-

'I 
~ t 
I 
! 
! 

de FAK 66, der fik et krus 
for at være den klub, der 
stillede med flest løbere . 

Desuden blev der truk
ket lod om 22 t -shirts. 

Arrangør af løbet var 
SIK 80, Sæby Handel s
standsforening og Sæby 
Folkeblad. 

Resultaterne: · 
5kmpiger: 
Karin Wæhrens 19.42 
Pia Bak 24.26 
Katrine Pedersen 26.09 
Rikke Larsen 26.51 
Charlotte Hostrup 28.01 
Hanne Jensen 28.06 
Bente Andersen 28.31 
Pernille Holtegaard 30.19 
Tove Sommer 30.21 
Åse Nielsen 30 .27 
Rikke Pedersen 31.26 
Susanne Nielsen 31.25 
Marianne Kristensen 
33.03 
Anne Kjær Andersen 
33.04 
Inge Kjær Andersen 
33.04 
Anita Oien 35.23 
Pia Christensen 36.02 
Cecilie Cedergren 36 .38 
Mette Hyttel 37.15 
Rikke Nielsen 38.34 
Sanne M. Hansen 38.56 
Tanja Østergaard 45.12 
Marlene Bonderup 48.02 
Inger Hansen 48.02 

5kmmænd: 
Erik Pedersen 18.30 
Michael Mogensbæk 
21.47 
Martin Aaen 21.57 
Peder Jensen 22.20 
Morten Hyttel 23.49 
Hoa Nhan Huynh 24.12 
Søren Søndergård 25.18 
Christian Terp 25.30 · 
Carsten Sand 26.06 
Emil Olsen 26.08 

Starten til børneløbet er gået - og så spænes der. Foto: Martin Damgaard . 

Arne Christensen 26.31 
Erik Jens en 26.42 
Jørgen Jensen 27.33 
Peter Gottschalck 27 .35 
Kenneth Jensen 27.44 
Anders Larsen 29.46 
Carl Sigen 30.10 
Sven Hassing 32.33 
Daniel Nielsen 36.12 
Rasmus Christensen 
38.43 
Patrick Cedergren 41.32 

10 km piger: 
Helga Bang 45.33 
Kirsten Terp 49.24 
Helle Hemmingsen 53.04 
Thilde T. Nielsen 53.17 
Lene Lykke Nielsen 54.17 
Anna Lisse Jensen 54.30 
Kirsten Nielsen 57.10 
Lene Klit Simonsen 
1.02.35 
Inger M. Sørensen 
1.07.25 

lOkmmænd: 
Frank Løvendahl 34.42 

Nicolai Nielsen 37.00 
Fred e Andersen 39.11 
Einer B. Christensen 
40.33 
Olav B. Mad sen 40.39 
Claus Brøndum 41.20 
Kristian Strøm 42.05 
Jørgen Lar sen 45.23 
Ole Christensen 45.40 
Anders Ritting 46.01 
Steen Stidsborg 46.07 
Torben Christensen 47.44 
Brian S. Nielsen 48.48 
Lars Thomassen 49 .07 
Finn Jensen 49.12 
Dennis Thomsen 50.04 
Carl Østergaard 50.21 
Peter Hjørringgaard 
51.20 
Jens B. Christense ·n 51.21 
Jørgen Aagreen 52.16 
Asbjørn Linde 52.43 
Torben Østergaard 53.02 
Kurt Thomsen 53.46 -
Brian Klau sen 54.01 
Thorkild Krogh 54.02 
A. Spolum 54.15 
Henning Nielsen 56.02 

Indskrivningen var som hos 
de ældre løbere. Foto: Mar-
tin Damgaard. · 

Gerald Meister 56.31 
Orla Christensen 1.00.34 
Hardy Østergaard 1.00.55 
Martin Holtegaard 
1.00.57 Jesper Nørgaard 
1.02.55 



i Sæby-løb 
tastikfo rening
ierne op, hvor
m Weesgaard 
laf . 
omster til hur
i hver katego
Skoles 6.B fik 
at være den 
der stillede 

:ere . Der var 

de FAK 66, der fik et krus 
for at være den klub, der 
stillede med flest løbere. 

Desuden blev der truk
ket lod om 22 t-shirts. 

Arrangør af løbet var 
SIK 80, Sæby Handels
standsforening og Sæby 
Folkeblad. 

te antal stille- Resultaterne: · 
5kmpiger: 
Karin Wæhrens 19.42 
Pia Bak 24.26 
Katrine Pedersen 26.09 
Rikke Larsen 26.51 
Charlotte Hostrup 28.01 
Hanne Jensen 28.06 
Bente Andersen 28.31 
Pernille Holtegaard 30.19 
Tove Sommer 30.21 
ÅBe Nielsen 30.27 
Rikke Pedersen 31.26 
Susanne Nielsen 31.25 
Marianne Kristensen 
33.03 
Anne Kjær Andersen 
33.04 
Inge Kjær Andersen 
33.04 
Anita Oien 35.23 
Pia Christensen 36.02 
Cecilie Cedergren 36.38 
Mette Hyttel 37.15 
Rikke Nielsen 38.34 
Sanne M. Hansen 38.56 
Tanja Østergaard 45.12 
Marlene Bonderup 48.02 
Inger Hansen 48.02 

5kmmænd: 
Erik Pedersen 18.30 
Michael Mogensbæk 
21.47 
Martin Aaen 21.57 
Peder Jensen 22.20 
Morten Hyttel 23.49 
Hoa Nhan Huynh 24.12 
Søren Søndergård 25.18 
Christian Terp 25.30 
Carsten Sand 26.06 
Emil Olsen 26.08 

Onsdag den 8. september 1999 

Starten til børneløbet er gået - og så spænes der. Foto: Martin Damgaard . 

Arne Christensen 26.31 
Erik Jensen 26.42 
Jørgen Jensen 27.33 
Peter Gottschalck 27.35 
Kenneth Jensen 27.44 
Anders Larsen 29.46 
Carl Sigen 30.10 
Sven Hassing 32.33 
Daniel Nielsen 36.12 
Rasmus Christensen 
38.43 
Patrick Cedergren 41.32 

10 km piger: 
Helga Bang 45.33 
Kirsten Terp 49.24 
Helle Hemmingsen 53.04 
Thilde T. Nielsen 53.17 
Lene Lykke Nielsen 54.17 
Anna Lisse Jensen 54.30 
Kirsten Nielsen 57.10 
Lene Klit Simonsen 
1.02.35 
Inger M. Sørensen 
1.07.25 

lOkmmænd: 
Frank Løvendahl 34.42 

Nicolai Nielsen 37.00 
Frede Andersen 39.11 
Einer B. Christensen 
40.3 3 
Olav B. Madsen 40.39 
Claus Brøndum 41.20 
Kristian Strøm 42.05 
Jørgen Larsen 45 .23 
Ole Christensen 45.40 
Anders Ritting 46.01 
Steen Stidsborg 46.07 
Torben Christensen 47.44 
Brian S. Nielsen 48.48 
Lars Thomassen 49.07 
Finn Jensen 49.12 
Dennis Thomsen 50.04 
Carl Østergaard 50.21 
Peter Hjørringgaard 
51.20 
Jens B. Christensen 51.21 
Jørgen Aagreen 52.16 
Asbjørn Linde 52.43 
Torben Østergaard 53.02 
Kurt Thomsen 53.46 
Brian Klau sen 54.01 
Thorkild Krogh 54.02 
A. Spolum 54.15 
Henning Nielsen 56.02 

Indskrivningen var som hos 
de ældre løbere. Foto: Mar -
tin Damgaard . · 

Gerald Meister 56 .31 
Orla Christensen 1.00.34 
Hard y Østergaard 1.00.55 
Martin Holtegaard 
1.00.57 Jesper Nørgaard 
1.02.55 
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Møller -Nielsen genvalgt · 
SÆBY:_Der skete på ge- , opnåede genvalg til be;. 
neralforsamllngen ikke styrelsen.John Lang og· .~ 
den store udskiftning i · Kurt Thomsen blev · 
bestyrelsen for SIK 80. valgt som suppleante _r, 
Der var~-dog myvalg til mens Ivger Andersen 
Pia Vanggaard, som i · blev valgt til revisor 
mange år har haft en med Helmer Aividsson 
tæt tilkn~ning - - til !som suppleant. Regn-
klubben. . Formand skabet viste et overskud 

- 0 - ' • -

Gunnar Møller Nielsen pa 7.000 kroner. 

- ~ ...... ~ 

.... 
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Sj o v Ereclag bliverrtil 
Store Hoppe7torsdag __ ~: 

. ..... ,. 

Udvalget bagSIK80' »Sjov 
Fredag« i Sæby Fritids
center er også mestre for 
at bruge andre ugedage. 
Det viserudvalget på tors
dag 23. sept.ember-inæst.e 

: uge, når der bliver »Store 
Hoppedag« i centret i sam-
arbejde med Bo J ppyi wnp. 

Og så har de fleste vel 
nok gættet, at det ~r v~r-

dens stø:r:ste flytbp..re hop
pepude, der i bogstavelig
ste forstand bliver grund- · 
laget for det hele . · 

.150 hoppere på 
puden - samtidig 

· Hoppepuden på 300 kva
dratmeter er god for flere 
end 150 hoppende børn -
samtidig, og arrangørerne 

hol~f. · sig heller ikke til
bage.(or ~at understrege, at · 
arrangementet er åbent 
for alle kommunens børn. 

Formiddagen er dog af- · 
sat t1l børnehaver og dag
pleje,' mens det over mid
dag er børn fra fritidsord
ningerne, der skal prøve. 

Tove Pedersen fra SIK 
80 med, · at der kommer 

omkring 300 bØ'rii i hallen 
. om eftermiadligei-r: . ' ·. < 

. . )<e. 

Åbent arrangement · 
Dagen sluttes i øvrigt ·med 
tre tim'ers åbent ··arrange
ment. Altså tre timer hvor 
børn, soni ikke går i dag• 
pleje, børnehave eller fri-' 
tidshjem, også kan hopl)'e._ 
med på gigantpuden: 





/ 

Onsdag den 29. september 1999 

Pigehold fra SIK 80 
vandt for 6. gang 
Et hold piger fra SIK 80 at
letikafdeling i Sæby har 
for 6. gangvundet de jysk
fynske mest.erskaber for 
hold, der d~e gang 
fandt sted i Herning. 

Holdet bestod for seks år 
siden af Camilla Nielsen, 
Helle Mølhave, Ditte Møl
ler Nielsen, Rikke Niel
sen, Christina Christen
sen, Anne Mogensbæk og 
Anne Arvidson . 

I år var det stadigvæk 
Camilla Nielsen, Helle 
Mølhave · og Ditte -Møller 
Nielsen, der deltog , mens 
de øvrige på holdet -var 
Charlotte Bredmose, Han
ne Christensen, Ane B. 
Schelde og Ane Weiilkouff. 

Det er sidste år, pigerne ~ 
kan vinde dette mester
skab. Næste år er d for 
gamle. 

Resultaterne: 
1. pladser: 
Helle Mølhave, kugle

stød : 9,71 m, diskoskast: 
24,43m. 

Ditte Møller Nielsen, 
højdespring: 1,4 7 m. 

Camilla Nielsen, 80 m. 
h~k: 13,66 sek. 

2. pladser: 
Ane B. Schelde, 100 m: 

løb 14,11 sek. 
Charlotte Bredmose , 

diskoskast: 22,54 m. 
Camilla Nielsen, -kugle

stød: 9,09 ~m og længde
spring: 4,65 m. 

bitte Møller Nielsen, 80 
m. hæk : 14,95 m. 

3. plads: 
Ane Weinkouff, 1.500 m 

løb: 5 ininr47,42 sek .. 

Efterfølgere fundet 
Gunnar Møller Nielsen fra 
atletikafdelingen fortæl
ler, at -de dygtige pigers ef
terfølgere er fundet. 

Pigerne i aldersgruppen 
11 og 12 år havde nemlig 
lagt sig på andenpladsen 
det meste af dagen. 

Alligevel måtte de nøjes 
med en fjerdeplads, da de 
fik en nedtur i de to sidste 

øvelser. 
Holdet består af Rikke 

Pedersen, Katrine Peder
sen, Camilla Jensen, An
nemette D. Jensen, Ditte 
Grøn og Cathrine Jonas
sen. 
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Modeller søges til den 
næste »Sjov fredag« 
Børn der er så heldige at 
gå i 1, 3. eller 6. klasse får 
Jiu chancen for at prøve 
det spændende og g1ade 
liv som model i ftot, nyt og 
spændende tøj i den helt 
moderigtige stil 

Det er de frivillige hjæl
pere bag SIK 80' »Sjov fre
dag«, der har fundet tiden 
inde til at prøve noget gan
ske anderledes. Og det 
kommer naturligvis . bør
nene tilgode. 

Det er jo for børn fra 1. 
til 6. klasse, »Sjov fredag « 
arrange res. 

Og Tove Pedersen med 
privatadresse på Otto 
Bannersvej i Sæby håber, 
at rigtig mange vil k9ntak -

te hende for at sige, at de 
gerne vil prøve modellivet · 
ved arrangementet 26. no
vember. Det holdes som 
sædvanligt i Sæby Fritids-

. center. 
Det er nødvendigt at gi

ve besked i forvejen, for el
lers kan den lokale leve
randør af modetøjet slet 
ikke vide, hvor meget der · 
skal stilles med og i hvilke 
størrelser, til drenge eller 
til piger osv. 

Traditioner holdes 
Selv om næste »Sjov fre
dag « bliver ekstra spæn
dend e med modeopvis
ning, svigtes traditionen 
ikke. Der bliver endnu en 

stor konkurrence, hvor 
man kan optræde som sit 
idol. Og den er åben for 
såvel enkelte sangere som 
for grupper. 

Det er disse konkurren
cer, der nogle steder kal
des »Spice Girls-konkur
rencer «, fordi alle piger en 
overgang ville efterligne 
de kendte og velhavende 
englænderinder. 

Også på ·det område ser 
arrangørerne meget, me
get gerne, at nogle af dren
gene viser mod og interes
se for at prøve . 

Og så er der naturligvis 
de gamle akt iviteter . som 
fodbold, baske tball og bad
minton ligesom det store 

diskotek fyres op med nye 
hits . 

Præmier 
Senest der var »Sjov fre
dag« blev der trukket lod 
om præmier på tilmeldin
gerne . Det bliver der også 
næstegang. 

Og det er da en ekstra 
grund til at deltage i årtu
sindets sidste »Sjov fre
dag « arrangeret af SIK 80. 

Og så skal vi lige under
strege, at det kun er den 

1 

sidste sjove fredag i dette 
årtusinde. 

Arrangørerne holder 
den første sjove fredag i 
det næste årtusinde sidst i 
januar. 
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Af Ole K. Petersen 

DYBVAD: Sæby-atletikklub
ben STI( 80 sikrede sig ti me
sterskaber ved første afdeling 
af af de nordjyske amts
mesterskaber i atletik for 
ungdom. 
· Mesterskabsstævnet blev 

afviklet i Dybvad-Hallen og 
bød på disciplinerne 2 gange 
30 meter løb, 600 meter løb, 
kuglestød og trespring- sidst~ 
nævnte disciplin dog kun 
for 10-årige og ældre. 
Sæbys amts~estre blev: 

lndtll syv år: Ditte Sigen i 2 
gange 30 meter løb og 500 
meter løb og Annika Chri 
stensen i kuglestød. 

8•9•årk)e: Mads K Chri
stensen j 600 meter løb og ku~ 
gelstød. 
· 10·11·årk)e: Katrin~ Pe
dersen i trespring. 

14·15•årk)e Kim Christen-
sen i Kuglestød. . 

16·17·årl9e: Rune Peder
sen tredobbeltmester, i2 gan
ge 30 meter løb, 600 meter løb 
og trespring. 

Der var desuden uden an-

denpladser til Sæbys Ditte Si
gen, Mads K Christensen, 
Annika M. Christensen, Nad
ja Agerbak, Ditte Grøn, Maj 
Kondrup, Rasmus Poulsen og 
Rune Pedersen. Endelig var 
der tredjepladse r til Katrine 
Pedersen , Maj Kondrup og 
Annemette D.Jensen. 

-Vi deltog ikke med så man
ge som vi plejer ved amts
mesterskaberne, fordi .DGI 

· samtdig afviklede et træner
krusus i Fuglsø-lejren, fortæl
ler formanden for STI( 80, 
Gunnar Møller Nielsen. 

~ Her deltog Camilla Niel
sen, Ditte Møller Nielsen, 
Helle Mølhave, Katrine Vo
rum og Mette Møller Nielsen. 
De træner alle klubbens yng
ste medlemmer og var af sted 
for at dygtiggøre sig. 

Fredag og lørdag afviklede 
$II( 80 i øvrigt en hyttetur til 
lejrskolen Vesterskov ved 
Brønden. Turen er en tradi
tion, klubben har holdt i 
hævd i mange år. 

···········································································································································,··························································································································································································· 
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Travl atletikweekend 
Dybvad var vært ved det . 
første af to amtsmester
skaber i Dybvadhallen. 
Amtsmesterskaberne blev 
afholdt i diciplineme 2x30 
m løb, 600 m løb, kugle
stød og trespring. Dog kup 
for 10 år og ældre. 

Vi .havde ikke så mange · 
deltagere ved amts-
mesterskabet som vi pie- . 
jer, da DGI havde træner
kursus i Fuglsø denne 
weekend, oplyser Gunnar 
Møller Nielsen fra SII{ eo. 

Her deltQg Camilla Niel
sen, Ditte Møller Nielsen, 
Helle Mølhave, Katrine 
Vorum og Mette Møller 
Nielsen. Alle træner de 
yngste i klubben og var af
sted for at dygtiggøre sig. 

I Dybyad blev det til 10 
amtsmeste .rskaber. . · 

6-7år: . 
Ditte Sigen, 7 år, 2x30 m 

løb, 11,25 sek. 
Annika Christensen, 

kuglestød, 6,30 m. 

8-9år: 
Mads K . Christensen, 

600 m løb, 2,36 sek. Kugle
stød, 5,56 m. 

10-llår: 
Katrine Pedersen, tre

spring, 7 ,58 m. · 

14-15år: . 
Kim Christensen, kugle

stød, 14,33 m. 

16-17år: 
Rune Pedersen, 2x30 m, 

9,00 sek. 600 m løb, 
1.44,50 niin. Trespring, 
10,69 m.- . -

Jon Andersen, 19 år, del
tog u_<lenfor konkurrencen , 
. og stødte 10,09 m i kugle
stød _og sprang 10,78 m i 
trespring. · 

j C -.., 

Der var and~pladsertil: 
_Di~ Sigen, Mads K · 

Chtistensen, Annika M. 
Christensen, Nadja Ager

-bili, Ditte Grøn, Maj 
Kondrup, Rasmus Poulsen 
og Rune Pedersen. · 

-
Der var tredjepladser til: . 
. Katrine Pedersen, Maj 
Kondrup, Anne~ette D. 
Jensen. 

Amtsmesterskabet var 
ligeledes et amtsmester-

-skab i mangekamp, d.v.s. 
at kun de aktive som del
tog i alle øvelser kom i be
tragtning i form af deres 
placeringspoint i de enkel
te øvelser . . 

. 
Vmdere af mangekampen 
.fraSæby: 

Ditte Sigen, Rune Pe~ 
dersen, Mads K Christen
sen. 
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· Sæby-atleter en ·. 99. 
klaSs~f or sig selv. 

~ ~ . . ~ . 

III Sæbyklub_ben SIK 8~) klarede: sig 
ligeso'm værtsklubben flot ved 
qnJts.mesterskabet i ungdomsatletik 

. . " : ... . ,... ; 

i D.ybvad. Tre ung_e-fra SIK 80 gjorde 
rent bord i deres aldersgrupper. 

Ditte S1gen (syv år), Camilla Ar- · 
vidson.(ott~ år) og,Rasmus Frydkær .' . 
(14 år) vaodt samtlige konkurren~er, 
de deltqg _i. lalt sikred_e trioen sig 11 -
.førsteptaØser .- tre til Ditfe Sigen ocj 
. ..,,, . . 

fire til hver af de andre to. f 

SIK 80 fik også disse førsteplad-
. . . . 0 

ser: Den_niiS Larsen s(ni ar) i l~ngde-
spririg, Ditte Møller' Nielsen (15 år) i . I 
3·00 -meter løb'og højdespring·samt .. 
. . ...,, ,. - . 

Camilla N.ielsen (15 år) i hækkeløb 
og. længdesprir)g. - . 

: Årets s_idste stævne for de unge 
. atleter afvikles i. Marselisborg-hallen 

. i Århus på lørdag. · · 




