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sig gu1a tor ae 16-17 årige 
i både 60 meter løb og 
med hække på banen med 
tiderne 7,36 (pr) og 8,64 
sekunder, mens Sisse Ols
son sprang sig ud til en 
sølvmedalje i trespring 
med et spring på 9,85 me
ter. 

SIK'en fest 
De 22 atleter fra Sæby 

hentede lige så mange me
daljer hjem, som der var 
deltagere, og klubben var 
blandt de mest vindende 
til mesterskaberne. 

SIK 80 stillede op i 77 
starter, og den flotte me
daljehøst blev fordelt som 
det kan ses andetsteds på 
siden. 

Jeppe Kristensen vandt adskillige medaljer ved ungdomsmesterski;iberne i weekenden. Blandt andet tangerede han 
Jab mesterskabsrekorden i højdespring. Dette billede er dog fra en tidligere lejlighed. 

Stængerne helt i vejret 
Gaver gav guld i stangspring 
SÆBY: Når rekorder skal 
sættes, skal alt være i or
den. En toptrimmet 
krop, fuldendt koncen
tration og motivation er 
ikke nok. Udstyret skal 
også være i orden. 

Det var det ikke, da atle
terne og stangspringerne 
Jon Andersen og Jeppe 
Kristensen ankom til de 
jysk-fynske ungdoms
mesterskaber. 

De havde bestilt en for
kert stang til stangspring 

og tog derfor med SIK-for
mand Gunnar Møller 
Nielsen ud til leverandø
ren, Torben Pedersen, der 
har et sportsfirma i Mal
ling syd for Århus. 

Tog affære 
Torben Pedersen er også 

næstformand i Dansk At
letikforbund, og da han 
hørte om de unge atleters 
problemer, tog han affære. 

På lageret havde han 
seks stænger, som han 

fluks forærede til de 
trængte stangspringere. I 
konkurrence-sammen
hæng udmøntede det sig i 
ikke mindre end fire me
sterskaber for SIK, og Jep
pe Kristensen fik foruden 
guldmedalje forbedret sin 
personlige rekord med 
hele 30 centimeter med en 
af de nye stænger. 

Jeppe »Bubka« Kristen
sen nåede helt op på 4, 10 
meter. 

Med til historien hører, 
at det ikke ·kun var stæn-

gerne, som anslået har en 
værdi af 3000-4000 kroner 
stykket, som Torben Pe
dersen forærede til atletik
talenterne. 

Selskabstømning 
Oven i hatten fik de 

nemlig også ni hække til 
udendørs løb til omkri~g 
1000 kroner - per hæk. 

Vinterudsalg eller alter
nativ selskabstømning? 
Det vides ikke, men sik
kert er det, at SIK-bussen 

var fyldt med positive in
puts på E45 mod nord. 

Jab 
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ter/Qr), Trine Olsen, 
14 år, kuglestød 
(9,30 meter/pr), 
Stephan Jørgensen, 
13 år, længdespring 
('!,§'~Jneter/pr), .. Ki~ 
Christensen; 14 år; 
kuglestød n{l0,02 
II!~t~x/px),J ~PH~.Kri, 
stensen; · ·· 1s år, 60 
metef løb/længde~ 
sprir;ig (71}9 se,k;(pr 
6,i1 meter). · 

BRONZE: 
Christina L. Hansen , 
13 år, længdespring 
(4,36 meter), Sine 
Christiansen, 15 år, 
stangspring (1,60 
meter/pr), Martin Ø. 
Jensen:; 14 år; stahg
sppng (2,60 me l 
ter/pr). 
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Medaljeregn over 
Sæby og Dybvad 

25 gange n1etal ved ungdomsmesterskaberne i atletik i 

DYBVAD/ SÆBY: Den 
forgangne weekends 
jysk-fynske ungdoms
mesterskaber i atletik 
blev en ubetinget succes 
for både Dybvad IK og 
SæbyIK. 

Ved mesterskaberne, der 
fandt sted i Marselisborg
hallen i Århus, tilkæmpe
de Dybvad-atleterne sig to 
guldmedaljer og en sølv
medalje, mens SIK løb 
med ikke mindre end ni af 
guld, 10 af sølv og tre 
bronzemedaljer . 

At motivationen har 
været helt i top afspejler 
sig i, at løbere , springere 
og stødere, ud over at hø
ste medaljer, rent ud sagt 
væltede sig i personlige re
korder (pr) . 

Trods det, at Dybvad 
Idrætsklub kun stillede 
med fire aktive, som del
tog i seks discipliner, blev 
det til tre medaljer, og det 
betegner klubben som ab
solut tilfredsstillende . 

Olau Thomac;c;pn c;il,r"r1" 

Marselisborghallen 

''GULD. 
Cå,nilla Nietsen ,rl 3 ' 

60 met e1 h æk 
(11,80 ~ek1/pr), Qit
te < M:øll.er ijielsefl:, 
1 I . ~f, ~tarig~pring 
(1 ,(?O Ill~~tf - tange
!!°;~ ~f æe~ters!.:t~~~ 
rekord~ii), ·· Stephåri 
Jørgensen, 12 < år, 
højd espring (1,45 
m eter /pr) , Kim · 
Christenseh, 13 år, 
stangspJ;ing' , (2,20 
meter /pr ), Jon An
dersen , 17 år, stang
spring (3,50 meter ) 
og Jeppe Kristensen, 
18 år, stangspring 
(4,10 meter /pr), 60 
meter hæk (8,82 
sek.), højdespring 
(1,90 meter /tange
ring af me_sterskabs
rekorden ) samt itre
spring (12,98 me
ter). 

SØLV: 
Christina L. Hansen , 
13 år, kuglest ød 
(9,66 meter /pr), Dit
te Møller Nielsen , 
13 år, 60 meter 
hæk/højdespring 

_ (11,88 sek./pr - l ,_40 
meter) ,. Camilla 
Nielse°:, p ~r, læn,g~ 
9l:5PriPKi)(~/47 q:ie
ter /pr) ;· Anne Arvid -, 
_fi.on--1 A 3~ ~ c.t~-~-r.,J 
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Onsdag den 5. februar 1997 ~ 

Sl1{;80 høstede 22. medaljer i qieSterskabsdyst. ~ 
... ~ • ----- • C F. > _,_,._ - -- -~ 

Atletikklubben sm: 80 
blev en af de mest vinden
de klubber ved de Jydsk 
Fynske mesterskaber, . 
som foregik i weekenden 
iÅrhU& 
, Sæby's medaljehøst i 
~lev på ikke færre end 22 
medaljer - akkurat lige så 
mange, sQm klubben del
tog med under ' mester
skabsdysten. Deltagerne 
hentede ni guldmedaljer, 
ti sølv- og tre bronzeme
daljer. 

- Vi havde stillet store 
forventninger til dette års 
JFM, da . vi var den klub 
ved mesterskaberne, som 
havde flest starter, i alt 
77. Og blandt de seks 
voksne ledere var der in
gen tvivl om, at vi gjorde 
det godt, siger · Gµnnar 
Møller Nielsen, formand 
forSIK80 . 

Han glæder sig over 
weekendens mange højde
punkter _, både hvad an
går resultaterne og de 
sportslige dueller . 

Som Juleaften 
Gunnar Møller Nielsen 

fortæller, at mødet med 
Århus begyndte som en 
drøm : · 

Efter at hovedparten af 
de aktive var sat af ved 
Marselisborghallen, . fort
satte bussen til et sports
firma i Malling, som ville 
råde bod på en forkert be
stilling af en stang til 
sp1-°g· , 

- Resultatet blev, at:-fir.: 
maets chef, Torben Peder
sen, som også er næstfor
mand i Dansk Atletikfor
bund, forærede os de seks 
stænger, som de havde på 
lager. 

- Så det kunne nok 
være, at de to stangsprin
gere , Jeppe Kristenseh og . 
Jon Andersen, rullede et 
par gange ~ed øjnene . Ja, 
mine stod heller ikke helt 
stille, lyder det muntert 
fra Gunnar Møller Niel
sen, der ' forklarer , at en 
stang koster mellem tre 
og fire tusinde kroner . 

Han tilføjer, at firmaet l 

ovem. 'købet også forærede i .· Sæby's succesfulde atle- · 
tikklub de ni udendørs 
hække, som fii::maet hav
de på lager - hver til en ' 
værdi afl.000 kr. 

- Det var som juleaften, . • . , 
forsikrer formanden for 14 ar, stangspnng. Jon 
SIK 80. Andersen! stangspi:mg: og 

Klubben kunne heldig- 1 Jeppe ~stensen 1 savel 
vis - som en ekstra tak til st~gsp~g, 60 m ~æk, 
firmaet - kvittere med at _ høJd.,esprwg_ og t~espnng. 
tage fire jydske mester- Sølvmedaljer: Christina 
skaber alene i stang- L. Hansen, 13, kuglestød. 
spring .. Det ene mester- Djtte Møller Nielsen, 13 · 
skab sørgede Jeppe Kri- år, i'60 m hæk og i højde
stensen for med at sprin- spring. Call}illa Nielsen, 
ge 4,10 meter med sin nye • - . - .-
stang _ og hermed satte 13 ~r, længdesp1;mg. Anne 
han personlig rekord . ~dson,. 14 ar, stan.g-

spnng. Trine Olsen, 14 ar, 
Resultater kuglestød. "Kim Christen-

Iøvrigt fik SIK 80 føl- sen, 14 år, kuglestød. Jep-

gende resultater ved de r ~ e Kristen~en i 60 m løb 
Jydsk Fynske Mesterska- og længdespring. . 
her. . . Bronzemedaljer: Chri-

~uldmedalJer: Camilla stina L. Hansen, 13 ·år, 
N~elsen, 13 år, ~Om hæk. længdespring. Sine Chri
D1tte Møller Nielsen, 13 
år, stangspring .• Step~an stiansen, 15 år, stang
Jør~ense~, 12 a~, ~ØJde- spring. Martin Ø. Jensen, 
spnng. Kim Christeµsen, 14 ~.stangspring. · 

Endvidere fik SIK 80 
otte fjerdepladser . 



Dybvad-klub havde 
succes som arrangør 
Dybvad og Sæby fik flest atletik-førstepladser 
DYBVAD: Dybvad Idrætsklub 
havde succes som praktisk arran
gør, da Dansk Arbejder Idrætsfor- _ 
bund i week-end'en afviklede pro
pagandastævnet Sprinter Cup i 
Dybvad-Hallen. 

Alt klappede perfekt, og med Arbej
dernes Landsbank som sponsor var 
der diplom og erindringsgave til 
alle, ligesom de tre bedste i hver al
dersklasse vandt flotte medaljer. Ef
ter strabadserne var der også lidt spi
seligt til alle deltagere . 

75 deltog 
På forhånd havde Dybvad IK reg

net med et deltagerantal på mellem 
80 og 100. Men efter afbud i sidste 
øjeblik fra Århus-tilmeldte nåede 
deltagerantallet ned på 75 aktive . 
Der var samtidig pænt besøg af for
ældre. 

Deltagerne kom fra Hjørring, Sæ- . 
by, Aalborg og Dybvad og skulle væ
re med i mindst fire af følgende fem · 

øvelser: To gange 30 meter løb, 300 
meter løb, længdespring, høj
despring og kuglestød. 

Sejrene i de 12 grupper blev rime
ligt fordelt, idet Aalborg sikrede sig 
to, Sæby og Dybvad hver fem første
pladser. 

Dybvad-medaljer 
Dybvads medaljevindere i mange-

kampen blev: . 
6-7-årige piger: Guld : Marie Loui

seJensen . . 
8-9-årige piger: Guld: Simon Dige 

Larsen. _ 
10-11-årige piger: Guld : Kristina 

M_adsen, bronze: Mette Abildgaard. 
12-13-årige piger : Bronze: Anne 

Lolk-Hansen. 
14-15-årige piger : Guld: Louise 

Kristensen . 
16-17 -årige piger: Sølv: ~isse O ls-

son. _ 
6-7-årige drenge: Guld: Jeppe 

Abildgaard , sølv: Steffen Møller, 
bronze: Alexander Dahl. 

8-9-årige drenge: Bronze: Martin 
H.Jensen . 

Sæby-medaljer 
Sæbys medaljetagere i mangekam

pen blev: 
14-15-årige drenge : Guld: Nicolai 

-·Ladewig. 
8-9-årige drenge: Guld: Henrik Pe

dersen. 
12-13-årige piger: Guld: Camilla 

Nielsen. 
14-15-årige · piger : Guld: Katrine 

Worum. . 
16-17-årige drenge: Guld : Jon An

dersen. 
Følgende sæbynitter vandt sølv

medalje : Ditte Møller Nielsen, Anne 
Mogensbæk , Niels Chr . Nielsen , Mi
chael Lindgrerrog Brian Rasmussen. 

Endelig var der bronzemedaljer til 
sæbynitterne Maria Louise Krogh, 
Anne Arvidson og Mette Møller Ni-
elsen. · 

-ok 



Træner hårdt.'fOt at forsvare mesterskab lo-2.. 
q1-

18-årige Jeppe Kristensen i fin form til DM, 
SÆBY: Atletikkluben 
SIKs stortalent, 18-årige 
Jeppe Kristensen, træner 
hårdt for at forsvare sit 
Danmarksmesterskab 
fra sidste år i atletikkens . 
fornemste disciplin, . 
mangekamp. 

Formand for SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen, tror 
under alle omstændighe
der på medalje til Jeppe 
Kristensen ved de danske 
ungdomsmesterskaber i 
mangekamp indendørs, 
der afvikles på lørdag i År-
hus . -

- Sidste år blev Jeppe Kri
stensen dansk mester, og 
jeg · skønner, at han har 

gode muligheder for at 
forsvare sit mesterskab, ly
der det fra SIK SO-forman
den. 

1,60 m i flade sko 
Han tillægger også klub

bens 15-årige Nicolai Lade
wig medaljechance ved 
mangekampmesterska
berne. 

- Nicolai Ladewig gjorde 
et særdeles godt indtryk i 
week-end'en under Sprin
te~ Cup, der blev afviklet i 
Dybvad-Hallen som · en 
sidste afpudsning inden 
de danske ungdomsme
stereskaber i mangekamp. 

- Efter at han havde sat 

personlig rekord i højdes
pring i forrige week-end 
ved de jysk-fynske mester
skaber sprang han i Dyb
vad igen 1,60 meter - og 
det vel at mærke i flade 
sko. Samidig var flere .af 
springene .langtover over
liggeren. 

Ved stævnet i Dybvad 
vandt Nicolai Ladewig 
sammenlagt dtengegrup
pen for de 14-15-årige, 
selv om han ikke deltog i 
300 meter løbet . Han be
satte førstepladsen l både 
højdespring, længdes
pring og i to gange 30 me
ter løb, mens det blev til 
en tredjeplads i kuglestød . 

Jeppe Kristensen deltog 

også i stævnet i Dybvad -
men det var uden for kon
kurrence. Det skete for at 
teste sig til DM, og Jeppe 
Kristensne havde grund til 
at være tilfreds med sin re
sultater i de fire øvelser, 
han afprøvede. 

Ud over Jeppe Kristen
sen og Nicolai Ladewig 
sender SIK 80 følgende til 
ungdoms-DM i mange
kamp på lørdag: 14-årige 
Anne Arvidson, . 14-årige 
Anne Mogensbæk, 15-åri
ge Sine Christiansen, 16-
årige Mette Møller Niel
sen, 14-årige Rune Peder
sen og 17-årige Jon Ander
sen. 

Stortalentet ·Jeppe Kristensen træner hårdt for at forsvare 
sit DM. I forrige weekend satte han personlig rekord i høj-

-ok· despring. Arkivfoto 



SÆBY , 

Sæbynit 
vandt 

. . 

atletik- --
guld 
Jeppe Kristensen 
danmarksm ester i syvkamp 
Af Anne Falck Petersen . 

SÆBY: Sæbyklubben SIK 
80 kunne hejse flaget 
helt til tops ved week
endens Danmarks
mesterskaber i atletik -
18-årige Jeppe Kristen
sen tog endnu engang 
guldet med hjem til Sæ
by efter en flot syvkamp. 

Marselis,borgl)allen i År
hus var rammen om dette 
års DM i mangekamp, og 
hallen sydede af spæn
ding. 

- I mangekamp kan alt 
ske. En kan misse en start
højde og så kan vedkom
mende notere nul point 
eller en anden snubler 
over en hæk og mister vig
tige point, siger SIK-for
mand Gunnar Møller 
Nielsen . 

Jeppe Kristensen stod 
distancen flot og fik sin 
guldmedalje i hus efter en 
meget fin syvkamp kryd-

ret med koncentration og 
energi i øvelsesudfoldel
sen . 

I syvkampen dystede 
Jeppe Kristensen i ·60 me
ter løb (7,43 sek.), 60 me
ter hækkeløb (8,66 sek.), 
stangspring '(4,00 m), høj
despring (1,90 m), kugle
stød (10,59 m), 1000 me
ter løb (3,00 min.) og 
længdespring (6,40 me- . 
ter). 

- En flot serie, når man 
tænker på det begrænsede 
antal forsøg, der gives. Det 
lægger et stort pres på den 
aktive, da man blandt 
andet skal · vælge en høj 
starthøjde i stangspring 
og højdespring for at ud
nytte de .seks spring, man 
har, optimalt . Jeppes start
højde , i højdespring var 
1,80 meter og i stang
spring 3, 70 meter, oplyser 
Gunnar Møller Nielsen. 

Sammenlagt 4750 point 
blev det til for den unge 
Sæby-atl et, mens nærm e-

MANDAG 17. FEBRUAR 1997 

Jeppe Kristensen har tidligere placeret sin klub, SIK 80, 
på atletikkens Danmarkskort. I weekenden gjorde han det 
igen, da han blev Danmarksmester i syvkamp. Arkivfoto 

,ste modstander, Laust 
Lund fia Frederiksberg, 
måtte nøjes med anden
pladsen og 4324 point. På 
tredjepladsen kom Torben 
Wolf fra Esbjerg med 423 7 
point. 

De øvrige deltagere fra 
SIK 80 blev placeret uden: · 
for medaljerækkerne med 
følgende angivelser af 
deres bedste øvelser: 

14-15 årige Firekamp: 
Sine Christiansen, 4. 

plads 60 m. hæk. 

Anire'¼t,.vidson, 6. plads 
højdespring 

Anne Mogens bæk, 9. 
plads højdespring. 

14-15-år drenge: 
Nicolai Ladewig, 6. 

plads højdespring. 
Rune Pedersen, 7. plads 

1000 ID. løb . 
16-17 år: 
Mette Møller Nielsen , 6. 

plads 800 m. løb. 
Jon Andersen, 4. plads 

60 meter hæk. 
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Atletikken får pengene 
Stor gruppe SIK-folk holdt på pinebænken af byråd i aftes 

Af Torsten Cilleborg 

SÆBY: De 1,5 mio. kr., der er 
afsat på dette års kommuna
le budget til stadion og 
idrætsanlæg er nu øremær
ket til atletikken. 

Men om det skal gå til Sæby 
eller Dybvad er endnu ikke 
helt afgjort, og en gruppe på 
25 SIK 80 medlemmer, der 
mødte op til byrådsmødet i 
aftes, for at lede de folkevalgte 
på sporet, holdes på pinebæn
ken den næste måneds tid. 

Først derefter træffes den en
delige beslutning, men Sæby
atleterne synes dog at have ret 
gode udsigter til at trække det 
længste strå. 

Det bliver i givet fald på be
kostning af Dybvad IK. Helt 
sikker er det nu, at det bliver 
på bekostning af Hørby IF, 
som ønsker sig et par nye fod
bolbaner, Præstbro og Thors
høj og alle andre klubber, der 
er i bekneb for faciliteter. 

Venstres fortrydelse 
Det sker til Venstres store 

fortrydelse. Partiet kæmpede i 
aftes hårdt for at få en samlet 
prioriteringsliste for alle kom-

munens klubbers og forenin
gers ønsker, før de halvanden 
million blev øremærket. 

Da det ikke lykkedes, havde 
partiets gruppeformand 
Folmer Hansen held til at blot
lægge stædigheden hos Social
demokraterne og Kommuneli
sten, da han forlangte endnu 
en afstemning om den ønske
de prioriteringsliste. Den sag
de de to partier også nej til -
selv om de havde vundet »sa
gen«. 

Venstregruppeformandens 
manøvre kunne ikke skjule 
den store gruppe internes ue
nighed, idet Hanne Christen
sen stemte sammen med S og 
T. Hun var i øvrigt den eneste, 
der utvetydigt meldte ud, at 
hun støtter SIK 80's ønske. 

SIK' eme gabte 
Debatten blev lang og gen

tagelsesrig, og selv de mange 
fremmødte SIK'ere havde 
svært ved at undetrykke ga
ben. . 

Fra S, T og Å er hovedsyns
punktet, at der skal falde en af
gørelse nu , og at atletikken i 
årevis har trængt til bedre for
hold. Synspunkterne blev ho- · 
veds<!gligt forfægtet af Hans 

Krarup Olesen og Tommy 
Thomsen (T), Svend Hansen 
og Erling Thomsen (S) samt 
Poul Nielsen (Å). 

Venstres betænkeligheder 
gik først og fremmest på, at 
partiet ikke føler sig klædt 
godt nok på til den vigtige pe
slutning, og at der kan være 
masser af velbegrun dede øn 
sker, som politikerne slet ikke 
kender endnu. Disse syns
punkter blev anført af Folmer 
Hansen, Jette Boje og Finn Ja
kobsen. 

Hans Krarup Olesen fik lej
lighed til at fremsætte det for
slag, som vandt afstemnin
gen. Det går på, at byrådet i 
marts - efter at have hørt fol
keoplysningsudvalget, teknisk 
udvalg og økonomiudvalget, 
beslutter om de halvanden 
mio. kr. skal bruges på atletik
stadion i Sæby eller Dybvad. 
Andre muligheder gives ikke. 

For det forslag stemte altså 
de fem fra Socialdemokratiet, 
de fem fra Kommunelisten, de 
to fra den Alternative Borgerli
ste og Hanne Christensen fra 
Venstre. Resten af Venstre
gruppen undlod at stemme , 
mens Preben Hegaard (K) 
havde meldt afbud til mødet . 

Folmer Hansen bad efterføl-

gende om at få sit forslag om 
en prioriteringsliste, der også 
inkluderer de to atletiksta
dions, sendt til afstemning, og 
diskussionen trak yder ligere 
ud, men flertallet ønske de ik
ke at binde sig lød hoved
sysnpunktet, og kun de otte 
fra Venstre plus Poul Nielsen 
(Å) stemte for. Søren Visti Jen
sen (Å) undlod at stemme 
mens alle andre stemte imod. 

Afslutningsvis lykkedes det 
Socialdemokratiets Erling 
Thomsen at give den lange 
debat en farceagtig udgang , da 
han - ud en afstemning - fik 
vedtaget, at der skal laves en 
prioriteringsliste, men først 
fra 1998, så de halvanden mil
lion kroner, som er afsat på 
1997-budgettet ikke medreg
nes. 

Jeppe Kristensen 
og de andre SIK SO'ere kan så 

småt begynde ,at glæde sig. 
Megettyder nu på, 

at de halvanden million kroner, 
der er afsat til stadioner 

bliver sat i anlægget 
i Klostervænget i Sæby. 

Arkivfoto 

ONSDAG 19. FEBRUAR 1997 
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Atletik-DM holdes 
iMalIDO 

SIK 80 satser på guldmedaljer 
SÆBY: De danske me
sterskaber i atletik for · 
ungdommen holdes i At
leticum-hallen i Malmo i 
den kommende week
end, og i Sæby regner 
man med igen at have 
medaljer med hjem. 
Helst guldmedaljer. 

Det lyder måske som en 
dårlig vits, men kendsger
ningerne · er, at vi i Dan
mark ikke har · en atletik
hal, som opfylder kravene 
til at holde DM på egen 
grund. 

Fremtidsudsigterne er 
dog lyse. Det ser nemlig 
ud til,, at København får 
en hal med en 400 meter 
rundbane gjort færdig til 
efteråret, så næste års DM 
ikke behøver at foregå i 
udlandet. 

I alt 592' unge fra · 65 
klubber skal dyste orh me
daljer i de mange discipli
ner. 

Det er tredje gang, at SIK 
80 deltager i DM, og hver 
gang har der været mindst -
en danmarksmester med 
retur. Sidste år løb Jeppe 
Kristensen med titlen i 
højdespring (1,89 meter) 
og trespring (12,65 me
ter). Desuden stangsprang 
Maria Mogensbæk 2,20 
meter, men hun er ikke 
med i år. 

Formand Gunnar 
Møller Nielsen lover, at 
der også bliver medaljer i 
år, men han tør ikke give 
et bud på, hvor mange der 
står SIK på. 

Jeppe Kristensen sprang to danmarksmesterskaber 
hjem til SIK 80 sidste år, og med den nuværende form 
gentages succesen forhåbentlig. Arkivfoto 

Årets 11 deltagere fra 
SIK 80 stiller op i 29 star
ter, og den talentfulde flok 
er: 

Mette Møller Nielsen, 
Katrine Vorum·, Trine Ol
sen, Sine Christiansen, 
Anne Arvidson, Anne Mo-

gensbæk, Ida Jensen, Jep
pe Kristensen, Jon Ander
sen, Nicolai Ladewig og 
Rune Pedersen. 

Pøj, pøj. 
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Kommunalt nøl i 20 år 
SIK 80' rundbaner i dårlig stand siden 1970 
SÆBY: Som i sportens 
verden vil der altid være 
en vinder og en taber. 
SIK 80 og Dybvad Idræts
klub sukker begge efter 
fornyelse af rundbaner 
som beskrevet i Avisen 
onsdag, og i SIK 80 har 
situationen været slem 
siden 1970. 

I gamle beretninger fra ge
neralforsamlinger er for
mand Gunnar Møller Ole
sen faldet over en fra sæ
sonen 77/78, da Dybvad 
Sæby Idrætsklub var en. 

Her berettede hoved
bestyrelsens . formand 
Louis Christiansen , at 
man ønskede en rundba
ne i Dybvadafdelingen. 
Dette fik de . Desuden slog 
han dengang fast, at Sæ
bys rundbane trænge til 
en kærlig hånd, hvis den -
skulle være brugbar i 
1978. 

Og som Gunnar Møller 
Olesen siger: 

- I 1978 var banen dår
lig, men det er ikke noget 
mod, hvad den er nu i 
1997. 

Derfor ser bestyrelsen, 
medlemmer samt for
ældre frem til, at byrådet i 
år beslutter, at det skal væ
re slut med de dårlige ba
ner. 

Hvis klubben skal kun - · 
ne tage initiativ til stæv
ner, venskabsby-træf, kur
ser og motiverende daglig 
træning for de unge, er det 
bydende nødvendigt, at 
forholdene bliver bragt i 
orden. 

I SIK føler man, at 20 år 
er længe nok at vente. 
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Sæbr~I bl~vet ~p stqf]2Y E! atl~jikkens D~H}filql;~Skort 
Mange danske atletik
udøvere har kun set rø
gen frax~!J<-atleteme .i 
årets løb.· , 

på de forsls:ellige rundba
rter i Danmark sværere 
og sværere v~d at ~@be 
uclen om .. ,atleterne fta 
Sæby, sagde Gunnar 

På klubbehs generalfor- . Møller Oles~: 
.· .. ·, ~amlingi tfitsdags. l<~P,:ne·' ;Jqpscore, ;;,t,lev·· Jeppe 

en stolt. G11nnar Møller Kristensen,<lerJ årets løb 
.. Olesen se tilbage på et liar hentet )otte mester

godt SIK;år, hvor 12 skabet hjepi i diStjpli
]µlge. atl~ter løb, sprang n~e højS;\it~P!ll}g, 
eller stødte sig til 25 me- spring og stangsprin,.. 
sterskaber - danske og 
jysk-fynske. 
;[; ;;-'J~g fø\1f, vi har 4aft ~t 
·'goctt år for atletikken i 
Sæby. Vi har slået vort 
iiavn fa~.t ... xned s~om-
··· .~f~øxn];i~ijqt oip;img 
,,i de. f6rskellige+s~ådio
ner og Qpnået fine 
spprtsUgeresultate1v 

-iZs~ffdff~i!f!~: 
odståi\dere 

bestyJ;~}se ""'···· 
'.fter fii@U!f På pd~t~h 

som kasseret . har Jytte 
:mansen beslutter at 
:qe,,.+ tnfia.g~JI"' og,\1;g~t 

Christensen træder ind i 
stedet som formand for 
stc:1,qionudyalget. ;; At 

Valgt til . bestyrelsen 

ter, .kommunen og de 
mange andre sam-
arb~j~~IJat9];~F~, s~~ i'.rn 
klubbin'.I har "haft glæde · 

blev i øvrigt Gunnar 
MøJler Niels~n og 
Da.~Jen~en:}t··· ••" •.... ,..., ...• ,. ..•......... 

Soin stippl~anter 
tes Kirsten og Helmer 

af i løbet af det sidste år. 

vidson. 
Susanne •. }1,hristeq~~n 

besætter' revisorposten, 
mens Hanne Nielsen er 
suppleant. 

skabet >. viser •i!ikt 
ov.~rskud p!1godt 46.QOO 
kroner, som blandt 
anaet skal bruges til et 

,. '~~fs~~:~11t~I! 
udval~ "go 

arpeja~ .:t~ 1ta!o;=~t p 
stortstykke årb~jde.'U~~~ · 
ud~n en . tak. til spoµ\13-



Nyt slogan efter "'-~99~ 

dramatisk sejltur 
Hjem med 16 timers forsinkelse efterDM-triumf 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: 11 unge atletikudøvere fra 
Sæby-klubben SIK 80 og to ledere 
fandt et ny slogan frem efter en 
dramatisk sejltur som afslutning 
på en DM-triumf. Det lød »Gå til 
atletik - og få en på opleveren«. 

De 13 fik virkelig en usædvanlig op
levelse i forbindelse med den succes
rige deltagelse i de danske inden
dørs atletikmesterskaber for 
ungdom. 

Mesterskaberne blev afviklet i 
Malmo i Sverige. 

Med syv medaljer i lommen kørte 
man i godt humør til Goteborg for 
at sejle med Stena Line til Frederiks
havn. 

I Goteborg var der normal afgang 
kl. 18.30 søndag aften. I det oprørte 
hav blev_ det en langvarig sejltur. 
Man nåede til Frederikshavn Havn, 
og selvom færgen kun var to meter 
fra kajen, var stormen så kraftig, at 
færgen måtte vende om. 

Den var tilbage i Goteborg ved 1-
tiden om natten . Herefter blev pas-

SIK 80-form~nd Gunnar Møller . 
Nielsen: ~ Stena Line ydede en god in
formation og service. 

sagererne indlogeret på et hotel. 
- Vi kom til at bo et fire-stjernet 

hotel, så det var en ekstra oplevelse 

for vore 11 unge medlemmer, for
tæller formanden for SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen, der sammen 
med sin hustru, Pernille, var med 
som leder. De unge kom enkeltvis til 
at bo på komfortable dobbeltværlser 
og kunne i går morges sætte sig til et 
overdådigt morgenbord, inden 1 
turen gik tilbage til Stena Danica kl. I 
09.30 . 

God Stena-service 
- Denne gang var der ikke proble

mer ved ankomsten i Frederikshavn, 
hvortil vi nåede 15-16 timer forsin
ket - og ved godt 14-tiden var vi en
delig hjemme i Sæby. 

- Stena Lina fortjener ros for god 
information og service under hele 
forløbet, understreger Gunnar 
Møller Nielsen. 

- Vi sørgede samtidig for, at for
ældrene blev informeret om forsin
kelsen, så ingen blev foruroligede. 
Alle tog det hele med godt humør. 
. Forsinkelsen betød kun, at vi blev en 
oplevelse rigere. 
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Felll DM
Illedaljer _Illed 
hjelll til Sæby 
Jeppe Kristensen i topform ved DM 
SÆBY: Det 18-årige 
· Sæby-atletik-stortalent 
Jeppe Kristensen, der sin 
unge alder til trods alle
rede spås en fremtid på 
landsholdet, viste ved 
DM i indendørs atletik 

· for ungdom, at han ikke 
er dansk mester i mange
kamp for ingenting. 

Ved mesterskaberne, der 
blev afviklet i Malmo i 
Sverige, sikrede en Jeppe 
Kristensen i storform sig 
ikke færre end fem medal
jer, nemlig en af guld samt 
to af både sølv og bronze. 
Dermed blev det til me
dalje i alle de fem discipli
ner, han stillede op i. 

Snittede en hæk 
Guldmedaljen sikrede 

Jeppe Kristensen sig i 
længdespring, hvor han 

med . et spring på 6,36 me
ter forbedrede sin person
lige rekord med otte centi
mer. 

I højdespring fik han 
sølv med 1,90 meter, i tre
spring sølv med 12,96 me
ter, i stangspring bronze 
med 4,00 meter og endelig 
også bronze i hækkeløb. 

Netop i hækkeløb havde 
Jeppe Kristensen sat 
næsen op efter en medalje 
af endnu dyrere karat, 
men i finalen snittede han 
den første hæk ; Det betød, 
at han med lidt ubalance 
måtte tage til takke med 
tredjepladsen. 

Mange boblere 
- Men ikke kun Jeppe 

Kristensen gjorde det 
godt, fortæller SIK SO-for
mand Gunnar Møller 
Nielsen. Vi har mange 

boblere i klubben. Det va
rer ikke længe, inden de 
slår helt igennem. 

Hos de 14-15-årige op
nåede Sæbys Anne Arvid
son bronze i stangspring 
med 1,80 meter, hvilket 
var en forbedring af hen
des personlige rekord med 
hele 20 centimer. Hun for
bedrede også kraftigt sin 
personlige rekord i kugle
stød, hvor hun besatte 
syvendepladsen. 

Hos de 16-17 -årige 
vandt Sæbys Jon Andersen 
bronze i stangspring med 
3,40 meter - og hat sat sig 
for, at han vil øverst på 
skamlen ved de udendørs 
jysk-fynske mesterskaber i 
juni! 

Personlige rekorder 
Også Sæbys øvrige del

tagere klarede sig flot. 

-,.Y$?1.1. - I 

Jeppe Kristensen, Sæby - vandt fem medaljer ved DM og blev bl.a. dansk mester i 
længdespring. I højdespring rakte et spring på 1,90 m til en sølvmedalje. Arkivfoto 

Anne Mogensbæk satte så
ledes hos de 14-15-årige 
personlig rekord i stang
spring og sikrede siK fjer
depladsen , mens Trine Ol
sen og Sine Christiansen 
også gjordet det godt i 
henholdsvis kuglestød og 
hækkeløb . I samme alders
gruppe satte Nicolai Lade
wig personlig rekord i høj
despring og sikrede sig 
femtepladsen . I aldersklas-

sen kunne Sæbys Rune Pe
dersen desuden notere 
personli'.g rekord i 200 me
ter-løb. 

Hos de 16-17-årige satte 
Katrine Vorum personlig 
rekord i trespring med 
hele 24 cent imer og place
rede sig på syvendenplad
sen. Derimod var det iRke 
Mette Møller Nielsens 
dag. Hun nåede ikke. op de 
sædvanlige højder i høj -

despring. 
Derim od var Sæbnys Ida 

Jensen tilfreds, da hun 
forlod kuglestødskonkur
rencen og havde forbedret 
sin personlige rekord med 
11 centimer. Hun stødte 
10,97 meter , og det rakt e 
til en femteplads ved DM. 

-ok 
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Tid til Sjov. Fredag fof_~fll 

På fredag aften er Marie
Louise Krogh klar til at for
svare sin titel som ludome
ster, når SIK 80 arrangerer 
Sjov Fredag i Sæby Fritids
center. 

-

Så er det på fredag 7. 
~ at børn og unge fra 
1. til 6. klasse kan boltre 
sig i Sæby Fritidscent.er, 
når SIK 80 endnu engang 
er klar med masser af 
spændende aktiviteter 
ved Sjov Fredag-ammge
mentet. 

Arrangørerne lover, at 
.der bliver noget for en
hver smag. Alt fra traditi
onelle boldspil til mini
tennis, hip-hop, aerobic 
og gammeldags høvdin
geleg på gymn ~stikred
skaberne. · 

Deltagerne kan også ta
ge sig et spil bob eller 
bordtennis, ligesom der 
atter blændes op for et 
stort diskotek med alle de 
nyeste hits. 

Ved det seneste • Sjov 
Fredags arrangement 
kunne børn og unge del
tage i en ludoturnering, 
hvor der blev kåret en 
ludomester, som på fre
dag forsvarer sin titel . 
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40() børn til sidste , sjOve fredag 
SIK 80 kommer igen med det populære arrangement i oktober 
SÆBY: Godt 400 børn havde 
fundet vej til Sæby Fritids
center til det sidste Sjov Fre
dag-arrangement inden som
merferien. 

Hele centret summede af akti
vitet aftenen igennem, og de 
frivillige medhjælpere fra Sæ
bys atletikklub SIK 80, som 
stod for arrangement, havde 
nok at se til undervejs med at 
holde styr på de mange fest
stemte og legeglade børn. 

Denne gang bød program
met på blandt andet fodbold, 
floorhockey, hip-hop, høvdin
geleg, badminton og miniten
nis . Unge fra atletikklubben 
gav også opvisning i længde
spring. 

Alle børnene fik rørt sig godt 
og grundigt, men der var også 
tid til mere stillesiddende 
sportslige udfoldelser . Som en 

Der var dyb koncentration og stor spilleglæde under aftenens 
spændende ludoturnering - den blev vundet af Martin Sander 
Nielsen. 

efterfølger fra det seneste Sjov 
Fredag-arrangement forsvare
de Marie-Louise Krogh sin titel 

som ludomester. I fredags måt
te hun dog se sig henvist til en 
andenplads, idet Martin San--

der Nielsen vandt den spæn
dende og hårde finale. Når Sjov 
Fredag atter dukker op i okto
ber, bliver det Martins tur til at 
forsvare sin titel i ludoturne
ringen. 

Populær ansigtsmaling 
Som noget nyt havde SIK 80 i 

fredags også ansigtsmaling på 
programmet - og det blev en 
kæmpesucces. Hele aftenen 
igennem var der lang kø ved 
ansigtsmale-bordene, hvor 
seks hjælpere stod klar med fri
ske farver og flotte motiver. 
Mange af børnene valgte i star
ten et lille motiv på · hånden 
eller kinden, men efterhånden 
som aftenen skred frem, gik der 
mode i maleriet, og det endte 
med, at forældrene måtte hen
te adskillige løver, hunde og 
små Grev Draculaer ved slut-

ningen på den festlige aften. 

Vindere og fødselsdage 
Aftene_n bød også på lod

trækning på indgangsbilletter
ne, og her blev der udtrukket 
følgende vindere: _ 

Morten Lang - vandt en ryg
sæk. 

Michael Olesen - cykeldunk. 
Dan Kristensen - hovedtele

foner. 
Lars Rasmussen - sportspose. 
Jackie . Lyng og Mathias 

Svendsen - vandt hver en Sjov 
Fredagskasket . 

Daniel Harding- strømper. 
Der var også tre børn, der 

havde fødselsdag i fredags. Si
mone Visti Jensen, Sandy Jes

. persen og Phillip An_dersen fik 
alle tre en ekstra fødselsdags
gave i form af en sportspose. 

anfa 



Idrætsfolk 
htldet 
Gode ambassadører-for S~by 
SÆBY: 55 idrætsfolk fra 

< Sæby Kommune blev i 
aftes hyldet på Sæby 
Rådhus. De fik alle over
rakt en erindringsgave 
og et mesterskabsmær_ke 

"-- for sidste år at have vun
det en_ten danske eller jy- . 
ske mesterskaber. 

For en gangs skyld var at: 
letikfolkene ikke i overtal 
ved det årligt tilbageven
dende arrangeryent. Der -
var derimod fodboldspil-

- lere. - - -
. -

Sæby-idrætsfor~ningen 
Skjold sikrede sig .nemlig i 
sidste sæson det jyske me

>-- sterskab både i seniorernes 
serie 2 og i ynglinge l~me-
sterrækken: - -

Til gengæld havde ho
vedparten af de atletik
udøvere, der blev hædret, 
vundet mere end et me
sterskab - enkelte store ta
lenter endog adskillige. 

Uddelingen blev foreta
get af borgmester Leif Bak 
(S), der -betegnede idræts
folkene som gode ambas
sadører for kommunen . 
Bag de flotte rest,tltater lig
ger stor træningsfliq. 

Samtidig rettede han · ~ 
stor tak til de mange frivil
lig.e trænere og lede:ce -for 

- deres indsat s 
-, Urten den ville de man-

\__ 

ge unge talenter ikke have 
mulighed f9r at udvikle 
sig. .. 
De 'blev hædret 

Modtagerne af erin
dringsgave og mester
skabsmærke var: 

· Dybvad Idrætsklub: Ka
rina Jensen, Lise B. 
Nielsen og Olau Thomas
sen. 

SIK' 80: Arne Arvidson, 
Rikke Nielsen, .Maria .Mo:- · 
gensbæk, Martin Ø. Jen
sen, Jeppe Kristensen ; Dit
te Møller Nielsen, Chdsti
na Hermansen, - Camilla 
Nielsen, Christina L. Han~ 
sen, Anne Mogensbæk, 
Helle Mølhave og Julie_ 
Dyg. 

Sæby Skjolds ynglinge
mesterrækkehold: Johnny 
Christensen, Michael Jen
sen, Anders Hyttel, Tho
mas Andreasen, Lars Lar
sen, Lars Jensen, Niels 
Madsen, Brian Nielsen, . 
Søren .Albertsen, Tim Jen
sen , Rune Bistrup, Paw · 
Jensen, Anders 'Kjær, 
Johnny Jensen, Patrick 
Jensen, Marc Slinger, Bjar
ke J ørgens~n og Thomas 
Bjørnager. 

Skjolds serie 2: Tommy 
Pedersen, Johnny Sørep 
sen, Claus Thorup, Kim 
Thomsen, John Grøn
bech, Kristian Østergård , 
Jes per Christensen, Kar
sten Stoklund , Thomas Si
monse.a , onni Olsen, Pe
ter Søndergård, _Christian 
Fabricius, Brian Chris en
sen, Søren Andersen, · 
Flemming Østergård, 
Henrik Jensen, Thomas 
Bjerregård, Peter Nor=dan, 
Ib .Pedersen, Michael Pe
dersen, Morten Brydegård 
og Troels Trebak. 

-ok 



5·5 idrætsfolk blev hædret 
. . . . . . . . . . . //l. - .3 .'l ,i._ - I 

Som et skulderklap fra et god~ sted at bo, fordiyi ·Karina Jensen, Lise B. - Marc Slinger, Bjarke Jør- I 
SæbyKommd:d@1~ J gerne vil fastholde de ·un- ---+Nielsen-og-Olau Thomas- gensen og ,Thomas Bjørn-
t.e borgmest.er Leif .Bak~ ge i kommunen. I et for- sen. _ ager. 
(S) i mandags erindring&- · søg på at holde på de un- Fra SIK 80: Anne Ar- Skjolds serie 2 - jyske 
gaver og mest.erskahs- ge, .prøver vi at skabe så . vidson, Rikke Nielsen, mestre: · 
mærker til 55 i~lk · gode idrætsfaciliteter som Maria Mogensbæk, Mar- TQmmy Pedersen, John-
fra Sæby Kommune. · muligt . · tin 0. Jensen, Jeppe Kri- ny Sørensen, Claus Thor- , 
. De m~ge sportsudøve- · De 55 sportsfolk, der stensen, Ditte Møller· Ni- up, Kim Thomsen, John 
re var inviteret til en lille blev hædret, kom fra elsen, Christina Herman- · Grønbech, · Kristian 
højtidelighed i bYrådssa- Dybvad Idrætsklub, hvor sen,. .CaJirilla Wielsen,'· Østerg_ård, Jesper Chri- ..J 
len, hvor · de blev hædret tre medlemmer i sæsonen Christma L. Hansen, An" stensen, , ~ sten -1 

·for deres flotte præstatio- '95 blev dansk eller jysk ne Mogensbæk, Helle Stoklund, Thomas Si.mon-
ner i årets løb. mester. Mølhave og Julie Dyg. sen, Tonni Olsen, , Peter 

Borgmesteren ·overrak- SIK 80 tegnede sig for Fra Idrætsforeningen Søndergård, - Christian 
te erindringsgaver i form 12 erindringspriser til at- Skjold - Ynglingemester- Fabricius, Brian Chri- . 
af tr~ningsdragter og · ·1etikudøvere, der opnåede holµ-jyske mestre: stensen , Søren Andersen, 
mærkerne med byvåbenet , at blive dansk og jyslc- Johnny · Christensen, Flemming Østergård, 
på. · fynske mestre i '96, mens Michael Jensen, Anders . Heririk Jensen , Thomas · 

- Tak for · jeres fine 40 lll!,ge fodboldspillere Hyttel, Thomas . Andrea- . Bjerregård, Peter Nordan, 
præstationer for vores - fra Idrætsforeningen sen, Lars Larsen, Lars Ib Pedersen, Michael Pe- · 
kommune . Vi er stolte af Skjold var med til at hive Jensen, Niels Madsen, · dersen, Morten Bryde
jer, sagde Leif Bak ved jysk mesterskab hjem til , Brian Nielsen, Søren Al- gru:d og Troels Trebak . 
overrækkelsen og tilføje- Sæby. · bertsen, Tim Jensen, Ru-

. de: . · · • " 'ne Bistrup, Paw Jensen, 
- Vi forsøger at gøre os F~l,ende fik priser: . Anders Iijær, . Johnny 

til en aktiv kommune og Fra Dybvad Idrætsklub: Jensen, . Patrick Jensen, 



Sæby-klub _111;i91 
vært ved stort · 
at1etiK~Stævne · 
SIK-80 arrangerer cross~mesterskab 
SÆBY: Forældre og frivil
lige fra atletikklubben 
SIK-80 får en travl 
søndag, når Sæby-klub
ben er vært ved hen
holdsvis sidste runde · af 
DGis holdmesterskab i 
atletik og amtsmester
skaberne i cross. 

18-19 år ud til at være åb-
. ne, mens der ikke er store 
chancer for ,at Sæby vinder 
i gruppe n for de 10-11-åri
ges vedkommende . 

I Sæby Fritidscertters hal 
vil der blive konkurreret i 
to gange 30 m. hækkel øb, 
højdespring, trespring 
samt 600 m. løb. I alt er 

For atletikstævnets ved- der· 80 unge atletikudøve
kommende bliver det re fra Nordjylland, der dy
spændende at se, om ster. · 

· værtsklubben kan holde Men inden det søndag 
sin førerposition efter -en over middag går løs ·i hal
sæson, hvor SIK-80 · har len, er der amtsmesterska
lagt sig klart i spidsen in- be~ i cross i Sæb-ygård 
denfor de - fleste alders- - Skov. Her vil det være u- - · 
grupper. tagelse til landsmesterska-

Atletikkens holdmester- berne i cross, der finder 
skab, der afvikles i Sæby sted på Sjælland t april. 
Fritidsc~nfer, får besøg fra Der vil l@res på to ruter 
klubberne i Hadsund, Aal- a" henholdsyis tre og otte 
~org~ Dybvad. Hjørring og km : . · · · -
Sæby. SIK-80 har indkaldt hele 

S~b~ Iiar · de seneste~ år den samlede domme r-
vundet de - fleste alders- stand til de to arrange
grupper ved holdemester- menter, der nok skal byde 
skaberne, og i år sætter både deltagere og tilskuere 
klubben · forhåbningenie · p å en række spænden<l:e 
til aldersgrupperne 12-13- - og tempofyldte oplevelser: 
år, 14-14 år og 16-17 år. _ 

De_rimod ser aldersgmir
perne 6-7 -år, 8-9 år, samt 

anfa 
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Et flertal i økonomiudvalget peger på, at Dybvad Atletikstadion skal forbedres før 
Sæby Atletikstadion. Arkivfoto 

Flertal peger 
påDybvad 
Atletikfolk ventes at fylde byrådssal 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Atletikfolk fra 
Sæby og Dybvad ventes 
at fylde byrådssalen på 
Sæby Rådhus, når byrå
det på tirsdag skal tage 
stilling til anvendelsen 
af det rådighedsbeløb på 
1,5 mio. kr., der er afsat 
på kommunens 1997-
budget til stadion- og fri
tidsområdet. 

I sidste måned besluttede 
byrådet, at pengene skal 
bruges til forbedringer af 
atletikstadionanlæg i 
enten Sæby eller Dybvad. 

Det har hidtil ligget i 
luften, at en udbygning af 
Sæby Atletikstadion ville 
blive. foretrukket af byrå
det. 

Men til byrådsmødet på 
tirsdag anbefaler et flertal 

i · økonomiudvalget, at 
pengene bruges på udbyg
ning i Dybvad. 

Borgmester Leif Bak (S) 
og TommyThomsen (T) 
anbefaler dog pengene 
brugt i Sæby, mens Jette 
Boje (V ) tager forbehold. 

Der synes lagt op til en 
heftig debat, hvis udgang 
meget vel kan blive en af
stemning, hvor der der vil 
blive stemt på tværs af 
partiskel. 

Indstillingerne 
Syv medlemmer i folke

oplysningsudvalget ind
stiller en modernisering af 
Sæby Atletikstadion, 
mens fire medlemmer fo
retrækker pengene brugt i 
Dybvad. 

Kulturudvalget går ind 
for flertalsindstillingen fra 

Folkeoplysningsudvalget. 
I teknisk udvalg står 

stemmerne lige, tre
tre.Samtidig indstilles det 
til byrådet, at man anven
der såkaldt omvendt lici
tatation, således at to fir
maer indbydes til at give 
tilbud på, hvad der kan la
ves for halvanden mio. kr. 

På mødet i teknisk ud
valg anbefalede Erling , 

. Thomsen (S), at Dybvad 
Stadion vælges, ud fra at 
man får mest stadionan
læg ved at bruge pengene 
der. 

Erling Thomsen er også 
medlem af økonomiud
valget. 

Og i det anbefaler et fler
tal altså de halvanden 
mio,. kr. brugt i Dybvad. 

Så der synes lagt op til 
en livlig debat på byråds
mødet tirsdag aften. 



Flytning af stævne 
gik ud over Dybvad 
Dybvad IK tabte føringen hos de 18-19-årige 
SÆBY: Medlemmerne af 
Dybvad IK følte, at det gik 
hårdt ud over dem, da 
forrige søndags atletik
stævne i Sæby Fritidscen
ter blev flyttet til i går, 
søndag. 

Flytningen betød, at nogle 
af klubbens største profiler 
måtte aflyse, og det betød · 
at Dybvad satte føringen 
hos de 18-19 årige over 
styr. 

Derimod lykkedes det 
'dog at sikre sejren hos de '6-
7-årige og de 10-11 årige. 

Stævnets resultater for 
Dybvad-atleterne blev som 
følger: 
Piger 8-9 år: 600 m løb: Nr. 
2 Anne Mette Madsen 
2.30.4. Nr. 2 Simorie Dige 
Larsen 2.30.7. 
Længdespring: Nr. 3 Anne 
Mette Madsen 2.90. 
Højdespring : Nr; 2 Simone 
Dige Larsen 0.90. Nr. 3 

Anne Mette Madsen 0.85. ' 
Piger 10-11 år: 600 m løb: 
Nr. 1 Kristina Madsen 
2.07 .0. Nr. 3 Mette Abild-

. gaard 2.10.1. 
Længdespring: Nr. 2 Mette 
Abildgaard 3.67 . Nr. 3 Kri
stina Madsen 3.64. 
Højdespring: Nr. 1 Kristina 
Madsen 1.10. Nr. 2 Mette 
Abildgaard 1.05. Nr. 3 Chri
stina Dige Larsen 1.00. 
Piger 12-13 år: Hækkeløb: · 
Nr. 3 Pernille Jakobsen 
17.4. 
Højdespring: Nr. 3 Pernille 
Jakobsen 1.25 . 
Piger 14-15 _ år: Længde
spring: Nr. 3 Sanne Larsen 
4.19. . 
Højdespring: Nr. 3 Sanne 
Larsen 1.30. 
Drenge 6-7 år: 600 m løb: 
Nr. 1 Jeppe Abildgaard 
Z.35.4. 
Længdespring: Nr. 1 Jeppe 
Abildgaard 2.90 . · 
Højdespring: Nr. 1 Jeppe 

Abildgaard 0.80 . . 
Drenge 8-9 år: Længde
spring: Nr. 3 Martin Jensen 
2.60. 
Højdespring: Nr. 3 Søren 
Rasmussen 0.75. 
Drenge 10-11 år: Hække
løb: Nr. 1 Jesper Lolk-Han
sen 16.5. 
600 m løb: Nr. 1 Jesper 
Lolk-Hansen 2.07.2. Nr. 3 
Mathias Brassøe 2.13.2. • 
Længdespring: Nr. 1 Jesper 
Lolk-Hansen 3.52. Nr. 2 
Mathias Brassøe 3.28 . 
Højdespring: tk . 2 Jesper 
Lolk-Hansen 1.00. Nr. 3 
mathias Brassøe 0.95. , 
Drenge 12-13 år: Hække~· 
løb : Nr. 3 David Børresen 
14.8. 
Drenge 18-19 år: Hække
løb: Nr. 3 Mads Olsson 
ll.0. ' 
Længdespring: Nr. 3 Mads 
Olsson 5.33. · 

anfa 

Spredt medaljehøst 
i cross-mesterskab 
Pæn fordeling af vinderne 
SÆBY: Der var en pæn spredning, 
da medaljerne skulle fordeles mel
lem de fire deltagende klubber i 
søndagens anistmesterskaber i 
cross. 

Med 17 medaljer til Sæby, 15 til Dyb
vad , ti til Hadsund og tre til Aalborgs 
deltagere, kunne man roligt tale om 
medalje~regn over Sæbygård Skov. 

De mange medaljer skyldtes at der 
blev løbet både individuelt og i hold . 
I alt 35 deltagere havde fundet yej til 
_DGis amtsmesterskaber. Der blev lø
bet-to ruter på henholdsvis 2,8 og ot-
te km. · 

DGis lancismesterskaber afholdes i 
Kalundborg næste måned. Her er 
vinderne: 
3 km - herrer: · 
10-11 år: Nr. 1 Mathias Brassøe, DIK. 
Nr. 2 Jesper Lolk-Hansen , DIK. Nr. 3 
SteffenJensen, DIK. 
12-13 år: Nr. 1 Jesper B. Sørensen, 
HATOK. Nr. 2 Kim Dalsgaard , Hatok. 
Nr. 3 Esben Rubæk Nielsen, SIK. 
14-15 år: Nr. 1 Rune Pedersen, SIK. 

16-17 år: Nr. 1 Lars Leth , DIK. Nr. 2 
Brian Rasmussen, SIK 80. Nr. 3 Jon 
Ande·rsen, SIK 80. · 
Senior: Nr. 1 Peter Melgaard, DIK. Nr. 
1 Martin Aagaard, DIK. Nr. 3 Jeppe 
Johansen, DIK. 
3kmdamer: 
12-13 år: Nr. 1 Sidse Vedel, HATOK. 
Nr. 2 Anne Lolk Hansen , DIK. Nr. 3 
Pernille Jacobsen , DIK. 
14-15 år: Nr. 1 Pernille Kjølhul t,
HATOK. Nr. 2 Anne Arvidsson , SIK 
80. Nr. 3 Trine Olsen , SIK 80. 
16-17 år: Nr. 1 Mette Møller Melsen , 
SIK 80. 
Senior: Nr. 1 Anne Marie Vedel, 
HATOK. 
8 km - herrer: 
14-15 år: Nr. 1 Rune Pedersen, SIK 
80. Nr. 2 Anders Lammer , AA. · ' 
Veteranklassen 35 år: Nr. 1 Jens Chr. 
Dalsgaard, HATOK. 
Veteranklassen 40 år: Nr. 1 Flem
ming Hansen , AA. 

· Veteranklassen 45 år: Nr. 1 Lars Kjøl-
holt, HATOK. anfa 
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Camilla Nielsen fra SIK-80 blev nummer et i de 12-13 årige 
pigers hækkeløb, længdespring og 600 m. løb. 

~ntn:KimDahlHansen 

Blfl!!f w- -lSO)llUO Jl? F) a:isp1s Uap 

SÆBY 1'f_U_ 

Sæby-atleter tog revanche 
Tog 28 førstepladser trods afbud ved stævne 
SÆBY: På trods af flere afbud på 
grund af flytningen af søndagens 
atletikstævne, var medlemmerne 
af SIK-80 ikke til at styre i Sæby 
Fritidscenter. 

Med 28 førstepladser til Sæby, otte 
til Dybvad og fire til henholdsvis 
Aalborg og Hadsund, tog Sæby-atle
terne alvorlig revanche fra sidste 
gang. 

Samtidig beklager arrangørerne af 
stævnet dybt, at den ændrede dato 
har medført så mange problemer for 
de deltagende klubber - det gælder 
også for SIK-80 selv, understreger 
Tove Pedersen, næstformand. 

Her følger de 28 førstepladser, 
som Sæby-atleterne kan bryste sig 
af: . 
Piger 8-9 år:· Længdespring, Rikke 
Pedersen, 2,92 m. 
Højdespring: Rikke Pedersen, 0,90 
m. 
600 m løb: Katrine Pedersen 2.57.0 
min. 

12-13 år: 2 x 33 m hækkeløb: Ca
milla Nielsen 12.6 sek. 
Længdespring : Camilla Nielsen, 
4,38m . 
600 m løb: Camilla Nielsen 2.06 .9 
min . 
14-15 år: 2 x 33 m hækkeløb: Sine 
Christiansen 12.1 sek. 
Længdespring : Sine Christiansen 
4,50m. 
Højdespring: Sine Christiansen 1,30 
m. 
16-17 år: 2 x33 m hækkeløb: Mette 
Møller Nielsen 12, 7 s. 
Længdespring: Mette Møller 
Nielsen 4,44 m. . 
Højdespring: Mette Møller Nielsen 
1,35m. 
600 m løb: Katrine Vorum 2.03.4 
min. 

Drenge 8-9 år: Længdespring: 
Niels Chr. Nielsen 3.04 m. 
Højdespring: Niels Chr. Nielsen 
0,90m . 
600 m løb: Niels Chr. Nielsen 2.23.3 
min . 

14-15 år: 2 x 33 m hæk: Nicolai La-
devig 11. 5 sek. . 
Længde sprin g: Nicolai Ladevig 4,99 
m. 
Højdesprin g: Nicolai Ladevig 1,60 
m. 
600 m løb : Nicolai Ladevig 1.51.2 
min. 
16-17 år: 2 x 33 m hæk: Jon Ander
sen 11.4 sek. 
Længdespring : Jon Ande rsen 4.97 
m. 
Højdespring : Jon Andersen 1,55 m . 
600 m løb: Brian Rasmussen 1.52. 7 
min. 
18-19 år: 2 x33 m h æk: Jeppe Kri
stensen 9,9 sek. 
Længdespring Jeppe Kristen sen 6,20 
m . 
Højdespring : Rasmus Thirup , 1,55 
m. 
600 m: Rasmus Thirup 1.41.0 min. 

anfa 



SÆBY 0NSDAd 19. MARTS 1997 

Atletikstadion 
klappet til Sæby 
Jubel i byrådssal, da der blev sat adresse på pengegave 
SÆBY: For en gangs skyld 
kom spontane glædes
reaktioner til at præge de i 
reglen forudsigelige politi
ske beslutninger i byråds
salen. Det skete i aftes, da 
medlemmer af atletik
klubben SIK 80 brød ud i 
klapsalver, så snart det 
stod klart , at der står Sæby 
på byr ådets 1,5 mio. kr. 
store check til udbygning 
af idrætsanlæg i 1997. 

SIK 80 var mødt talstærkt op 
i salen, og i klub- og Sjov 
Fredag-trøjer omkransede 
de deres karismatiske for
mand, Gunnar Møller 
Nielsen, og satte et farverigt 
og ungdommeligt præg på 
mødelokalet. 

Her var pladsen i aftes 
trang ud over det sædvan
lige, da også mang e forældre 
og institutionsfolk var stim
let sammen for at høre om 
planerne for mere ensartede 
pasningstilbud og -betalin
ger. 

ONSDAG 19. MARTS 1997 

Forud for beslutningen 
om at give hele idræt s
anlægspuljen til Sæby - som 
ingen stemte imod - gik en 
længere debat. Atletik
anlægget i Dybvad havd e si
ne fortalere. De var især Er
ling Thomsen (S), Henning 
Christensen (T) og Kaj Pe
dersen (V), mens Venstres 
gruppeformand og nyud
nævnte anden viceborgme
ster Folmer Hansen forsøgte 
at vinde gehør for en en helt 
tredje placeringsmulighed. 

SIK-tilhængerne var mange blandt de mere end 100 tilhørere, der var dukket op for at over ære aftenens byrådsmøde . 

Fra alle sider i salen blev 
begge klubbers opbakning, 

ledelse og resultatet rost i 
høje toner , men det stod 
hurtigt klart , at det over
vejende flertal, gik ind for at 
tildele Sæby pengene. 

Herfor talte blandt andre 
borgmester Leif Bak (S), vi
ceborgmester Hans Krarup 
Olesen (T), udvalgsformand 
Svend Hansen (S), Hanne 
Christensen (V), Poul 
Nielsen (Å) og Tommy 
Thomsen (T). 

Borgmester Leif Bak send
te i første omgang Folmer 
Hansens forslag om en helt 
tredje placering til afstem
ning, men det faldt . Det 
gjorde også forslaget om at 
tildele Dybvad Atletiksta
dion pengene , og dermed 
var det for så vidt givet at 
Sæby ville vinde. Det viste 
sig da også, at ingen stemte 
imod dette forslag, da de to 
andre forslag jo var faldet. 

De 1,5 mio. kr. skal i føri e 
omgang dække anlægge l e 
af nye løbebaner , men , ri 
total udbygning af stadi, ri 

bliver formentlig meget c ,_ 
rere, og flere byrådsm E I
lemmer - især Preben Hei l

ard (K), pointerede, at c ,r 
med aftenens beslutning I u 
er afstukket retningslin ,r 
for, hvor fremtidige be, I
linger til atletikstadions si ti 
lægges, nemlig i Sæby. 

Foto: Kim Dahl Hansen 

- Ingen kan vel forestille 
sig, at vi kan få råd til to 
fuldt udbyggede atletiksta 
dions i samme kommun e, 
sagde han, og malede der
med skriften op på væggen 
for Dybvad IK, der også 
brændende har ønsket sig 
kommuna le bevillinger til 
udbygning af byens atletik
stadion . 

cil/e 

SÆBY 

Byrådsmødet forløb i god ro og orden - skønt godt 100 tilhørere mødte op og 
satte præg på begivenhederne. På billedet er det viceborgmester Hans Krarup 
Olesen (T), der fører ordet. Foto: Kim Dahl Hansen 

Tilløbsstykke 
SÆBY: Ikke siden marts 
1994 har et byrådsmøde 
tiltrukket sig så stor op
mærksomhed, som i 
aftes. Dengang proppe 
de 2-300 frustrede for
ældre og dagplejer e sig 
selv ind ved det heste 
skoformede bord i pro
test mod planlagte ned
skæringer i de kommu
nale børnepasningsord 
ninger. 

Dengang hjalp pro
testerne . Spareplanerne 
!;,lev væsentlig modific e
rede. 

I aftes kom knap så 
mange. Godt hundrede 
mennesker . Igen var det 
børnepasningen der 
trak. Dog ikke alene . Sa
gen om fordelingen af 
penge mellem de kom
munale idrætsanlæg fik 
også en del til at vrage 
starten af Brøndby-Te
nerife, ligesom en del af 

trofaste bådfolk fra Vo
erså kom for at følge 
deres hjertebarn til dørs. 

Og velkomne var de 
alle, understr egede 
borgmester Leif Bak, der 
venligt besvarede kriti
ske spørgsmål fra for
ældre og altetikudøvere, 
og som huskede at på
skønne interessen for 
byrådets arbejde. 

De færreste tilhørere 
gik forgæves - altså før 
de nåede hjem til fod
boldkampen. SIK får si
ne stadionpenge, båd
folket deres havn, og 
forældrene en hørings
fase, før en ny børnepas
ningsprofil vedtages . Et 
mindretal fra Dybvad 1K 
måtte derimod tage 
skuffede, omend næppe 
chokerede, hjem fra Sæ
by. Til dem bliver der 
ingen atletikpenge i år. 

Den servicemindede 

Leif Bak, sørgede fornuf
tigt for at møblere rundt 
på dagsordens punkter, 
så alle de » tunge « sager 
blev behandlet først. 

Trods den store inter
esse, og de skarpe 
spørgsmål blandt andre 
Bødkergårdens formand 
Ingelise Carlsen, for
ældrene Bente Andersen 
og Hans Jørgen Johan
sen og de atletikaktive 
Gunna r Møller Nielsen 
og Claus Olsson samt 
tidligere byrådsmedlem, 
institutionsleder Søren 
Peter Bock, forløb hele 
mødet i god ro og orden 
og uden den store dra
matik, og nærdemokra 
tiet stod således en af si
ne sjældne prøver. 

cille 
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ære aftenens byrådsmøde. 
Foto: Kim Dahl Hansen 

e - Ingen kan vel forestille 
e sig, at vi kan få råd til to 
r1 fuldt udbyggede atletiksta
ri dions i samme kommune, 
,_ sagde han, og malede der
i- med skriften op på væggen 
t- for Dybvad IK, der også 
ir brændende har ønsket sig 
u kommunale bevillinger til 
ir udbygning af byens atletik
!- stadion. 
tl 
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SÆBY: Ikk~ siden marts 
1994 har et byrådsmøde 
tHt:rukket sig så<~tqr op
mærksomhed, som i 
aftes. Dengang proppe
de /2-300 frustreg.e for
ældre og dagplejere sig 
selv ind ved det heste
skoformede bord i pro~ 
test mod planlagte ned~ 
skæringer i de kommu
nal~ børflepasningsord
ninger. 

Dengang hjalp pro
testerne. Spareplanerne 
l:Jlev væsentlig modifice
rede. 

I aftes kom knap så 
marige. Godt hundrede 
mennesker. Igen var det 
børpepasni ngen der 
trak. Dog ikke alene. Sat 
gep om fordelingen af 
ee~ge m~llem de k9m~ 

-mtmale iqrætsanlæg fik 
også en d~l til atvrage 
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trofaste bådfolk trå Vo- LeifBak, sørgede fornuf
erså kom for at følge tigt for at møblere rundt 
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Og velkomne våt de så alle)de ;>turige« sag.er 
alle, understregede blev behandlefførst. 
borgrp.esterLeif Bak, der Trods den store inter 
venligt besvarede kriti- esse, og de skarpe 
ske spørgsmål fra for- Spørgsmål blandt andre 
ældre og aU~tjkudøyere, Bødkergård ep.~ form<;J,pd 
og som huskede at på~ :Ingelise Carlsen, for
skønne interessen for ældrene Bente Andersen 
byrådets arbejde. og Hans Jørge·n Johan-

De færreste tilhørere sen og _ de atietikaktive 
gik forgæves - altså før Gunnar Møller Nielsen 
de nåede hjem til fod- og Claus Olsson samt 
boldkampen. SIK får si- tidligere byrådsmedlem, 
ne stadionpenge, båd- . institutionsleder Søren 
folket deres . __ ._ havµ, og Peter llock, fC>rløb Qele 
forældrene en hørings- mødet} god ro og orden· 
fase, før en ny bømepas- og uden den · store dra
ning~gfofil .?;edtages. Et matik ,,. og næ~demokra
mindretal fra Dybvad lK tiet stod således en af si~ 
mått~ derimod • tage ne sjældne 
skuffz.ge, o~end . n~ppe . 
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Atletikstadion 
... :: ·, 

, 

klappet til Sæby 
Jubel i byrådssal, da der blev sat adresse på pengegave 

SÆBY: For en gangs skyld 
kom spontane glædes
reaktioner til at præge de i 
reglen forudsigelige politi
ske beslutninger i byråds
salen. Det skete i aftes, da 
medlemmer af atletik
klubben SIK 80 brød ud i 
klapsalver, så snart det 
stod klart, at der står Sæby 
på byrådets 1,5 mio. kr. 
store check til udbygning 
af idrætsanlæg i 1997. 

SIK 80 var mødt taJstærkt op 
i salen , og i klub- og Sjov 
Fredag-trøjer omkransede 
de deres karismatiske for
mand, Gunnar Møller 
Nielsen, og satte et farverigt 
og ungdommeligt præg på 
mødelokalet. 

Her var pladsen i aftes 
trang ud over det sædvan
lige, da også mange forældre 
og insti tutionsfolk var stim
let sammen for at høre om 
planerne for mere ensartede 
pasningstilbud og -betalin
ger. 

Forud for beslutningen 
om at give hele idræts
anlægspuljen til Sæby- som 
ingen stemte imod - gik en 
længere debat . · Atletik
anlægget i Dybvad havde si
ne fortalere. De var især Er
ling Thomsen (S), Henning 
Christensen (T) og Kaj Pe
dersen (V), mens Venstres 
gruppeformand og nyud
nævnte anden viceborgme
ster Folmer Hansen forsøgte 
at vinde gehør for en en helt 
tredje placeringsmulighed . 

Fra alle sider i salen blev 
begge klubbers . opba kning, 
- ~ ----------0--..;~ ,.L,~.1. ...... ~ -a -1-

- T'\-.L..._ -

SIK-tilhængerne var mange blandt de mere end 100 tilhørere, der var dukket op for at over 

ledelse og resultatet rost i 
høje toner, men det stod 
hurtigt klart, at det over
vejende flertal, gik ind for at 
tildele Sæby pengene . 

Herfor talte blandt andre 
borgmester Leif Bak (S), vi
ceborgmester Hans Krarup 
Olesen (T), udvalgsformand 
Svend Hansen (S), Hanne 
Christensen (V), Poul 
Nielsen (Å) og Tommy 
Thomsen (T). 

Borgmester Leif Bak send
te i første omgang Folmer 
Hansens forslag om en helt 
tredje placering til afstem
ning, men det faldt. Det 
gjorde også forslaget om at 
tildele Dybvad Atletiksta
dion pengene, og dermed 
var det for så vidt givet at 
Sæby ville vinde. Det viste 
sig da også, at ingen stemte 
imod dette forslag, da de to 
andre forslag jo var faldet . 

De 1,5 mio. kr. skal i føri 
omgang dække anlægge ] 
af nye løbebaner, men , 
total udbygning af stadi, 
bliver formentlig meget c 
rere, og flere byrådsmE 
lemmer - især Preben He! 
ard (K), pointerede, at c 
med aftenens beslutning J 

er afstukket retningslin 
for, hvor fremtidige be\ 
linger til atletikstadions sl 
lægges, nemlig i Sæby. 



Pladsen syntes trang.omkring det hesteskoformede bord i Sæby Byrådssal, hvor.masser af tilhørere sluttede ' 
kreds om de valgte. ·· · . S.} , Foto: Kim Dahl Hansen 

ByrådtJa1øcte 1~t~ tilløli{ifykke 
SÆBY: De færreste af de 
mange tilhørere ved . by: 
rådsmødet i aftes i Sæby 
gik skuffede fra rådhuset. 

SIK-folkene fik deres'st~~ en frist med høringsfase, skuffelse. 
dionpenge, bådfolket L ;! før en ny børnepasnings- " VTSÆBY 

side 12 og 13 
Voerså deres havn, og profil vedtages. Kun på 
forældrene blev bevilg~t Dybvad-fronten var der 
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Sæby-rekorder og medaljer 
Unge atletikfolk fra 
Sæby-egnen gjorde ' det 
godt, da Sæby i weeken
den var vært ved DGPs 
amtsmesterskab. 

Det gav både medaljer 
og hal-rekorder i Sæby 
Fritid!>center, hvor både 
arra ngørerne SIK 80 og 
Dybvad IK gjorde det 
godt. 

Hele 28 førstepladser 
blev der til Sæby og 8 til 
Dybvad, så begge hold 
overgik byer som Aalborg 
og Hadsund, der hver 
især kun fik fire første
pladser. 

Sæby dominerede kraf
tigt i holdkampen og 
vandt i fem af alders-ka
tegorierne. Her fik _ Dyb
vad to sejre. 

1. pladser til Sæby: 
Piger, 8-9 år: 

Rikke Pedersen, læng
de- og højdespring. 

Katrine Pedersen, 600 
meterløb (halrekord, 2.24 
minut) . 
Piger, 12-13 år: 

Camilla Nielsen, 2x33 
meter hækkeløb, længde-

1 spring og 600 meter løb. 
Piger, 14-15 år: 

Sine Christiansen, 2x33 
meter hækkeløb, længde-

Medaljerne regnede ned 
over Sæbys og Dybvads 
atleter i weekenden. Foto: 
Kim Dahl Hansen 

og højdespring. 
Piger, 16-17 år: 

Mette Møller Nielsen: 
2x33 meter hækkeløb, 
længde- og højdespring. 

Katrine Vorum, 600 me
ters løb. 
Drenge, 8-9 år: 

Niels Chr . Nielsen, 
længde - og højdespring, 
600 meters løb (halre
kord, 2.23,3). 
Drenge, 14-15 år: 

Nicolai Ladevig, 2x33 
meters hækkeløb, 600 
meters løb, længde- og 
højdespring. 
Drenge, 16-17 år: 

Jon Andersen, 2x33' me
ters hækkeløb højd- og 
længdespring. -

Brian Rasmussen, 600 
meters løb. 
Mænd, 18-19-årige : 

Jeppe Kristensen, 2x33 
meters hæk og længdes
pring (hal-rekord, 6,20 
meter). 

Rasmus Thirup, højde
spring og 600 meters løb. 

1. pladser til Dybvad: 
Selv om Dybvad IK lige-

som de øvrige deltagende 
klubber ikke fik alle sine 
dygtigste sportsfolk med 
til stævnet, efter at det 
med kort varsel blev flyt
tet en uge, lykkedes det 
alligevel klubben at vinde 
i to aldersklasser. Samti
dig blev det til følgende 
otte førstepladser: 

Piger, 10-11 år: 
Kristina Madsen, højde

spring og 600 meters løb. 
Drenge, 6-7 år: 

Jeppe Abildgaard , 600 
meters løb, højde- og 
længdespring. 
Drenge, 10-11 år: 

Jesper Lolk-Hansen, 
2x33 meters hækkeløb, 
længdespring, 600 meters 
løb. 

Også i Cross-løb var 
Sæby og Dybvad domine
rende i mesterskabet. 35 
løbere deltog i disciplinen I 
cross i Sæby Skov, og det 
gav sytten medaljer til 
Sæby, 15 til Dybvad, 10 
til Hadsund og kun 3 til 
Aalborg. 

SIK 80 regner med at 
kunne afholde amtsme
sterskaber i både atletik 
og cross igen til næste år. 

knu-
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Vi starter d~n udendørssæson torsdag d. 17. april, kl. . 
19.00-20.00, på Sæby, Atletikstadion, Klo~tervænget. . 

Fra tirsdag·d~n 22. april er træningstiderne følgende: 
. . 

Tirsdage: op til 8 år ...... -.... · . .. . kl. 18.00-19.00 . 
- - ... - . -

_ Tirsdage og tors~age: . , · · . 
8-12 år ... -. ... · ........... .... .... kl. 18.00-19.00 
13 år og ældre . . . . ·. ·. . . . . . . . . : . . . kl. 19.00-20.30 



. . 

S1K80 til venskabsm.atch: 
.,.. . - ~ . ~ . . . 

. "' ... . .· . 

, j No!ge i Weekenden · .· s· -v-
1c;°'i : 

I • 

J SÆBY: For -syvende gang . 
holder SIK '80 venskabs
match med Oslo-klubben -
Koll II;, og genne gang er 
det 31 . SIK'_ers tur _til . at 
r~jse. 

Venskabsmødet starteF 
lørdag formiddag med en 

· sightseeing ttir til Hol
menkoHen og -andre se-

værdigheder i Osio. · 
- Lørdag · eft_ermftldag er 
der døm( ~ k!ubmatch og 
konkurrencer. Klubberne 
kæmper orn, en ny pokal_, 
da Koll IL Jor to år siden 
vandt deh sidste-til klub
bens eje_ Om · aftenen er 
det socialt samvær, det 
handler om, og søndag 

, formiddag sk~l atleterne 
ud på brædderne, fiyis der -
ellers er mere sne at stå.på. 

I næste ·weekend, altså 
11.-13. april, får SIK'erne _ · 
· besøg fra venskabsklub
ben ..., Lyngdal fra . Norge. 
Det er første gang klubben 
gæster Sæby med aktive 

· atleter. 



SIK 80 faldt på 
Holmerikollen 

/!-'/ 
97-

Venskabsklubb~n Koll v~r i topform 
OSLO: Sportsligt blev det 
til et samlet nederlag, da 
30 atleter var i Oslo for at 
dyste mod venskabs
klubben Koll, <ler er 
hjemhørende tæt ved 
den berømte skiJ:iopbak
ke Holmenkollen. 

-Men socialt blev det ,alle 
tiders oplevelse for de 
unge sæbynitter, der blev 
.indkvarteret på en skole 

· fem minutter fra idræt
højskoleQs kæmpehal. De 
havde lejlighed til en by
rundtur og til at nyde den 
fantastiske udsigt over 
den norske hovedstad 
med fjorde og skov fra 

toppen af Holmenkollens 
tårn. 

Hvis SIK 80 havde vun
det den venskabelig dyst, 
havde . de fået . pokalen 
med hjem til ejendom, 
men · kollingeme var langt 
mere og meget opsatte, så 
opgjort i point vandt vær
terne med 426-384 og po
kalen bliver indtil videre i 
Norge.-

Følgende SIK' ere fik 
førstpladser: · 

Årgang '87: Katrine Pe
dersen, længdespring, 
højdespring og 600 meter 
løb. 

_Årgang: 83-84: Ditte 
Møller Nielsen, høj-

despring. Anne Aividson 
kuglestød. Rune Pedersen 
60 meter løb og længde
spring. Martin Jensen, 

, højdespring. . 
Argang 8-82: Trine Ol

sen, kugle'stød. Mette 
Møller Nielsen, - høj
despring. Brian Rasmus
sen kuglestød. 

Årgang 79-80: Ida Jen
sen, kuglestød. 

I denne weekend får SIK 
80 selv venskabeligt . besøg 
af en anden norsk klub, 
nemlig Lyngdal. 

cille 



Vikinger på venskabsbesøg 
SIK-venner røg i bølgerne · Ib -1/-'J f'. 

SÆBY: Atletikklubben 
Lyngdal fra den norske 
venskabsby besøgte i 
weekenden SIK 80, men 
den to år gamle aftale 
var lige ved gå i vasken 
på grund af stormen. 

De unge vikinger måtte 
finde sig i, at turen fra 
Christianssand blev et stu
dium i op- . og nedture 
samt seks timer længere 
end beregnet. 

_Det betød, at de unge 
først ankom lørdag mor
gen, og de fik hurtigt be
vist, at de både er rigtige 
sportsfolk og vikinger . Tre 
af gæsterne tog nemlig 
turen i bølgerne ved Sæby 
Strand . 

Weekendens program 
lød på sightseeing i byen 
efterfulgt af et mindre træ
ningsstævne og en bow
lingtur. 

Besøget oppe nordfra 
blev en stor succes, og hvis 
alt går vel, skal sæbynitter 
ne på genvisit i september, 
hvor de norske ungdoms
mesterskaber i terrænløb 

f· 

Torrey Enoksen overrakte Gunnar Møller Nielsen en prototype af en T-shirt til norges
mesterskabet i terrænløb som tak for et godt besøg. 

-
finder sted. 

En prototype af trøjerne 
til det arrangement blev i 
øvrigt overrakt · formand 
Gunnar Møller Nielsen 
som tak for besøget. 

Borgmester Leif Bak (S) 
stak også snuden ind og 
hilste på de norske atleter 

med en hilsen til Lyngdal. 
På grund af den store 

succes med besøget er det 
muligt, at en af lederne 
kommer igen med en ni
endeklasse i ugen efter 
pinse. 

På hjemmefronten op-
lyser Gunnar Møller 

Nielsen, at der holdes 
standerhejsning på Atle
tikstadion i morgen klok
ken 19, og træningen star
ter tirsdag og torsdag i 
næste uge. 

/ab 
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SIK klubmestre · fundet 
SÆBY:lndesæsonen i SIK 
80 blev afsluttet i tirsdags 
med de årlige klubmester
skaber. Der var tale om en 
femkamp, hvor points for 
placeringer talte . 

I gruppen 6-7 år blev Ce
cilie Cedergren mester, 8-
9 år Rikke Pedersen og 
Henrik Pedersen, 10-11 år 
Pernille Holtegaard og Mi
chael Lindgren, 12-13 år 
Camilla Nielsen og Kim 

· Christensen, 14-15 år Tri
ne Olsen, Sine Christian
sen og Rune Pedersen, 16-
17 år Katrine Vorum og 
Jon Andersen, og højst 
overraskende blev Jeppe 
Kristensen mester i grup
pen 18-19 år. 

Mesterskaberne blev af
viklet i en rolig og hygge
lig atmosfære, selv om der 
var spænding om udfalde
ne i mange af aldersgrup
perne. 

U desæson startet 
Torsdag aften var der 

standerhejsning på atle
tikstadion, og klubhuset 
var fyldt til randen med 
voksne og børn. 

Ungdomsudvalget hav
de planlagt et lille løb på 
stadion med forældre
poster, hvor de unge byg
gede sandslotte, kørte i 
sækkevogne og skulle 
gennem forhindrings
bane. 

~ Fremover er der træning 
på atletikstadion hver tirs
dag og torsdag, så trænger 
du til at løbe, springe, 
kaste, lege og dyrke hygge
ligt samvær, er mulighe-

11-v-CJ"t-

Jeppe Kristensenblev mester i gruppen 18-19-årige.Ude
sæsonen er iøvrigt startet, og 14 unge skal på kursus for 
at gøre SJOV SOMMER endnu sjovere. Arkivfoto 

den der nu. 
I bededagene sender SIK 

80 fire ungdomstrænere 
på kursus i Fuglsøcentret, 
og 14 unge skal på træ
ningslejr og kursus i Fugl
sø i den første uge af som
merferien. Her skal de dels 
dygtiggøre sig dels hente 

ideer til SJOV SOMMER i 
uge 31. 

/ab 



TIRSDAG 22. APRIL 1997 

Den 14-årige kuglestøder Anne Arvidson er udtaget til et 
stort internationalt stævne i Berlin. 

14-årig SIKer 
udtaget til · 
Berlin~stævne 
Anne 'Arvidson til Tyskland 
SÆBY: 14-årige Anne Ar
vidson fra SIK 80 skal 
forsvare de jysk-fynske 
farver ved et stort atle
tikstævne i Berlin i maj. 

Det er første gang, at den 
talentfulde atlet kommer 
med på udvalgt hold, men 
SIK 80 har stolte traditio
ner i den retning . 

Tidligere har kendte 
Sæby-atleter som Jeppe 
Kristensen, Kim Stellan 
Jensen og Dorthe Dams
gaard forsvaret · klubbens 
gode navn i internationa
le sammenhænge. 

Anne Arvidson er en al
sidig . atlet og en dygtig 
mangekæmper. Hendes 

favoritdisciplin er kugle
stød, og det · er da også 
netop i denne disciplin 
hun er udtaget til Berlin
stævnet. 

Sæbypigen støder den 
tre kilo tunge jernkugle ud 
i nærheden af ni meter, og 
det gjorde hende til jysk
fynsk mester i kuglestød 
sidste år, ligesom hun var 

-med på det hold af Sæby
piger, der for kort tid siden 
blev jysk-fynske mestre . 

Det er det jysk-fynske at
letikforbund, JFAF, der har 
udtaget Anne Arvidson til 
stævnet. 

cille 
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Børn og unge fik atletik-opleVelser i Norge 
30 medlemmer fra atletik
klubben SIK 80 hent.ede 
fornylig gode oplevelser i 
Norge, hvor de for otten
de gang mødte venskabs
klubben Koll ill fra Oslo. 

Weekendens program 

bød i første omgang på en 
guidet tur rundt i Hol
memkollen-området, og 
undervejs sprang de yng
ste - uden frygt - ud i en 
skihop-konkurrence. 

På turen fik deltagerne 

også lejlighed til at nyde 
den fantastiske udsigt 
over Oslo med fjorde og 
skov, mens der også blev 
tid til en shoppingtur i 
den norske hovedstad. 

Ovenpå disse fornøjel 
ser lørdag formiddag var 
der om eftermiddagen ar
rangeret hal -konkurren
cer, som begyndte efter 
den obligatoriske ind
march med afspilning af 
de to national-melodier. 

- Det blev en spænden
de konkurrence. Vi kunne 
allerede se ved indmar
chen , at kollingene var 
betydeligt flere end os. Så 
det blev svært at få poka
len med hjem til ejendom, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielse'n, formand for SIK 
80. 

Konkurrencerne var 
tætte , men alt forløb i en 
hyggelig atmosfære, og 
det passer godt i klubbens 
ånd, nemlig at man igen
nem sin sportslige opdra
gelse får menneskelige re 
lationer. 

- Venskabsrelationerne 

Konkurrencerne var hårde, men alt foregik i god venskabelig ånd. 

har stor betydning for 
glæden ved at dyrke sport 
og for at blive ved med at 
dyrke idræt, lyder det fra 
Gunnar Møller Nielsen. 

Flere af de unge satte 
1 personlige rekorder under 

konkurrencerne - for atle
terne var virkelig opsatte 
på at få pokalen med 
hjem til klubhuset. 

Men konkurr encen end
te med, at Sæby tabte 

med 384 point mod 426 til 
Koll. 

Følgende fra SIK 80 fik 
førstepladser: 

Katrine Pedersen, Ditte 
Møller Nielsen, Anne Ar
vidson, Rune Pedersen, 
Martin Jensen. Trine Ol
sen , Mette Møller Niel
sen, Brian Rasmussen og 
Ida Jensen. 

Der , var andenpladser 
til Rikke Peders en, Ca-

milla Nielsen , Kim Chri
stensen, Sine Christian
sen og Brian Rasmussen . 

Og følgende fik tredje
pladser: 

Rikke Pedersen , Anne 
Mette Dam , Christina L. 
Hansen , Rune Pedersen, 
Sine Christiansen, Mette 
Møller Nielsen, Katrine 
Vorum og Brian Rasmu s
sen. 



SIK-farvel . til 
. . 

, . 

sbaneme . 
-

Markere-s med et divisionsstævne 
SÆBY; I niorgeh, søndag, 
holder Sæby-atletikkl~b
ben SIK 80 »afskedsfest « 
for grusbanerne på Sæby· 
Atletikstadion. - Da får 
klu):>bens kvindelige z .. -
.divisionshold besøg · af 
Vidar, AK Sønderborg, 
Viborg, . Skive, Rødding -
og Randers Freja. 

Divisionsstævnet var 
oprindelig . var planlagt til · 
d/en 22. juni. 

Men ·da vil banerne være 
brudt op. Arbejdet med at 
anlægge kunststof er for
længst begyndt. Arbejdet 
med opbyrdningen starter 
sidst i maj. -

Både de andre klubber 
og Dansk Atletikforbund 
så med positive øjne på at 
bytte stævnedage, så man 

kan komme _ i gang med 
opbrydningen på Sæby . 
Atletikstadion. · --

Formand Gunnar 
Møller -Nielsen fortæller, 
at · stadionudvalget har 
.gjort et kæmpe arbejde 
med at få stadion og klup
hus til at se så indbydertde 
ud som muligt. Og selvføl-_ 
gelig se:r man frem til -en 
hyggelig og sportslig .god 
eftermiddag på Sæby Atle
tikstadion. 

Gunnar Møller Nielsen 
oplyser videre, at herredi: 
visionsholdet i week
enden -er til kamp i Søn:. 
derborg. 

fab 





Løb for alle aldre 
/i/-S 

Træning til Sæbygårdløbet 199 7 ;q°' ,. 

SÆBY: Er det ikke allerede sket, så 
er det med at få kridtet løbeskoene 
og få fart under sålerne - nedtæl
lingen til årets Sæbygårdløb er be
gyndt . 

Det traditionsrige løb for hele fami
lien afvikles i år lørdag den 21. juni -
og tilmeldingen er i fuld gang med 
sidste frist den 13. juni. 

De to ruter er på henholdsvis 3,8 
og 9,9 km., så både store og mindre 
har en chance for at fuldføre løbet i 
de naturskønne omgivelser omkring 
Sæby Å. . 

Ruterne er naturligvis afmærket, 
og civilforsvaret er placeret flere ste
der langs strækningen. Den lange 
rute følger Sæby A over tre km., 
hvorefter den til Langtved med ud
sigt over Sæby og Frederikshavn. 

Cirka tre kilometer af turen 
foregår på asfalt, resten på stier eller 
grusvej,som er et behageligt løbeun-
derlag. · 

Alle aldre kan deltage i løbet, hvor 
deltagerne bliver delt op i fem al
dersgrupper . Fra nul til 12 år, 13-16 
år, 17-35 år, 36-45 år og endelig de 
46-årige og derover . / 

Der er præmier til alle gruppevin
derne og diplom til alle, der gen
nemfører. Det største hold, der mel
der sig til og gennemfører får desu
den en vandrepokal og den skole: 
klasse, der har procentvis flest løbe
re med, vinder en t-shirt og en 
pokal. 

Efter løqet er der gratis drikkevarer 
til alle deltagere, og det samme gæl
der midtvejs på den længste rute. 

Der er mulighed for bad og om
klædning ved tennisbanerne ved 
Skovlyst, hvorfra starten også går. 

Arrangørerne er i lighed med tid
ligere år SIK 80 og Sæby Folkeblad. 

anfa 
Det er nu, man skal gå i gang, hvis man vil være i form til Sæbygårdløbet den 21. juni. Her en situa
tion fra sidste års løb, som er for hele familien. Arkivfoto 
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AtletikfåIT{sagde pænt farvel til grusbaI}eme 
SIK 80 invit.erede en 
række atletikklubber til 
stævne i sidst.e uge, og på 
denne · måde blev der 
sagt pænt farvel til grus. 
banerne. 
··~ Der var · gæster lige fra 
Sønderborg til Hjørring, 
og arrangementet var et 
såkaldt nålestævne for 
de yngste samtidig med, 
at det var første runde i 
Dansk Atletikforbunds 
landsturnering for kvin
der. 

Sæoys unge mandskab 
placerede sig på en fj_er-

deplads ud af de syv del
tagende hold. 

- Efter de første 11 
øvelser lå ·vi på femte
pladsen, altså in.den sta
fetten, men ·den gik så 

· godt, at vi revancerede 
en plads og sluttede som 
nummer fire, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen, 
formand for SIK 80. 

Stafetholdet bestod af 
Katrine Vorum, Mette 
Møller Nielsen, CamilJa 
Nielsen og Sine Christi
ansen. De øvrige på SI~ 
hold var Anne Arvidson, 

Ida Jensen, Else Stellan 
Jensen, Trine Oisen 
samt Gitte Lilholt .. 
· - Debuttanterne Anne · 

Arvidson, Camilla Niel
sen og Trine Olsen gjor
de . det godt i deres første 
landsturneringsmatch, 
siger klubbens formand. 

Bedste resultat for An
ne Arvidson i diskos var 
en ny personlig rekord 
med 21,26 meter, og det 
rakte til en ottende plads 
ud af 14 deltagere. 
· Camilla Nielsens bed
ste placering var som 

nummer fem i ioo meter 
hækkeløb i tiden 19,6 se
kunder. 

- Der er masser af 
fremtid for vort unge 
hold, så vi kan godt bru
ge et år til i 2. division, 
forsikrer Gunnar Møller 
Nielsen . ; 

Næste holdkamp som 
SIK 80 skal deltage i bli
ver på Randers Stadion 

. den 22. juni . 

80 dystede om nål 
I nålestævnet for de 

yngste deltog atleter fra 

Hadsund, Aalborg, Byr
sted-Hjeds, Dybvad . og 
;Sæby. 

Deltagerne skulle stille 
op i et løb, et spring og et 
kast for at f~ mulighed 
for at erhverve sig en 
mål, og herefter afhang 
point-antallet af, om de 
unge atleter _fik nålen. 

Følgende fra Sæby op
nåede at få nålen: 

Mark Kristiansen, 
bronce, Niklas .Panzio, 
sølv, Katrine Pedersen, . 
sølv, Ditte Grøn, bronce, 
Marie Louise Krogh, at-

letiknål 9 år, Henrik Pe
dersen, sølv, Niels-Chr. 
Nielsen, btoI1.ze, Rasmus 
Kristiansen, atletiknål 9 
år, Pernille Dam Jensen, 
bronze, Julie Dyg, sølv, ·,>1· 

Ditte . Møller Nielsen, 
sølv, Helle Mølhave, sølv, 
Camilla Nielsen, guld, 
Kim Christiensen, sølv, 
Anne Arvidson, bronze, 
Sine Christiansen, bron-
ze, Katrine Vorum, sølv, 
og Jon Andersen, sølv. 



Onsdag den 21. maj 1997 Sæby Folkeblad 

Sæbygård-løJ?~t er 
for hele farmlien 

Motionister i alle aldre 
kan godt sætte kryds i 
kalenderen ud for lørdag 
21.juni. 

Denne dag lyder start
skuddet til Sæbwård
løbet, og tradition~ii: tro 
er motionsløbet et tilbud 
for hele familien, der på 
løbsdagen 21. juni kan 

vælge mellem to distan
cer på henholdsvis 3,8 og 
9,9 kilometer. 

Tennisbanerne ved 
Skovlyst er stedet, hvor 
løberne starter. oe: lane:s 
de afmærkede 'ruter står 
CF'erne klar med assi
stance. 

Uanset længde byder 

Tilmeldingskupon til 
Sæbygårdløbet 
Lørdag den 21. juni kl. 14.00 
tennisbanerne ved Skovlyst 

0 MAND O KVINDE 

ALDER PÅ LØBSDAGEN: __ 

OHOLD 
Holdets navn: _____________ _ 

(holdtilmeldingersendes samlet med deltagernes navn 
og adresse) 

O Kort rute kl. 14.00 0 Lang rute kl. 15.00 

Navn:------------- ~~ --~ 

Adresse: _______________ _ 

Postnr.: By: 

11 ., 
:L Il 
I I 
I 
I 
I 
I 

, • Startgebyr: 20 kr. for . børn· indtil 17 år, 35 kr. for voksne, ek- : . 
,li• stragebyr ved efterti lmelding 1 O kr. Vedlægges i check 0. 1 

1: Blanketten s~ndes til: Helle Jensen , Solvænget 11, 9300 : 
1 ·: •• Sæby, ,ell~rS~by F9lk~blad, Torvet, ~[300 Sæby1 (Sidste frist ~ -

• for tilmelding: Fredag d. 13. juni 1997). • 
/ I I 

I . I 

·---------------------------------------------· 

ruterne på den smukke 
natur i Sæbygård Skov 
og bl.a. langs med Sæby 
Å. Den lange rute følger 
åen ca. tre kilometer og 
e:år derfra til Lane:tved. 
hvor deltagerne ka; nyd~ 
udsigten over Sæby og 
Frederikshavn. Løberne 
bliver det meste af vejen 
ledt rundt på stier og 
grusveje, men en del af 
turen foregår også på as
falt. 

Diplom og præmier 
Deltagerne bliver sendt 

afsted i fem aldersopdel
te grupper: Børn under 
12 år, unge mellem 13 og 
16 år, voksne i alderen-
17 -35 år, personer mel
lem 36 og 45 år, og den 
femte gruppe er for folk 
fra 46 år og opefter . 

Alle der gennemfører 
motionsløbet får et di
plom. Der er præmier til 
alle gruppevindere og en 
vandrepokal til det hold, 
der tæller flest tilmeldte. 
Skolebørn kan også kon
kurrere - for den skole-

Det er tid til at begynde 
træningen til Sæbygård
Løbet. Startskuddet · lyder 
lørdag 2_1. juni. Arkivfoto. 

klasse, der procentvis 
har flest løbere med, vin
der t-shirts og en pokal. 

Løbet er arrangeret af 
SIK 80 og S~by Folke
blad. Sidste frist for til
melding er fredag 13. ju
ni. 

-rit 

1 
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SØNDAG. 25. -MAf .. 1.997 -" · 

·· . Flot pr~station af,'. 

', 

I . 

I / 

) . . 

Sæby~pige i Berlin 
FjerdeplådS ikuglestød i stævne · 

. . . 

SÆ~Y: . D,en . 14-~rig~ · ik;ke til _en :megalje; '··idet 
··Sæby-atletikpige . Aµne : ·: J1:un m_åtte nøjes med fjer
Arvidso!1 lt!vere.de e~ flo( ... ,·~epl~dse:p. t. ~ir ,_~,l~e!sklas-.. 

· pr~stat•Q:Q, ., ~a, huµ , del1 . s~, hvor ,det qe.r. ae~t.og 223 · 
. tog _ på det , jysk~fynsk~ , i-. . . kuglestødsk~nkt:tIJren..:, ·~ 1 

hold yed _ ~t sto:rt-:_.ung~ ·-.c~n~ -"_!·i .- · · :· ,·~:· ·. 

. d9~s~atle~ikst~yn~ , ·., t , ,·{:_o ·e \fleste deltag~re_tqet . / 
Berlii:t i .·. ~yskla.li -d , nie~ · · -store. stævne J _Berlin . \(om ., · 
900 : del~agere .. _ ·. t ,· ·, . • . især fra ~ange ty~ke J4u.p~ ·; -

~ . . .- . ·, .~ber,:.. men . "Ud . ·over ··-det, , 
Anrt,~ Aryi9so.n (orbedrede , jyske:.tyns~e. hold --Q~ltog .. 
sin ·. personlige .-~ r~~oid ._; i 'der også enkelte svenske· 

. kuglestø~:l, ,med . pel~ . 61 _,. klubber. ,• . ·, · . . _ 
cm, ; -da hun stødte · 9,66 .~,-: Anne ··Arvidsoris . næste · __ _ 
meter. , . . ·store :opgavtibl~ye:r i øvi:igt .-. -< 

. · - Annes resultat var/ vir- · · deltagels~ J. de jy,~~::-fytis~~, "
. kelig /: flot, ; lyder - de( ~~ra_. -~ mest.ers~åper;, :Øer .. ~fyilqes -.. ".-~ 
Sæby~~.tletikkl1:1bpen,.,,\, ~~~-: . _i R~:1,~deis_j da_gene .. lJ. _-15. ,. ,·: 
80's ~-J~rip:a~d~·: ·.-, .Gu't1.-µaf . · , i,un~.-:H~r går hun: efter me- , · -
Møller Ni~lsen: .. ,,Re.s\iltatet- ' .. d~lj~: i k~glestø,dsi<o_~ku~- ~-. : 
v~r· en~ stor:°Jilf~~dsstinels,~. ·-.. rel).c:en, _,_:Qien · kan..· vente · ... 

,_ ' • .E . • . • ' .·i • .. ' . . ·? . 

båd~:'~or·:~.~n~e.,se~v og_fgr::.· .·'..-~?.rØ:rp~d;~~and . . , · ,._ · · -, .. _ . 
. SIK :-80. Desværre -· rakte , .,-. . . ·· . . . . 1 · : : . 

heI)~e{ .. flotte,,·p.~æ~taJiq~· . . ','.·t,·':< ' . ' , . . ·,. - . ~øk·· .. -~ 
. . i . .. . . . 



::::,-~----- -=------------__..._,, ________ ___ 

onsdag ~tien'28. ·rnaj 1997 
-~ ..., 

.Atletikklubben · SIK 80 . dage altså også \,ii være . . 
sJår' et · ~ for,~ at ·~m- ' en aflastning for forældre, . 
nierferien skal være-!90~ som måske _ mangler 'pas- . . 
og · derf~r · arrangerer ning tffbørnene.i den ,sid:,. 

' klubben Sjov Sominei: . ~ ste uge af skolernes som~; 
dage~e ~-~1. . juli for · ; merferie _. ' . " . · 
skolebørn: ] "~:Z-6 •. ,, klasæ-;- I spid~eii for aktivite
der'''Jmn '"boltre' sig i et terne stå:fen · gruppe unge ~ 
yæld · af aktiviteter ude . .i fr!l :~t\etik1dubbe:ri, - som . 
detfri. · · · ·· ind.en · arrange .mentet lø.::· · 
:. De tre spæµdende dage : her af stable -n har været 
by~er ' på alt fra : s~~e ; 'på lederkursus. - .. :" ., 
· væddeløb, gøgl og lege . til ' De mang~_ aktiviteter , 
. ,:minimarathon, . be~cl! .. vol~ foregår både på Sæby At-
ley, .minitennis og ~tletik. le~ikst~d~on, på . strand~;n ,. 
·Den sidste dag ·~ torsd&g ',og ,på Sæby Torv .... Alle d.~J~.-· 
:31 , 'juli i <:.sluttes - der ·af .-. tagørne får .hl.a .. diplonier ·,, 
med e.f shevne; hvor bl.a. og ·~t-shitts, men SIK 8.0 

~- Sæbym~steren i støvle-:- mangler-: et . logo til t-shir- . 
kast ,. bllver 'kåret, · inden · · teri, og derfor .har4dubben · -
_der feste§. med grillpølser · ·udskreve.t J~n -· logo"kon-· 
-og discotek. . ~· : . . kurr~nce11-, ·som går uØ på 

.· , Alle kan være med, _og · at tegne > et flot . logo til · 
program _ ·samt . tilmel-. ·.-~>Sjoy Sommer 't-.shirten<<: 
·dingskupon -ligger · allere- . Præmien er -en ,.,M:cDo- , 

· de nu . på ·skolerne i Sæ.by ·. nald ~enu: ·for to perso-
,Ko1nmune. __ ,._ .- ·. :, r :nei{ og hØr!}1SO~ vil delta~.-, 

1 - I år begyrid~r.,_~tixit~- _ge . i · kq~.!c~rrencen, s~al 
·terne kL .8. -om ,:m."orgeneti, . :c~ende , forslaget :. til Tove·· 
;fordi mange ;~foi$ldtf:l- :sid- Pedersen, . Otto Branne:rs- ·· 
!ste år havde ,_s~ært ved at yej .66, 9300 .-Sæ,b,y, sen~~_;-! . 

-"aflevere liømene .midt ·på .. 16 .. junfi ~år. Denne då.to · 
formiddag~n , Rår-de ·-skul.; · :er iøvtjgt .også sidst~ frj.~t::11 
le på ·arbejde, ~~·fortæller · for ··: :tifnu~lding -~· til ) Sjov. 
.:Tove. Pedersen fra.;, SIK 80. _ Sommer . . 
, Hun tilføjer, ... at de tre : 

1
, ,·11 •• =· ! - .;rit 

,. . ,.. .. 



Atletik-piger kl~ til .finale 
Fornem indsats i stafetløbet . . . , .3o-,~...,y- -~A 
SÆBY: Atletikpigerne fra · Dagen før stævnet i Ran- ~hristjansen · . vinder i ·. 
Sæby klare~e sig flot, da ders havde der været udta- · -14,-22 sekunder; 
indledende rµnde i atle- gelseskonkurrence i Søn- Diskoskast:· Anne Arvid
tikf<;>r~und~~- l~ndstur- derjylland. Deh blev vtin- sen vinder med 25,90 me
nering blev afviklet i ·det af Vidar'. Søn_derborg ' ter (personlig rekotd). · 

· Randers. ''=1!'· med 4.5.36 point, så sæby- Højdespring: . Ditte 
.. _. . . 

Inds_atsen j., JtQldtui:nerin-
~ gen var så.tinr at sæbynit

. : terne,. kv_al~erede sig til 
- finalen, der finder sted i 

.·Hjllerød 'i ~~p,temb~r. 
1. Bil-letten~ t\.l -Jinalen blev 
·. sikret i , staf~tløb.et,,· hvor 
pige;rne .(lZ-15. år). sikrede 
sig andenpla(j~en efter en 

· · ~ornem fin.isn •. De fire lø-
bere Trine Olsen, Camilla 

• _ ; 0Nielsen,. · ,~Jtte Møller 
- Niel~en og.SWe Christian- , 
. sen·· genµemførte : i;. tiden 
56,41 sekun9~r. . · 

Udover de fire nævnte 
, bestod Sæoys hold af . 
Anne Arvidsen, som for 
nylig var på et udtaget 
hold i Berlin. 

~~dingvandt 
Tre hold fra Jylland og 

Fyn ·gik videre til finalen. 

nitterne var no·genlunde · Møller .Nielsen . vinder 
klar over, hvor mange med ·l,35meter. . 
·point de skulle samle såm- 100 ·meter løb: Sirie 
men for at nå finalen. _ Christiansen tredjebedst i 

Sæby førte efter de første . 14,64 sekunder. · 
· syv øvelser, men så gi~ det Længdespring: · Camilla 
_galt. Sæby ·havde nemlig Nielsen vinder med 4,66 . 
ikke· en 3000 meter løber meter (personlig rekord). ;t -

. med · og · scorede derfor Spydkast: Anne Arvid-
ingen point i denne disci- sen næstbedst med 26,5 
plin. Derfor løb .Rødding ... ' meter (personlig rekord). · . 
med sejre!} -med, .5.451 . Kuglestød:-"Trine Olsen 
point foran Sæby med næstbedt med 8,69 meter . 
4.673 point. Randers og - 800 meter løb: Camilla 
Herning sluttede feltet. : .. ~ Nielsen · tredjebedst . i 

Efter de to udtagelses- · 2.54,97 . minutter. 
stævner stod det · derfor 
klart, at Rødding, Sæby og 
Vidar- Sønderborg går vi- · 
dere til landsfinalen. 

Resultaterne 
Sæbys resultateter i Ran

ders: 
80 meter hæk: Sine 

kjær 





Sæbys atletik-piger løb med guldet 
. ;:c2!:Zj} 

Blev jysk-fynske mestre for hold 0 ·- ~ 
SÆBY:. Atletikpigerne fra SIK 80 er kommet rigtig 
godt i gang med sæsonen. I sidste uge kvalificerede 
de sig til lan<isfinalen for hold, og-i weekenden .blev 
pigerne - og en enkelt dreng- jysk-fynsk mestre i tre-

u~,,,.,,-P for hold. . ~ · 

De 12~13-årige atleter fik hængt guldet om halsen efter · 
en fornem præstation i Herning, hvor der blev konkur
reret mod stærke modstandere. Guldholdet bestod af 
CamUlå Nielsen, Ditte Møller Nielsen, Helle Mølhave 
QBi«bn Christensen: · 

Førstnævnte brillerede med holdets bedste trekamp. 
Hendes resultater: . 

80 meter løb: 12, 6 sekunder. 
Længdespring: 4,57 meter. ·
Kuglestød: 8,40 meter. 

l'1°Jr-

Disse resultater gav 17 46 point, hvilket rakte til en in
dividuel bronzemedalje ganske få point fra guldet. 

Bedste induviduelle resultat var i særklasse Kim Chn~ 
stensens1mglestød på 11,87 meter - en helt meter bedre, 
end han tidligere har k~stet. Bedste individuelle pigere
sultat var Ditte Møller Nielsens højdespring på 1,41 me
ter. 

kjær 
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Onsdag den 11. juni 1997 

Husk Sæbygårdløbet ~ meld dig til nu 
Så er det tid til at kridte 
løbeskoene, fatte pennen 
og aflevere tilmeldings
kuponen, hvis man skal 
nå at melde sig til Sæby
gårdløbet, som foregår 21. 
juni 

Sidste frist for tilmel
ding er på fredag 13. juni. 

Startskuddet til moti
onsløbet lyder ved tennis
banerne nær Skovlyst i 
Sæbygård Skov. 

Der er lagt op til en fa
milie-oplevelse i det na
turskønne område - for 
deltagerne kan vælge 
mellem såvel en kort som 
en lang rute . Så alle skul
le kunne være med . 

Den korte rute er på 3,8 
kilomet er, mens den lan
ge rute er på 9,9 kilome
ter . Begge ruter er afmær- Startskuddet til Sæbygårdl øbet '97 lyder 21. juni. Arkivfoto. 

kede, og un
dervejs står 
lokale 
CF'ere klar 
med assi
stance. 

I fjor trak 
127 deltage
re i løbe
tøjet, og ar
rangørerne -
SIK 80 og 
Sæby Folke
blad - håber 
naturligvis 
på }- at end
nu flere vil 
deltage i år. 

'Løberne 
sendes af
sted i fem 
aldersopdel
te grupper: 
Børn under 

12 år , unge mellem 13 og 
16 år, voksne i alderen 
17-35 år, personer mellem 
36 og 45 år, mens den 
femte gruppe er for delta
gere fra 46 år og opefter. 

Når løberne er i mål, 
får de alle et diplom , og 
der er præmier til alle 
gruppevindere samt en 
vandrepokal til det hold, 
som tæller flest tilmeldte. 

Sidste år var det hånd
boldpiger samt deres 

trænere fra LSU Sæb y, 
som stillede med dE)t 
største hold , µemlig 14 
deltagere, og hermed 
vandt de vandrepok a'len. 

Også skolebørn kan 
konkurrere. Den skole
kla sse - der procen tv is 
har fles t l øbere med - vin: 
der t-shirts og en pokal. I 
fjor blev det Sæb ygård
skolens lA , 8A og 9A, 
som løb af med sejren. 

-rit 

·----------------------------------------------



Klar til 
traditionsrigt _løb 
ved Sæbygaard . 
Sæbygaardløbet afvikles på lØrdag 
SÆBY: Årets udgave af 
det traditionsrige mo
tionsløb ved Sæbygaard 
afvikles på lørdag. 

Som sædvanlig inviterer 
atletikklubben SIK 80 til et 
hyggeligt løb for -alle al
dersklasser. Ruterne er 
henholdsvis på 3,8 og 9,9 
kilometer, og flere steder 
på ruterne er civilforsvaret 
klar til at hjælpe . 

Ruterne er lagt i et na
turskønt område. Den 
lange rute følger Sæby Å 
cirka tre kilometer og går 
derfra til Langtved, hvor
fra der er en skøn udsigt 
over Sæby og Frederiks
havn. 

Kun cirka tre kilometer 

· af tureq skal løbes på as
falt. Resten er på stier og 
grusveje. -

Der er præmi~r til alle 
vindere af de fem grupper . 

. Grupperne er: 1. 
.Piger/drenge på 0-12 år. 2. 
Piger/drenge på 13-16 år. 
3. Kvinder/mænd på 17-
.35 år. 4. Kvinder/mænd på 
36-45 år. · 5. 
Kvinder/mænd på .46 år 
og opefter. 

Der er start på deri korte 
tur kl. 14.00, mens del
tagerne på den lange sen
des afsted kl. 15.00. Der er 
start fra Sæby Tennisklubs 
baner i Sæbygaardskoven. 

kjær . 



Guldregn~ over 
Sæby~atleter 17 -(:, 

-- I °J °I '?-. 

17 medaljer ved det jys~-fynske mesterskab -- -

SÆBY: De unge atleter Guld 
fra Sæby-klubben SIK 80 Følgende atleter vand 
klarede sig strålende ved · guld for Sæby: 
de jysk-fynske me ster- Kim Christensen: Dis
skaber i atletik for koskast 3 7, 7 4 meter . 
ungdom i Randers. Sæ- Stangsprin~g: 1, 9 m~ter. 
bynitteme 'kunne rejse Kuglestød: 12,25 meter. 
hjem med 17 medaljer - Desuden 4x100 meter sta
syv af guld og 10 af s~lv. fetholdet bestående af 

13-årige Kim Christensen 
gjorde det flot med et dis
koskast på 3 7, 7 4 meter 
samt et kuglestød på 12,25 
meter. To resultater i . top
klasse, der gav guld. 

- Det er ikke mange 13,
årige i Danmark, som vil 
kunne gøre ham det efter i 

f år, spår formand Gunn~r 
Møller Nielsen, der natur
ligvis er særdeles tilfreds , 
med medaljehøsten. · 

Stafetholdet af 12-13-
årige piger sluttede første
dagen af med guld, hvilket 
var en overraskelse. 

- Vi . havde ikke, sat 
næsen op efter guld. Men 
pigerne var meget opsatte, 
og de havde nogle perfek
te skift. Og, så kunne de 
fem andre hold ikke stille 
noget op, fortæller for
manden . 

Ditte Møller Nielsen, Julie 
Dyd, Helle Mølhave og 
Camilla Nielsen i tiden 
46,2 sekunder. 

Følgende vandt sølv: 
12-13-årige: 
Kim Christensen: 80 

meter løb i tiden 16,9 se
kunder. 

Camilla Nielsen: Læng
despring med 4,59 meter. 
80 meter løb i 11.0 sekun
der. 200 meter løb i 29,4 
sekunder. 

Ditte Møller Nielsen: 60 
meter hækkeløb i 11,72 
sekunder. Højdespring 
med 1,41 meter. 

14-15-årige: 
Sine Christiansen: 

Stangspring med 1,50 me
ter. 

Nicolai Ladewig: 80 me
ter hækkeløb i 12, 77 se
kunder . 

18-19-årige: 
Rasmus Thirup: 400 me

ter løb i 62,66 sekunder. 
20-21-årige: Henrik 

Poulsen: 400 meter hæk
keløb i 63,30 sekunder. 

Lige ved ... · 
Sæbynitteme vandt 

ingen bronzemedaljer, 
men ·det blev til en stribe 

. ærefulde fjerdepladser. I ---- '-
flæng kan nævnes: 

Ditte Møller Nielsen: 
Længdespring med 4,46 
meter. Helle Mølhave: 
Diskoskast med 19, 94 me
ter. Trine Olsen: Kuglestød 
med 8,61 meter: Sine 
Christiansen: · 80 · meter 
hækkeløb i 14,09 sekun
der. Nicolai Ladewig: Høj
. despring med 1,58 meter. 
· Rune Pedersen: 1500 me-
ter forhindringsløb i 
5.44,4 minutter . Ida Jen- ---~ 

, sen: Kuglestød med 10,45 
meter. Mette Møller 
Nielsen: Højdespring med 
1,48 meter. Katrine Vo
rum: 100 meter løb i 13,8 
sekunder. 

kjær 
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_ Onsdag den-18. juni 1997 

(Lørdag lyder startskuddet til Sæbygårdløbet) 
På lørdag 21. juni lyder -Deltagerne sendes af
startskuddet - til Sæby- sted i fem aldersopdelte 
gårdløbet., og har man grupper: Børn under 12 
endnu ikke fået meldt sig , år, tinge mellem 13 og 16 
til, kan det nås endnu. år, voksne i alderen 1 7 -35 

Deltagerne kan blot mø- år, personer mellem 36 og 
de op ved tennisbanerne 45 , år, mens - d_en femte _ 
nær Skovlyst i Sæbygård gruppe er for løbere fra 46 
Skov kl-. 14 eller kl. 15 - år og opefter. 
alt efter om motionisterne Alle - får djplom for at 
har lyst til at begive sig have deltaget i løbet, og 
uq. på den korte eller den - _ der er præmier til alle 
lange _rute. gruppevindere samt en 

Løberne der vil ud på vandrepokal W det hold, 
den korte distance på 3,8 som "tæller flest tilmeldte. 
kilometer, i;;kal møde ·op Der er en særlig hæder 
kl. 14. En time senere går til den skoleklasse, som 
starten til den lange rute procentvis har flest løbere 
på 9,9 kilometer. med. Den vindende skole-

klasse får · såvel t-shirts 
som_ en pokal _af arran-

gøreme, der er SIK 80 og 
Sæby Folkeblad. _ _ 



1 
Kantstenene til løbebanerne støbes i beton, og der må ikke være slinger i valsen. Det hele skal passe på millimeter. Foto: Bent Jakobsen 

En meget præcis lagkage 
SIK-baner færdige på rekordtid 
SÆBY: Starten er gået til arbejdet med de 
nye løbebaner på Sæby Atletikstadion. 
Kvalifikationskravet er præcision og en tid 
på 15.09, men med et godt arbejde kan ba
nerne komme ind i en tid på cirka 15.08. 

- Aftalen er, at anlægget skal stå færdig den 
15. september, men i bedste fald er arbejdet 

_ med banerne allerede færdig midt i august, si
ger SIK-formand Gunnar Møller Nielsen . 

De gamle slagger er væk, der er nu lagt en 
bund med dræn, og fra bund til top bliver der 
tale om en millimeterpræcis lagkage af for
skellige lag. 

fait, og kagen pyntes med to lag kunststof , 
der skal sprøjtes to gange, inden banerne en
delig kan tegnes op . 

Projektet til 1,5 million kroner skal leve op 
til internationale krav, der må ikke være 
hældning på banerne. Det er millimeter , det 
drejer sig om. 

Dispensation 
De mange penge rækker ikke til at gøre pro

jektet færdig, så SIK 80 må selv gribe i lom
men og arbejde for sagen . 

nar Møller Nielsen. 
- Sidste trin er en aluminiums-sarg , en kant 

langs banerne, men den koster over 60.000 
kroner, så den bliver der ikke penge til i år. 
Men klubben har fået dispensation, så vi kan 
holde stævner alligevel. 

På spørgsmålet, om det ikke har en social 
værdi selv at skulle udføre en del af arbejdet, 
svarer Mogens Møller Nielsen med at oprem
se en lang række af sommerens arrangemen
ter, som er socialt orienterede, og som skal på 
plads. 

- Vi har egentlig rigeligt at se til. 

_ 11 

Efter stabilgrus i flere lag lægges dræn-as-
- I år skal vi selv købe og lægge fliser langs 

banerne, og der skal også sås græs, siger Gun- /ab 



1 
Kantstenene til løbebanerne støbes i beton, og der må ikke være slinger i valsen. Det hele skal passe på millimeter. Foto: Bent Jakobsen 

t En meget præcis lagkage ,2 O·-/:. 

t°l°lr SIK-baner færdige på rekordtid 
SÆBY: Starten er gået til arbejdet med de 
nye løbebaner på Sæby Atletikstadion. 

1,1 Kvalifikationskravet er præcision og en tid 
på 15.09, men med et godt arbejde kan ba
nerne komme ind i en tid på cirka 15.08. 

- Aftalen er, at anlægget skal stå færdig den 
15. september, men i bedste fald er arbejdet 

_ med banerne allerede færdig midt i august, si
ger SIK-formand Gunnar Møller Nielsen. 

De gamle slagger er væk, der er nu lagt en 
bund med dræn, og fra bund til top bliver der 
tale om en millimeterpræcis lagkage af for
skellige lag. 

Efter stabilgrus i flere lag lægges dræn-as-

fait, og kagen pyntes med to lag kunststof, 
der skal sprøjtes to gange, inden banerne en
delig kan tegnes op. 

Projektet til 1,5 million kroner skal leve op 
til internationale krav, der må ikke være 
hældning på banerne. Det er millimeter, det 
drejer sig om. 

Dispensation 
De mange penge rækker ikke til at gøre pro

jektet færdig, så SIK 80 må selv gribe i lom
men og arbejde for sagen. 

- I år skal vi selv købe og lægge fliser langs 
banerne, og der skal også sås græs, siger Gun-

nar Møller Nielsen. 
- Sidste trin er en aluminiums-sarg, en kant 

langs banerne, men den koster over 60.000 
kroner, så den bliver der ikke penge til i år. 
Men klubben har fået dispensation, så vi kan 
holde stævner alligevel. 

På spørgsmålet, om det ikke har en social 
værdi selv at skulle udføre en del af arbejdet, 
svarer Mogens Møller Nielsen med at oprem
se en lang række af sommerens arrangemen
ter, som er socialt orienterede, og som skal på 
plads. 

- Vi har egentlig rigeligt at se til. 

/ab 
.... ---':- -- ---.... I .,,. _____ .... __ 
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SÆBY 

112 trods~~de regnen 
Sæbygård Løbet blev en succes t ,ods elendigt vejr 
SÆBY: Hele 112 friske 
motioniste r trodsede 
regnen, da SIK 80 og Sæ
by Folkeblad lørdag ef
termid dag skød Sæby
gård Løbet i gang . Det 
traditionsrige løb blev 
de rmed en pæn succes . 

- Det stod ned i stænger 
hele lørdag formiddag, og 
jeg var ærlig talt bekymret 
for vores arrangement . 
Men vejret taget i betragt 
ning er der grund til stor 
tilfredshed, siger Gunnar 
Møller Nielsen, der er for
mand for SlK 80. 

Deltagerrekorden blev 
sat for nogle år siden, da 
156 løb med i det natur
skønne område ved Sæby
gaard. Det normale del
tagerantal er 120-130, 
som også har været ni-

Op.varmningen er vigtig! 

veauet de seneste par år. 
- Men der har vejret også 

været dejligt, siger Gun 
nar Møller Nielsen. 

Resultaterne 
Resultatlisten - de tre 

bedste i hver kategori er 
nævnt: 

Kort rute, 3,8 kilometer : 
0-12 år, piger: l. Katrine 

Pedersen i 23.11 min . 2. 
Rikke H. Pedersen i 23.59 
min .. 3. Stina Nielsen. i 
37.20 min. 
. 12-16 år, piger: l. Mette 
Møller Nielsen i 22.48 
min. l. Katrine Vorum i 
22.48 min. 3. Anne Arvid
sen i 23.40 min. 

17-35 år, damer: 1. Grete 
Laulund i 21.55 min. 2. 
Tove Pedersen i 23 .34 

li 

in. 3. Helene Arvidsen i 
1.35 min. 
36-45 år, damer: 1. 

Hanne Thue Treebak i 
121.44 min. 2. Åse Nielsen i 
22.28 min. 3. Inga Nielsen 
i28.22min. 

Over 45 år, damer: 1. 
oan Borglum i 25.16 min. 

2. Randi Pedersen i 27.14 
min. 3. Margit Therkild
sen i 29.56 min. 

0-12 år, drenge: 1. Ulrik 
Nielsen i 18.32 min. 2. 
Vladimir Tamborg i 18.41 
min. 3. Emil Olsen i 22.24 
min. 

13-16 år, drenge: 1. Ru
ne Pedersen i 17.07 min. 

3. Nicolai Bering Madsen i 
18.55 min. 

17-35 år, mænd: 1. Jan 
Laust Pedersen i 14.32 
min. 2. Morten Hytte! i 
16.16 min. 2. Lasse Tvede i 
16.16 min. 

36-45 år, mænd: 1. Olav 
B. Madsen i 15.11 min. 2. 
Peter Steen Knudsen i 
16.29 min. 3. Jan Tvede i 
16.44 min. 

Over 45 år, mænd: 1. 
Erik Pedersen i 15.29 min. 
2. Christian Hytte! Jensen 
i 18.45 min. 3. Poul Bred
gaard i 20.50 min. 

Hemmingsen i 49.34 min. 
2. Birgit Troldborg Rafn i 
50.30 min . 3. Louise 
Munch Hansen i 59.00 
min. 

36-45 år, damer: 1. Lise
Lotte Engbjerg i 47.22 
min. 2. Thilde Thrige 
Nielsen i 49.10 min. 3. 
Mona Andersen i 56.29 
min. 

Over 45 år, damer: 1. Ida 
Larsen i 48.51 min. 2. 
Gudrun Larsen i 57.52 
min. 3. Tove Sommer i 
59.42 min. 

0-12 år, drenge: 1. Kristi
an Møller i 58.59 min. 1. 
Mads Bech Christensen i 

11 

13-16 år, drenge: I.John 
Nielsen i 48.55 min. 

17-35 år, mænd: 1. Lars 
Hansen i 35.27 min. 2. 
Frede Andersen i 36.52 
min. 3. Nicolai Nielsen i 
37.24min. 

36-45 år, mænd: 1. Fred
dy Birk Christensen i 
39 .29 min. 2. Bent Nielsen 
i 41.52 min. 3. Peter Steen 
Knudsen i 43.39 min. 

Over 45 år, mænd: 1. 
Erik Pedersen i 38.31 min. 
2. Jens Gaarden Andersen 
i 39.09 min. 3. William 
Koktved i 42.25 min. 

kjær 

__ -~L'-::-~--~--~~--:--===========----- l, 2. Kim Tvede '17.27 min. f •"" . q --· 

Lang rute, 9,9 kilometer: 
17-35 år, damer: 1. Helle 58.59 min. 
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ede regnen 
·ods elendigt vejr 

Sæbygård Løbet blev en succes på trods af regnen. Foto: Bent Jakobsen 

min. 3. Helene Arvidsen i 
81.35 min. 

36-45 år, damer: 1. 
~anne Thue Treebak i 
Cll.44 min. 2. Åse Nielsen i 

2.28 min. 3. Inga Nielsen 
28.22min. 
Over 45 år, damer: 1. 

Joan Borglum i 25.16 min. 
2. Randi Pedersen i 27.14 
min. 3. Margit Therkild
sen i 29.56 min. 

0-12 år, drenge: 1. Ulrik 
ielsen i 18.32 min. 2. 

Vladimir Tamborg i 18.41 
min. 3. Emil Olsen i 22.24 
min. 

13-16 år, drenge: 1. Ru
ne Pedersen i 17.07 min. 
2 .. Kim Tvede i 17.27 min. 

3. Nicolai Bering Madsen i 
18.55 min. 

17-35 år, mænd: 1. Jan 
Laust Pedersen i 14.32 
min. 2. Morten Hyttel i 
16.16 min. 2. Lasse Tvede i 
16.16 min. 

36-45 år, mænd: 1. Olav 
B. Madsen i 15.11 min. 2. 
Peter Steen Knudsen i 
16.29 min. 3. Jan Tvede i 
16.44 min. 

Over 45 år, mænd: 1. 
Erik Pedersen i 15.29 min. 
2. Christian Hyttel Jensen 
i 18.45 min. 3. Poul Bred
gaard i 20.50 min. 

Lang rute, 9,9 kilometer: 
17-35 år, damer: 1. Helle 

Hemmingsen i 49.34 min. 
2. Birgit Troldborg Rafn i 
50.30 min. 3. Louise 
Munch Hansen i 59.00 
min. 

36-45 år, damer: 1. Lise
Lotte Engbjerg i 47.22 
min. 2. Thilde Thrige 
Nielsen i 49.10 min. 3. 
Mona Andersen i 56.29 
min. 

Over 45 år, damer: 1. Ida 
Larsen i 48.51 min. 2. 
Gudrun Larsen i 57.52 
min. 3. Tove Sommer i 
59.42mLTl. 

0-12 år, drenge: 1. Kristi
an Møller i 58.59 min. 1. 
Mads Be.::h Christensen i 
58.59 min. 

13-16 år, drenge: I.John 
Nielsen i 48.55 min . 

17-35 år, mænd: 1. Lars 
Hansen i 35.27 min. 2. 
Frede Andersen i 36.52 
min. 3. Nicolai Nielsen i 
37.24 min. 

36-45 år, mænd: 1. Fred
dy Birk Christensen i 
39.29 min. 2. BentNielsen 
i 41.52 min. 3. Peter Steen 
Knudsen i 43.39 min. 

Over 45 år, mænd: 1. 
Erik Pedersen i 38.31 min. 
2. Jens Gaarden Andersen 
i 39.09 min. 3. William 
Koktved i 42.25 min. 

kjær 
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U n d ersku 112 trods~ 
lllodet fra 
Præstbro Festival igen næst 
Tekst: Anders Kjærgaard 
og Ole K. Pete~sen 
Foto: Bent Jakobsen · 

PRÆSTBRO: Weekendens ambi
tiøse musikfestivel i Præstbro blev 
med et underskud på formentlig 
omkring 50.000 kr. en delvis øko
nomisk ,fiasko Alligevel er ilds
jælene bag arrangement godt til
fredse. Organisatorisk blev festi-

. valen nemlig en så stor succes, at 
de er klar til at prøve igen næste 
år. · · 

- Vi manglede at sælg~ ca. 100 billet
ter. Det sammen med den deraf føl: . 
gende mindre omsætning er bag
grunden for underskudet . Vi tilskri
ver i høj grad regnvejret skylden for, 
at besøget ikke helt blev som ventet, 
fortæller en af initiativtagerne, tøm
rermester Per Smith. 

- Det var første gang, vi bandt an 
med et så stor stort arrangem ent , 
fortsætter han. Midt i skuffelsen 
over, at det økonomisk e result at ik- . 
ke blev helt så godt som ventet glæ
der det , at festivalen nød opbaknin g 
fra hele byen . Selv de, der var kriti
ske fra start en, har opfordr et os til at 
prøv e igen næste år. 

- Den store opbaknin g fra byens 
befolknin g gav sig også udslag i for
binde lse med opry dninge n i går. 
Telte, scener og boder med mere var 
pillet end søndag kl. 15, samtidig 
med at festpladsen var ryddet - tak
ket være at rigtig mange af byen 
borgere mødte op for at hjælpe . 

Uheldige med vejret 
- Over de to festivaldage gik 800 . 

mennesker gennem tælleapparater 
ne · 350 fredag og 450 lørdag . Vi 
havde håbet på mindst 1.400. 

- Det mål nåede vil altså langtfra . 

mærkelses, 
om festival 

En stor g 
der har så 
skudsgaran 
også komrri\ 
de sig på for! 
sin del et eve 

Ingen af 
udvalget ram 

130 frivilli 
Udvalget hc 

nefe .på ugen 
bl.iver trods m 
siti.vt at tale o 
festivalen nez 

- Alt kfappi 
tagerne udtr , 
med alt. Det 
frivillige hjæl1 
somheder, de1 
skudsgaranti. J 
er opbakning t 
stivalen til en 
de begivenhed 

- Det er nødv 
le år, så arran~ 

Men vi var også meget uheldig e med 
~,~:-~ .. ---=- __ , - = d t-., ~ n ~ o~ n__l~r~- __ _ 

Sæbygård Løbet blev en suc~es t 
SÆBY: Hele 112 friske 
motionister trodsede 
regnen, da SIK 80 og Sæ
by Folkeblad lørdag ef
termiddag skød Sæby
gård Løbet i gang . Det 
traditionsrige løb blev 
dermed en pæn succes. 

- Det stod ned i stænger 
hel e lørdag formidda g, og 
jeg var ærlig talt bekymret 
for vores arra~g ement . 
Men vejret taget r betr agt
nin g er der grund til stor 
tilfredsh ed, siger Gunnar 
Møller Nielsen, der er for
mand for SIK 80. 

Deltagerrekorden blev 
sat for nogle år siden , da 
156 løb med i det natur
skønne omr åde ved Sæby-

d Det normale delgaar . 0 130 
tagerantal er 12 - .' 
som også har været m-

veauet de seneste par ar. 0 

_ Men der har vejret ogsa 
været dejligt, siger Gun
nar Møller Nielsen. 

Resultaterne 
Resultatlisten - de . tre 

bedste i hver kategori er 
nævnt: 

Kort rute, 3,8 kilomet~r: 
0-12 år, piger: 1. K~tnn2e 

Pedersen i 23.11 mm. · 
Rikke H. Pedersen i 23.5~ 

. 3 Stina Nielsen.· 1 mm .. . 
37.20 min. _ 

12-16 år, piger: l. Mette 
Møller Nielsen i 22-4~ 
min. l. -Katrine Voru~ 1 

22.48 min. 3. Anne Arvid
sen i 23.40 min. 

17-35 år, damer : l. _Grete 
Laulund i 21.55 mm. 2· 1 

Tove Pedersen i 23·34 

--- -- j 



Hele 112 
trodsede 

\ • :mø~eJr 
, SÆBY: 112 friske motionister trodsede regnen, der 
stod ned i stænger lørdag formiddag, da Sæbygård 
Løbet blev afviklet, og dermed blev det traditions
rige løb en pæn succes . 

Formanden for SIK 80, Gunnar Møller Nielsen, 
var bekymret for arrangementet lørdag lllorgen. 

- Men v;ejret tageti betragtning er der al mulig 
grund til tilfredshed, siger llan : Deltagerrekorden 
ijlev4sat for. et par år Side;t1;\d<1Cl§t>løb med i_det 
naturskønne .område veg ~~bygaard'. . 

Deltagerene tog, som man kan se på billedet, 
vejret med,godt humør. 

.a ~""' ... 't 1-
Foto: BentJakobsen. 

VT Sæby side 11 



Onsdag den 25. juni 1997 

På linje med sidste år står der masser af spændende akti
viteter på »Sjov Sommer«-programmet. 

Pladser til 
• SJQVSOmmer 

Nåede man ikke at melde 
sit barn til »sjov sommer« 
inden sommerferien, kan 
det nåes endnu. 

Der er stadig ledige 
pladser til de tre dage i 
sommerferiens sidste uge, 
hvor der bydes på mange 
former for sport og leg til 
børn, der går i 2.-6. klas
se. 

1 
- Mange får ikke sat 

helt på plads, hva.d børne
ne skal lave inden som
merferien går i gang. Men 

det kan altså nåes endnu, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen fra SIK 80's atle
tikafdeling, der er med til 
at arrangere dagene. 

»Sjov sommer« foregår 
fra tirsdag den 29. juli til 
torsdagen efter fra klok
ken 8-15 på Sæby Torv, 
Atletikstadion og på 
stranden. 

Blandt aktiviteterne 
kan næv.nes sækkeløb og 
minimarathon. 



.. 
Side 16 Sæby Folkeblad Onsdag den 25. juni 1997 

Resultatliste for Sæbygårdløbet 1997 
Kort rute, 3,8 kilometer: 

0-12 dr, piger: 1. Katri
ne Pedersen 23.11. 2. Rik
ke H . Pedersen 23.59. 3. 
Stina Nielsen 37.20. 4. 
Anita Oien 37.21. 5. Ditte 
Møller Nielsen 38.02. 6. 
Julie Dyg, 40 .12. 7. Rikke 
Niel sen 43.01. 8. Sanne 
Munch Hansen 43.03. 9. 
Malene Marie Gedebjerg, 
43.04. 

13-16 dr, piger: 1. Mette 
Møller Nielsen 22.48 . 2. 
Katrine Vorum 22.48. 3. 
Anne Arvidson 23.40. 4. 
Henriette Nielsn 24.52. 4. 

Hanne Hansen 24 .52. 6. 
Stine Sørensen 25.51. 7. 
Henriette Bang 33.27. 7. 
Anja Houmann 33.27. 9. 
Camilla Juul Jensen 
38.26. 10. Mette Nielsen 
40.12. 

17-35 dr, damer: 1. Gre
te Laulund 21.55. 2. Tove 
Pedersen 23.34. 3. Helene 
Arvidson 31.35. 

36-45 dr, damer: 1. 
Hanne Thue Treebak 
21.44. 2. Åse Nielsen 
22.28. 3. Inga Nielsen 
28.22. 4. Karin - Møller 
38.25. 5. Bente Møller 

38.25. 
46 dr og derover damer: 

1. Joan Borglum 25.16. 2. 
Randi Pedersen 27.14. 3. 
Margit Therkildsen 29.56. 

0-12 dr, drenge: 1. mrik 
Nielsen 18.32. 2. Vladimir 
Tamborg 18.41. 3 Emil 
Olsen 22.24. 4. Rasmus 
Arvidson 23.47. 5. Kristi
an Stenholt 24.16. 6. Kri
stian D. Jensen 27 .36. 7. 
Brian Fabricius 32 .29. 8. 
Rasmus S. Christensen 
32.31. 9. Christian Møller 
Jensen 38.25. 

13-16 dr, drenge: 1. Ru-

ne Pedersen 17.05. 2. Kim 
Tvede 17.27. 3. Nicolai 
Bering Madsen 18.55. 

17-35 dr, mænd: 1. Jan 
Laust Pedersen 14.32 . 2. 
Morten Hytte! 16.16. 2. 
Lasse Tvede 16.16. 4. 
Kim Koop 18.33. 5. Alex 
B. Christensen 23.17. 

36-45 dr, mænd : 1. Olav 
B. Madsen 15.11. 2. Peter 
Steen Knudsen 16.29 . 3. 
Jan Tvede 16.44. 4. Pre
ben Kejser 17 .20. 5. Carl 
Sigen 20.02 . 6. Jørgen L. 
Jensen 20.19. 7. Ole Djer
næs Olsen 22.24. 8. Hans 

Thorslund 24.16. 9. Ole 
Nielsen 37 .22. 

46 dr og derover, mænd: 
1. Erik Pedersen 15.29. 2. 
Christian Hytte! Jensen 
18.45. 3. Poul Bredgaard 
20.50. 4. Tage Sønderby 
26.28. 

Lang rute, 9,9 kilometer: 
17-35 dr, damer: 1. Hel

le Hemmingsen 49.34. 2. 
Birgit Troldborg Rafn 
50 .30. 3. Louise Munch 
Hansen 59.00. 

36-45 dr, · damer: 1. Lise
Lotte Engbjerg 4 7 .22. 2 

------------------11 

Thilde Thrige Nielsen 
49.10. 3 Mona Andersen 
56.29. 

46 dr og derover, damer: 
1. Ida Larsen 48.51. 2. 
Gudrun Larsen 57.52. 3. 
Tove Sommer 59.42. 4. 
Marie-Louise Bruun 
1.09 .52. 

0-12 dr, drenge: 1. Kri
stian Møller 58.59. 1. 
Mads Bech Christensen 
58.59 . 

13-16 dr, drenge: 1. Jo
hn Nielsen 48 .55. 

17-35 dr, drenge/mænd: 
1. Lars Hansen 35.27. 2. 
Frede Andersen 36.52 . 3. 
Nicolai Nielsen 37 .24. 4. 
Jan Laust Pedersen 
37.30. 5. Bellocq Guy 
38.16. 6. John Kristensen 

· 39.23. 7. Karsten Jør
gensen 40.14. 8. Karsten 
Schaltz 40.55. 9. Torben 
Larsen 41 .15. 10. Erik Ol
sen 41.16 . 11. Peder Han
sen 42.52. 12. Max Hem
minsen 45.51. 13. Finn 
Jensen 46.31. 14. Jan Ni
elsen 4 7 .48. 15. Jan 
Jensen 48.00. 16. Per An
dreasen 48.45. 17. Lars 
Kristiansen 49.41. 18. 
Henrik Sørensen 51.07. 
19. Lars Christensen 
1.01.44. 

36-45 dr, mænd: 1. 
Freddy Birk Christensen 
39.29. 2. Bent Nielsen 
41.52. 3. Peter Steen 
Knudsen 43.39 . 4. 
Carsten Nørregård Lar
sen 43.52. 5. Jens Mejer 
phtjstens~n 'c _4'!\,0p., , 6. 
HBilll Kirstein 46 .24. 7. 
Jørgen Jensen 48.39. 8. 
Johnny Jensen 50.46. 9. 
Pouli Svends 51.30. 10. Ib 
Nielsen 52.01. 11. Laurit s 
P. Jacobsen 55.19. 12. 
Kenneth Madsen 1.01.45. 

46 dr derover, mænd: 1. 
Erik Pedersen 38.31. 2. 
Jens Gaarden Andersen 
39.09 . 3. William Koktv ed 
42.25. 4. Anders Rittig 
43 .35 5. Per Søe Madsen, 
46.03 . 6. Jørgen Nielsen 
49 .10. 7. Steffen Munch 
Hansen 51 .19. 8. , Tage 
Sønderby 53.49. 



Kort rute, 3,8 kilometer: Hanne Hansen 24.52. 6. 
0-12 år, piger: 1. K.atri- Stine Sørensen 25.51. 7. 

ne Pedersen 23.11. 2. Rik- Henriette Bang 33.27. 7. -
ke H . Pedersen 23.59. 3. Anja Houmann 33.27. 9. 
Stina Nielsen 37.20. 4. Camilla Juul Jensen 
Anita Oien 37.21. 5. Ditte 38.26 . 10. Mette Nielsen 
Møller Nielsen 38.02 . 6. 40.12. ' 
Julie Dyg, 40.12. -7. Rikke 17-35 år, damer: 1. Gre
Niei:sen 43.01. 8. Sanne te Laulund 21.55 . 2. Tove 
Munch Hansen 43.03. 9. Pedersen 23.34. 3. Helene 
Malene _ Mari.e Gedebjerg , · Arvidson 31.35. 
43.04. · 36-45 år, damer : 1. 

13_~16 år, piger : 1. Mette Hanne_ · Thue Treebak 
Møller Nielsen 22.48 . 2. 21.44. 2. Åse Nielsen 
Katrine Vorum 22.48 . 3. 22.28. 3. Inga Nielsen 
Anne Arvidson 23.40. 4. 28.22. '4. Karin - Møller 
Henriette Nielsn 24.52. 4. 38.25. 5. Bente Møller 

38.25. 
46 år og derover damer : 

1. Joan Borglum 25.16. 2. 
Randi Pedersen · 27.14 . 3. 
Margit Therkildsen 29.56. 

0-12 år, drenge: l. Ulrik 
Nielsen 18.32. 2. Vladimir 
Tamborg 18.41. 3 Emil 
Olsen 22.24. 4. Rasmus 
Arvidson 23.47 . 5. Kristi
an Stenholt 24.16. 6. Kri
stian D. Jensen 27 .36. 7. 
Brian Fabricius 32.29. 8. 
Rasmus S. Christensen 
32.31. -9_ Christian Møller 
Jensen 38.25. 

13-16 år, -drenge: 1. Ru-

ne ·p ooer1ren~_n -:-oo~~.--,.-.n:.-.i:u 
Tvede 17 .27. 3. Nicolai 

• Bering Madsen 18.55. 
17-35 år, mænd: 1. Jan 

Laust Pedersen 14.32. 2. -
Morten Hyttel 16.16. 2: 
Lasse Tvede 16.16 : 4. 
Kim Koop 18.33. 5. Alex 
B. Christensen 23.17 . 

36-45 år, mænd : 1. Olav 
B. Madsen 15.11. _2. Peter 
Steen Knud sen 16.29. 3. 
Jan Tvede 16.44. 4. Pre~ 
ben Kejser 17 .20. 5. Carl 
Sigen 20.02. 6. Jørgen L .. 
J_ensen 20.19. 7. Ole Djer
næs Olsen 22.24. 8, Hans 

Nielsen 37 .22. 
46 år og derover, rriænd: 

1. Erik Pedersen · 15.29. 2. 
Christian _ Hyttel Jensen \_. 
18.45 . 3. :Poul Bredgaard 1 
20.50. 4. Tage Sønderby 
26.28. , 

Lang rute, 9,9 kilometer: 
17-35 år, damer : 1. Hel

le Hemmingsen 49.34. 2. 
Birgit Troldborg Ram 
50.30. 3. Louise Muncli 
Hansen 59.00 . ; 

36~45 år, damer : 1. Lise 1 
Lotte Engbjerg 4 7 .22. 2 

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

49"":T0-:-3- Mnna~.tUiaer" "'n 
56.29. 

46-"år og derover, damer: 
1. Ida Larsen 48.51. 2. 
Gudrun Larsen 57.52 . 3. 
Tove Sommer 59.42 . 4. 
Marie-Louise Bruun 
1.09.52. 

0-12 år, drenge: 1. Kri
stian Møller 58.59. 1. 
Mads Bech Christensen 
58.59. 

13-16 år, drenge :· 1. Jo~ 
hn Nielsen 48.55. 

17-35 år, drenge I mænd : 
1. Lars Hansen 35.27. 2. 
Frede Andersen 36.52. 3. 
Nicolai Nielsen 37.24. 4 . 
Jan Laust Pedersen 
37.30. 5. Bellocq Guy 
38.16. 6. John Kristensen 
39.23 . 7. Karsten Jør-
gensen 40.14. 8. Karsten 
Schaltz 40.55. 9. Torben 
Larsen 41.15. 10. Erik Ol
sen 41.16 . 11. Peder Han
sen 42.52. 12. Max Hem
minsen 45.51. 13. Finn 
Jensen 46.31. 14. Jan Ni
elsen 47.48. 15. Jan 

. Jensen 48.00. 16. Per An-
dreasen 48.45. 17 . . Lars 
Kristiansen 49.41. 18. 
Henrik Sørensen 51.07. 
19. Lars Christensen 
1.01.44. -

·36-45 år, mænd: 1. · 
Freddy Birk Christensen 
39.29. 2. Bent Nielsen 
41.52. 3. Peter Steen 
Knudsen 43.39. 4. 
Carsten Nørregård Lar
sen 43.52. 5. Jens Mejer 
.C~ §~n~-~!t,,-i._11Æt·, L 6. 
Haiiis Kirstein 46.24. 7. 
Jørgen Jensen ·48.39. 8. 
Johnny Jensen 50.46 . 9. 
Pouli Svends 51.30. 10. Ib 
Nielsen 52 .01. ·11. Laur it s 
P. Jacobsen 55.19 . 12. 
Kenneth Madsen 1.01.45 . 

46 qr derover, mænd: l. 
Erik Pedersen 38.31. · 2. 
Jens Gaarden And erse n 
39 .09. 3. William Koktved 
42.25 . 4. Anders Rit tig 
43.35 5. Per Søe Mad sen , 
46.03. 6. Jørgen Nielsen 
49.10 . 7 . . Steffen Munch 
Hansen 51.19. 8. , Tage 
Sønderby 53.49 . _ 



•{ j. 

111\'l 

Side 16 Sæby Folkeblad 

.. .....-. , \\ 

_) 

I 
f Onsdag den 25. juni 1997 

Resultatliste for Sæbygårdløbet l 997 
Kort rute, 3,8 kilometer: 

0-12 år, piger: 1. Katri
ne Pedersen 23.11. 2. Rik 
ke H. Pedersen 23.59 . 3. 
Stina Nielsen 37.20 . 4. 
Anita Oien 37.21. 5. Ditte 
Møller Nielsen 38.02. 6. 
Julie Dyg, 40.12. 7. Rikke 
Nielsen 43.01. 8. Sanne 
Munch . Hansen 43.03 . 9. 
Malene Mariti Gedebjerg, 
43 .04 . 

1 
13:16 år, pig er: 1. Mette 

Møller Nielsen 22.48. 2. 
Katrine Vorum 22.48. 3. 
Anne Arvidson 23 .40 . 4. 
Henriette Nielsn 24 .52. 4. 

Hanne Hansen 24.52. 6. 
Stine Sørensen 25 .51. 7. 
Henriette Bang 33 .27 . 7. 
Anja Houmann 33.27. 9. 
Camilla Juul Jensen 
38.26. 10. Mette Nielsen 
40.12. 

17-35 år, damer : 1. Gre
te Laulund 21.55. 2. Tove 
Pedersen 23 .34 . 3. Helene 

, Arvidson 31.35. 
36-45 år, dam er: 1. 

Hanne Thue Treebak 
21.44 . 2. Åse Nielsen 
22.28. 3. Inga Nielsen 
28.22 . 4. Karin - Møller 
38.25. 5. Bente Møller 

38.25. 
46 år og derover damer: 

1. Joan Borglum 25.16 . 2. 
Ranqi Pedersen 27.14. 3. 
Margit Therkildsen 29.56. 

0-12 år, drenge: 1. Ulrik 
Nielsen 18.32. 2. Vladimir 
Tamborg 18.41. 3 Emil 
Olsen 22.24. 4. Rasinus 
Arvidson 23.4 7. 5. Kristi
an Stenholt 24.16. 6. Kri
stian D. Jensen 27 .36. 7. 
Brian Fabricius 32 .29 . 8. 
Rasmus S. Christensen 
32.31. 9. Christian Møller 
Jensen 38.25 . 

13-16 år, drenge : 1. Ru-

ne Pedersen 17.05. 2. Kim 
Tvede 17.27. 3. Nicolai 
Bering ' Madsen 18.55 . 

17-35 år, mænd: 1. Jan 
Laust Pedersen 14.32. 2. · 
Morten Hyttel 16.16. 2. 
Lasse Tvede 16. 16: 4. 
Kim Koop 18.33 . 5. Alex 
B. Christensen 23: 17. 

36-45 år, mænd: 1. Olav 
B. Madsen 15.11. 2. Peter 
Steen Knudsen 16.29. 3. 
Jan Tvede 16.44 . 4. Pre~ 
ben Kejser 17.20. 5. Carl 
Sigen 20 .02 . 6. Jørgen L. 
Jensen 20.19. 7. Ole Djer 
næs Olsen 22 .24 . 8. Hans 

Thorshind 24.16. 9. Ole f 
Nielsen 37.22. i 

46 år og derover, mænd :.
1 

1. Erik Pedersen 15.29. 2.f. 
Christian Hyttel Jensen (' 
18.45. 3. :Poul :Bredgaard; 1 

20.50. 4. Tage Sønderby 
26 .28. ,i 

Lang rute, 9,9 kilometer: " 
17-35 år, damer : 1. Hel

le Hemmingsen 49.34. 2. 
Birgit Troldborg Rafn 
50.30. 3. Louise Munc lil 
Hansen 59 .00 . 

36-45 år,· damer: 1. Lise , 
Lotte Engbjerg 4 7 .22. 2 

- ------- ·-----·-------" 

Thilde Thrige Nielsen 
49 .10. 3 Mona Andersen 
56 .29. 

46 dr og derover, damer : 
1. Ida Larsen 48 .51. 2. 
Gudrun Larsen 57.52. 3. 
Tove Sommer 59.42. 4. 
Marie-Louise Bruun 
1.09 .52. • 

0-12 år, drenge : 1. Kri
stian Møller 58.59 . 1. 
Mads Bech Christensen 
58 .59. 

13-16 år, drenge: 1. Jo 
hn Nielsen 48.55 . 

17-35 år, drenge/mænd : 
1. Lars Hansen 35 .27. 2. 
Frede Andersen 36.52. 3. 
Nicolai Nielsen 37 .24. 4. 
Jan Laust Pedersen 
37 .30 . 5. Bellocq Guy 
38.16. 6. John Kristensen 

, 39.23. 7. Karsten Jør
gensen 40.14. 8. Karsten 
Schaltz 40.55. 9. Torben 



ONSDAG DEN 25. JUNI 1997 

Sæbygård-løb en våd sucæs 

Måske kunne der være 
sat ny rekord i deltagere. 
Men massiv regn om for
middagen sørgede for, at 
deltagertallet i årets 
Sæbygård-løb holdt sig 
indenfor det normale. 

Heldigvis fik de 112 
løbere, der meldte sig ved 
startsnoren, en dejlig 
løbeoplevelse, da det kla-

rede op til eftermiddagen. 
Løbevejret var næsten 

ideelt med den friske duft 
fra den regnvåde skov i 
næsen til at give ekstra 
energi på skovstierne. 
Dog skulle man passe på 
det lidt fedtede underlag, 
men der var ingen mel
dinger om skader efter at 
både det korte løb på 3, 8 

kilometer og det lange på 
9,9 kilometer var færdigt. 

Løberne blev varmet op 
af Hanne Rohlen og dan
seglad musik, inden del
tagerne blev sendt afsted. 
»Sliderne « på den knap ti 
kilometers rute blev også 
belønnet med den bedste 
udsigt, som kom ved 
Langtvedgård, hvor både 

I den kølige, regn
friske luft, skulle 
der ikke megen 
overtalelse til at få 
løberne til at var
me grundigt op. 
Foto: Bent Jakob
sen 

Kattegat og Fre
derikshavn ligger 
for ens fødder. 

Blandt vinderne 
var der noget så 
sjældent som - en 
akrobatisk dob
beltsejr. Pigerne 
Mette Møller Niel
sen og Katrine Vo
rum vandt klas
sen for 13-16-åri
ge ved at slå en 
stående saltomor
tale ind over må}
stregen. 

Arrangørerrie 
fra SIK 80 og 

Sæby Folkeblad kunne 
glæde sig over et et ar
rangement uden skader 
og problemer og venter at 
gentage løbet næste år. 
. Uafhentede diplomer 

fra løbet kan hentes hos 
Sæby Folkeblad, Sæby 
Torv. knu-

Læs resultatlisten side 16. 
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. Pladser til sommersjov · 197 7 
SÆBY: Der er stadigvæk 

· chancer for at få lidt sjov 
i skolesommerferien, . 
hvis man hører til de for
ældre, der ikke har fået -
meldt sit barn -til de · tre 
aktivitets-fyldte dage 
sidst i juli. Der er nemlig 

· stadig ledige pladser til 
d~ tre dage, . som i år 
foregår fra 'tirsdag 27. 

. juli til torsdag 29. jult 
· Det meqdeler formand 

for SIK 80s atletikafde
ling, . Guhnar .: Møller 
Nielsen, · der er ined til at 

arrangere sjov sommer- ~--. 
dagene. Her får" børnene . 
mulighed (0~ 9t boltre 
sig med jævnald _ren~e · 
under opsyn af frivillige .. 
voksne arrangører, og . 

- blandt aktiviteterne kan 
nævnes sækkevæddeløb 
og.-~ini-maraton. -
. Tilbuddet gælder for 
alle skolebørn fra anden 
til og med sjette klasse, 
og aktiviteterne foregår · 
på henholdsvi~ Sæby at
letikstadion, Torvet samt 
på stranden . . 
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SÆBY 

Skovgruppen blev sendt på orienteringsløb i den smukke skov ved Sæbygaard. 

Sommeren 
• er SJOV 

og svedig 
Aktive feriedage hos SIK 
SÆBY: Er det sjovt at sve
de? Ja, mener 23 friske 
Sæby-børn, der har valgt 
at sætte tre feriedage af 
til sport og hyggeligt 
samvær i sommervar
men. 

Arrangementet hedder 
Sjov Sommer og atletik
klubben SIK 80 står bag. 
Indholdet spænder over et 

væld af forskellige aktivi
ter på Sæby Torv, Sæbyga
ardskolen og Sæbygaard
skoven. 

I flæng kan næves fod
bold, håndbold, forhin
dringsløb, basket, rund
bold, stafetløb, oriente
ringsløb, mini-maraton, 
gøgl og forskellige idræts
lege. 

Den sjove sommer be-

Der var også tid til at pjatte og grine i pauserne mellem 
aktiviterne. Foto: Ulrik Bng 

På skolen stod den på en stribe traditionelle sportsgrene. For eksempel basketball. 

gyndte i går morges, da de fra kl. 10.00 var der gang i dog af med et fælles stæv
ialt 23 tilmeldte børn fra aktiviteterne i byen, på ne efterfulgt af eftermid-
2-6. klasse, mødtes på Sæ- skolen og i skoven. dags-diskotek. Det tre da
bygaardskolen kl. 8. Her Programmet for i dag og ge lange arrangement 
meldte deltagerne sig ind i morgen er stort set det slutter i morgen kl. 18. 
på et af de ialt tre hold, og samme. Torsdag sluttes lait seks unge instruktø-

ONSDAG 30. Juu 1997 

Foto: Ulrik Bang 

rer, der alle er aktive med
lemmer af SIK 80 og har 
lederkurser bag sig, sørger 
for, at alt går rigtigt og for
svarligt til. 

kjær 
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Sommeren 
• er SJOV 

og svedig 
Aktive feriedage hos SIK 
SÆBY: Er det sjovt at sve
de? Ja, mener 23 friske 
Sæby-børn, der har valgt 
at sætte tre feriedage af 
til sport og hyggeligt 
samvær i sommervar
men. 

Arrangementet hedder 
Sjov Sommer og atletik
klubben SIK 80 står bag. 
Indholdet spænder over et 

væld af forskellige aktivi
ter på Sæby Torv, Sæbyga
ardskolen og Sæbygaard
skoven. 

I flæng kan næves fod
bold, håndbold, forhin
dringsløb, basket, rund
bold, stafetløb, oriente
ringsløb, mini-maraton, 
gøgl og forskellige idræts
lege. 

Den sjove sommer ,be-

Der var også tid til at pjatte og grine i pauserne mellem 
aktiviterne. Foto: Ulrik Bng 

På skolen stod den på en stribe traditionelle sportsgrene. For eksempel basketball. 

gyndte i går morges, da de fra kl. 10.00 var der gang i dog af med et fælles stæv
ialt 23 tilmeldte børn fra aktiviteterne i byen, på ne efterfulgt af eftermid-
2-6. klasse, mødtes på Sæ- skolen og i skoven. dags-diskotek. Det tre da
bygaardskolen kl. 8. Her Programmet for i dag og ge lange arrangement 
meldte deltagerne sig ind i morgen er stort set det slutter i morgen kl. 18. 
på et af de ialt tre hold, og samme. Torsdag sluttes Ialt seks unge instruktø-

Foto: Ulrik Bang 

rer, der alle er aktive med
lemmer af SIK 80 og har 
lederkurser bag sig, sørger 
for, at alt går rigtigt og for
svarligt til. 

kjær 
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Skovgruppen blev sendt på orienteringsløb i den smukke skov ved Sæbygaard. Foto: Ulrik Bang 
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-SIK 80 
ATLETIK 
TRÆNING PÅ 

ATLETIKSTADION: 
TIRSDAGE: 

6-8 år ............................. kl. 18.00-19. ·00 

TIRSDAGE OG TORSDAGE: 
9-12 år ........................... kl. 18.00-19.00 
13 år og ældre ............... ~ .. kl. 19.00-~0.30 

>JSSÆ~Y ~ 
FIS ·v ·E IN·nu· ··s· T·R1· ... -n '.• . : : _,.: ' .. ·· ... :-. . ··. 



Onsdag den 6. august 1997 

Sæbygård Skov var en del af rammen om arrangementet »Sjov Sommer« i sidste uge, hvor 
der blandt andet stod løb på programmet. Foto: Ulrik Bang. 

I sportens tegn_ 
Slyngbold, minimarat
hon, rulleskøjteløb og ba
sketball er blot et lille ud
pluk af de mange aktivi
tet.er, der fik en masse 
børn til at sove ekstra 
godt i sidst.e uge. 

To af kommunens id
rætsforeninger havde in
viteret børn i aldersklas
sen 2. til 6. klasse til at 
prøve en række forskelli
ge sportsgrene. 

Tirsdag, onsdag og tors
dag arrangerede SIK 80 
»Sjov Sommer«. I løbet af 
de tre dage · prøvede de 
knap 30 deltagere at løbe . 

Spydkast 
varen af 
de disci-

pliner, der 
stod på 

program
met ved 
atletik
skolen i 

Dybvad. 
Foto: Ul
rik Bang. 

stafetløb, at spille tou
chrugby, lave gøgl, løbe 
minimarathon og forhin
dringsløb, spille fod- og 
rundbold og meget mere. 
Aktiviteterne var fordelt 
på og omkring Sæby
gårdsskolen, i skoven og i 
midtbyen. 

Fredag var det så Dyb
vad Idrætsklubs tur til at . 
diske op med et atletik
program for samme al
dersklasse, denne gang 
målrettet eleverne på 
skolerne i Agersted, 
Flauenskjold, Hørby, Vo
erså, Østervrå og Dybvad . 

I hele 12 timer fik del
tagerne lov til at prøve så 
forskellige aktiviteter 
som højdespring, rulle
skøjteløb, ølkassestabling, 
spydkast og hækkeløb, in
den der om aftenen var 
fællesspisning omkring 
grillen. Blandt fredagens 
instruktører var også Ol
au Thomassen, der netop 
er vendt hjem fra Ung 
doms-OL i Portugal, hvor 
han opnåede en flot fjer
deplads i 400 m. hække
løb. 

piac 





-atletik-talenter 
DYBVAD: 78 præsterede 
resultater, der berettigede 
til en nål, da DGI-Nord- '. 
østjylland med Dybvad 
Idrætsklub som praktisk 
arrangør stod for afviklin
gen af et atletik-nålestæv
ne pa Dybvad Atletiksta- . 
dion . 

Resultaterne rakte til ud-
. deling af ikke færre end 21 · 
guldnåle, 33 .sølvnåle og 
25 bronzenåle. 

Nålestævnet fik en fin 
afvikling i herligt som
mervejr. Der var omkring 
100 tilmeldinger fra atle~ 
tikklubberne i Hadsund, 
Byi:sted-Hjeds, Aalborg, 
Sæby, Hjørring og Dyb
vad. · 

Deltagerne gennemførte 
en trekamp bestående af 
et løb, et spring og et kast, 
idet deltagerne selv kunne 
vælge en foretrukken di
sciplin inden for de nævn
te kategorier. 

Da den lange række af 
resultater var gjort op og 
omregnet til points, kun
ne der uddeles nåle til føl
gende . for deres trekam:p
resultat, idet de blev place
ret i nedenævnte række
følge inden for de .enkelte 
aldersgrupper: · 
Piger 6~ 7 år: Sølv: Kathri
ne Reinholdt, Hjørring. 
Piger 8-9 år: Guld:_ Rikke 
Pedersen, Sæby, Kathrine 
Nielsen, Hjørring, Marie 
Møller, Dybvad, Janni El
·neff, • Dybvad og Simone 
Dige Larsen, Dybvåd. · 

Søl\f: Vibeke G. Jensen, 
Dybvad, Anne Mette Mad
sen, Dybvad, · Katrine Pe
dersen, Sæby, Sara Gazani, 
Hjørring, og Marie Louise 
Krogh, Sæby. 

Bronze: Ditte Marie, Sæ
by og Charlotte Pedersen, · 
Dybvad. 
Piger 10-11 år: Guld: 
Louise Kristiansen, Hjør

c:--- =rin= ,g, Christine 
Hadsund, Sidse Juul, Hjør
ring, Kristina Madsen, 
Dybvad, Mette Abild: 
gaard, Dybvad og Mette 
Jensen, Hjørring. · 

Sølv: Christina Dige Lar" 
sen, Dybvad og Kirstine 
Bentsen, Byrsted-Hjeds. 

Bronze: Pernille Holte
gård, Sæby, Henriette G. 
Jensen, Dybvad, Lise R. 
Jensen, Dybvad og Sofie 
Timmermann , Byrted
Hjeds. 
Piger 12-13 år: Guld: Ca
mma Nielsen, Sæby, Marie 
Pedersen, Hjørring, Anne 
Lolk-H~nsen, Dybvad, 
Helle Mølhave, Sæby ·og · 
C' !...l - - 't T- ..l - 1 TT- ----l - - -- ..ll 

Sølv: Ditte Møller Niel
sen, Sæby, Pernille Jacob
sen, Dybvad, Michelle 
Larsen, Dybvad, · Lene 
'.('homassen, Hadsund og 
Anna Nysum, Aalborg . 

Bronze: Nanna Olsen, 
Aalborg , Pernille D. Jen
sen, Sæby, Anne K. Tim
mermann, Byrsted-Hjeds, 
Eva Andersen, Sæby og 
Trude B. Christensen, 
Hjørring. 
Piger 14-15 år: Sølv: Per
nille Kjølholt, Hadsund. 
Piger 16-17 år: Sølv: Sisse 

1 

Olsson, Dybv:ad.. · 
'Drenge 6-7 år: Guld: Jep
pe Abildgaard, Dybvad og 
Tobias Tunmermann, Byr- · 
sted-Hjeds. · _ 

Sølv: _Mads Pedersen, 
Sæby og Marck Kristen
sen, Sæby. 

Bronz: Nicklas Panzio, 
Sæby. 
Drenge 8--9 år: Guld: Hen- , 
tik Hvitved, Dybv~d og Ja
cob B. Brøns, Dybvad. 

Sølv: Niels Chr. Nielsen, 
Dybvad, Henrik Pedersen, 
Sæby, . Thomas Jacobsen, 
Dybvad, Steffen Møller, 
Dybvad · og Jonas Nielsen, 
HJørring. 

Bronze: Martin Jensen, 
Dybvad, Gustav Christen
sen, Hjørring og Søren 
Rasmussen, Dybvad. 
Drenge 10-11 år: Guld: 
Kennth Knudsen, Aal
borg . 

Sølv: Palle Jensen, Aal, 
borg, Mathias Brassøe, 
Dybvad, Lasse Jensen, Aal
borg, Jesper Lolk-Hansen, 
Dybvad og Christian Kro
er, Aalborg. 

Bronze:. Rene Glitfeldt, 
Hadsund, , Mads Møller, 
Dybvad, Jens Jessen-Han
sen, Hadsund, Erik Røn
now, Hjørring _ og Anders 
Brasted, Sæby. 
Drenge 12-13 å~ Sølv: Al
fred Kristensen, Aalborg . 

borg. _ 
Bronze: Mads Royberg, 

Aalborg og Jon Yde Bent -
sen, Aalborg. . 
Drenge 14-15 år: Sølv: 
Kristian Pedersen-, Hjør
ring, Rune Ped_ersen, 
Sæby, John Ha_nsen, Dyb
vad og Krisfum Kristins
son, Aalborg. 

Bronze: Anders Jacob
sen, Dybvad. 

Som det fremgår var de 
· flest guldnåle til pigerne, 
nemlig hele 16 af de 21, 
der uddeltes . 

De bedste fra stævnet 
går videre _ til den nordjy
ske finale senere på sæso,-
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78 nåle til'· 
· atletik-talenter 
DYBVAD: 78 præsterede 
resultater, der berettigede 
til en nål, da DGI-Nord- -
østjylland med Dybvad 
Idrætsklub som praktisk 
arrangør stod for afviklin
gen af et atletik-nålestæv
ne p-å Dybvad Atletiksta- . 
dion. 

Resultaterne rakte til ud-
. deling af ikke færre end 21 · 
guldnåle, ·33 sølvnåle og 
25 bronzenåle. 

Nålestævnet fik en fin 
afvikling i herligt som
mervejr. Der var omkring 
100 tilmeldinger fra atle~ 
tikklubberne i Hadsund, 
Byrsted-Hjeds, Aalborg, 
Sæby, Hjørring og . Dyb
vad. · 

Deltagerne gennemførte 
en trekamp bestående af 
et løb, et spring og et kast, 
idet deltagerne selv kunne 
vælge en foretrukken di
sciplin inden for de nævn
te kategorier. 

Da den lange række af 
resultater var gjort op og 

· omregnet til points, kun
ne der uddeles nåle til føl
gende for . deres trekallip
resultat, idet de blev place
ret i nedenævnte række
følge inden for de .enkelte 
aldersgrupper: · 
Piger 6~ 7 år: Sølv: Kathri
ne Reinholdt, Hjørring. 
Piger 8-9 år: Guld:. Rikke 
Pedersen, Sæby, Kathrine 
Nielsen, Hjørring, Marie 
Møller, Dybvad, Janni El
·neff, , Dybvad og Simone 
Dige Larsen, Dybvad. · 

SølV': Vibeke G.-Jensen, 
Dybvad, Anne Mette Mad
sen, Dybvad, · Katrine Pe
dersen, Sæby, Sara Gazani, 
Hjørring, og Marie Louise 
Krogh, Sæby. 

Bronze: Ditte Marie, Sæ
by og Charlotte Pedersen;· 
Dybvad. -
Piger 10-11 år: Guld: 
Louise Kristiansen, Hjør
ring, Christine Borch, 

Sølv: Ditte Møller Niel
sen, Sæby, Pernille Jacob- 1 
sen, Dybvad, Michelle 
Larsen, Dybvad, Lene 
Thomassen, Hadsund og 
Anna Nysum, Aalborg. 

Bronze : Nanna Olsen, 
Aalborg, Pernille D. Jen
sen, Sæby,_ Anne K. Tim
mermann, Byrsted-Hjeds, 
Eva Andersen, Sæby og ' 
Trude · · B. Christensen, 
Hjørring. -
Piger 14-15 år: Sølv: Per
nille Kjølholt, Hadsund. 
Piger 16-17 år: Sølv; Sisse 
Olsson, Dybvad .. 

'Drenge 6-7 år: Guld: Jep
pe Abildgaard, Dybvad og 
Tobias Trmmermann, Byr- · 
sted-Hjeds. -· -

Sølv: Mads Pedersen, 
Sæby og Marck Kristen
sen, Sæby. 

Bronz: Nicklas Panzio, 
Sæby. 
Drenge. 8--9 år: Guld: Hen
rik Hvitved, Orbv~d og Ja
cob B. Brøns, Dybvad. 

Sølv: Niels Chr. Nielsen, 
Dybvad, Henrik Pedersen, 
Sæby, . Thomas Jacobsen, 
Dybvad, Steffen Møller; 
Dybvad · og Jonas Nielsen, 
HJørring. 

Bronze: Martip. Jensen, 
Dybvad, G~stav Christen- i 
sen, Hjørring og Søren 
Rasmussen, Dybvad: 
Drenge 10-11 år: Guld: 
Kennth Knudsen, Aal-1 
borg. 

Sølv: Palle Jensen, Aal- . 
borg, Mathias Brassøe, 
Dybvad, Lasse Jensen, Aal
borg, Jesper Lolk-f{ansen, 
Dybvad og Christian Kro
er, Aalborg. 

Bronze: · Rene Glitfeldt, 
Hadsund, . Mads .Møller, , 
Dybvad, Jens Jessen-Han
sen, Hadsund, Erik Røn
now, Hjørring .og Anders 
Brasted, Sæby. 
Drenge 12-13 år:. Sølv: Al
fred Kristensen, Aalborg _ 
og Jesper Sørensen, Aal-



TIRSDAG 26. AUGUST 1997 

SIK-piger 
fik bronze 
Besatte tredjeplads ved landsmesterskabet 
SÆBY: Syv 12-13 årige at
letikpiger fra Sæby-klub
ben SIK 80 var med til at 
sikre det nordjyske hold 
bronzemedaljer ved 
landsmesterskaberne i 
Svendborg i weekenden. 

Ud over hold-kampen dy
stede holdene også i de 
enkelte discipliner, lige
som der blev kæmpet om 
medaljer individuelt både 
hos drengene og pigerne. 

Det flotteste resultat på 
hold-niveau var pigernes 
sølvmedaljer i stafetløbet. 
Her var tre af de fire del
tagere på det nordjyske 
hold sæbynitter, nemlig 
Camilla Nielsen, Helle 
Mølhave og Ditte Møller 
Nielsen. 

Godt stafet-løb 
I den individuelle kon

kurrence gjorde Camilla 
Nielsen sig fordelagtigt be
mærket med en samlet an
denplads i trekampen. 
Flot taget i betragtning af, 
at hun dystede mod 69 pi
ger fra hele landet. 

individuel femtepl ads. 
Sæby-atleten vandt 4x80 
meter stafetten sammen 
med to løbere var Aalborg 
og en fra Hadsund. 

På lørdag går det igen 
løs i Svendborg, når 
Jydsk/Fynsk Atletikfor
bund har regionsturne
ring. Følgende er udtaget 
fra Sæby: Camilla Nielsen, 
Ditte Møller Nielsen, Hel
le Mølhave, Kim Christen
sen, Stephan Jørgensen og 
Rasmus Frydkær. 

Resultaterne 
Resultater fra week

enden: 
· 12-13 årige piger, tre 

kamp: 
Camilla Nielsen: 80 

meter løb i 11,2 sekunder 
(1173 point ), længde
spring med 4,49 meter 
(1192 point) og kuglestød 
med 9,38 meter (1090 
point). lait 3455 point, 
der rakte til en samlet an
denplads. 

Helle Mølhave: 80 me 
ter løb i 12,2 sekunder 
(915 point) , længdespring 
med 3,99 meter (1011 
point) og kuglestød med 
9,30 metei: (1082 point). 
lait 3008 point. 

Julie Dyg: 80 meter løb i 
12,6 sekunder (812 point), 
højdespring med 1,25 me
ter (1011 point) og kugle 
stød med 7,27 meter (868 
point). Ialt 2761 point. 

Pernille Jensen: 80 me
ter løb i 13,2 sekunder 
(658 point), længd espring 
med 3,26 meter (797 
point) og kuglestød med 
6,46 meter (784 point). 
lait 2187 point. 

Eva Andersen: 80 meter 
løb i 13,4 sekunder (606 
point) , længdesp ring med 
3,38 meter (791 point) og 
kuglestød med 6,48 meter 
(786 point). lait 2183 
point. 

Drenge, trekamp: 
Kim Christensen: 80 

meter løb i 11 sekunder 
(1153 point), længde
sprin g med 4, 13 meter 
(828 point) og kuglestød 
med 12,04 meter (1193 
point). Ialt 3172 point og 
en femteplads. 

---::r-·y:;:,:' t.&. 

Hos de 13-14 årige dren
ge var SIKs Kim Christen
sen med i trekampen mod 
7 4 andre atleter og fik en 

Ditte Møller Nielsen : 
80 meter løb i 11,5 sekun
der (1096 point), høj
despring med 1,40 meter 
(1284 point) og boldkast 
med 36,68 meter (845 
point). Ialt 3225 point. kjær ·Camilla Nielsen opnåede en samlet 2.-plads i trekamp for 12-13 årige piger. Arkivfoto 

fi l 



Onsdag den 27. august 1997 

Sæby-løb skydes 
af for tredje-gang 
Når Sæby Løbet skydes af 

. for tredje gang lørdag 6. 
sept.ember, håber . arran
gørerne på rekord-delta
gelse · og hermed, at unge 
som ældre motionister vil 
.smnle sig om et af byens 
gode initiativer. 

Umiddelbart efter; at 
forret:r;iingerne · har lukket 

· kl. 14 sættes løbet ·i ga,ng. 

på Sæby Torv;· og start
numrene skal afhentes 
senest en halv time . før, 
motionisterne sendes af
sted~ Ind~n startskuddet 
lyder er der fælles op""'. 
varm .n1ng foran Egns
bank Nord. 

•' 

Også rulleskøjteløb 
Inden Sæby Løbet · bli

ver sat i gang bliver der -
som noget helt nyt i år -
et rulleskøjteløb på -torvet 
fra kl. 13. · 

Arrangementet er et kom
bin 'eret gade.: og skovløb, 
og _det er tilrettelagt 
sådan, at hele familien 
kan være med. Der er lagt op til sjove 

og spændende konkurren
To distancer · cer, hvor alle kan vise de 
. Der er mulighed for at res færdigheder på ruHe-

. vælge mellem to forskelli- skøjter. . 
ge distancer på henholds- . !øvrigt bliver der lejlig
vis fem og ti kilometer. hed til at varme op på tor 
Begge distancer starter vet en time før, ruHeskøj-

. samtidig. teløbet begynder. . 
På' linje med i fjor er · Arrangørerne bag begge 

der præmier · til ·· det løb lørdag 6. septemper ·er 
største antal løbere, der Sæby Handelsstandsfore
melder ·sig . fra samme ning, SIK 80 og Sæby Fol
skole, samme gade eller keblad. Inden . løbet bliver 
vej og samme firma eller der rundt om i Sæby -om-

-klub. Men derudover får . rådet sat store skilte op, 
alle deltagere et diplom . · .· så alle bliver opmærksom 

Såv.~l start - som mål er P.å Sæby Løbet . 

-

-
' ~ 
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Sa startet v'I _1gen ... · · · / 
.-. s.1:·K-~-80 '"i.nviterer til.-. 

jSæby . · 
f·ritidscellter · ~ - * 

fredag ·c1en 
, -3~ ,øk:tober 

· kl. 19.00 ,. 
fOr Unge ira 1. fil og m8d 6Jtasse . · . 

. ·Kom og vCBr med t fl fo_dbo rd ;-hip-hop, mini~. - . ~ 
· · tennis, ·di_skotek og meg~t rvere. :-~ · ~ 

· Der kan .ikøbes sodavand, c t:1ips;sl:ik m:m. · .. ~ 
~ · · · . Husk ilidesko! Entre-kr._ -20.00 .. 

. . . . -

C ~ , ,,, ••• ~::~i~!if~ -~ . ~ 
Advokaterne gå Torvet 

·. Jlf. 98 46 44 00 - -930Q Sæby _· 
.. 

. · ?_ Møderet for Høiel$teret . , : .. 
' . ~ . ~·-'_ -
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Atletik-talenfer slog · . -
til . i regi~nsfinaler 

{ rZ2~ Unge fra Sæby og Dybvad fj~-fine placeringer 

SÆBY: Unge atleter fra 
Dybvad og Sæby· marke
rede sig flot, da der i 
weekenden blev holdt 
regionsfinale i Jysk
Fynsk Atletik ~rbund. 

Til stævnet i Svendborg 
udgjorde Dybvad ·og Sæby 
halvdelen af holdet fra 
Nordjylland , og i alt 200 . 

f ': . -,. børn konkurrerede i fire . 
__.:::,_. klasser i det gode sommer-

. vejr. 
· I klassen » Piger 10-11 
år« · markerede Kristina · 
Madsen fra Dybvad · sig bå
de . i 60 meter løb, 1000 
meter løb og højdespring. 

I »Piger 12-13 år« løb · 
Camilla Nielsen fra Sæby 
sig til flot te andenpladser i 

både 60 meter hæk, 80 og 
200 meter løb. 

Ditte Møller Nielsen fra 
Sæby vandt højdespring 
med 1,43 meter, og hun 
fik en fjerdeplads i læng-

. despring. 
Helle Mølhaye fra Sæby

blev nummer- to ·og tre i 
henholdsvis k_uglestød og 
diskoskast, og _Anne Lolk
Hansen fra Dybvad vandt . 
konkurrencen i spydkast 
med .28~ 72 meter . ;. 

.Pernille Jacobsen fra 
Dybvad fik en femteplads 
i diskoskast. - · 

I klassen » Drenge 10-11 
år« stak Dybvad snuden 
frem ved Mathias Brassøe i 
60 meter løb og Jesper 

· Lolk-Hansen i 1000 meter 

løb. 
For »Drenge . }:2-13 år« 

vandt Kim Christensen fra 
Sæby både diS:koskast og 
stangspring, og han fik 
desuden e_n and~plåds i 
kugltstød. ... . . 

Stephan Jørgensen lige
ledes Sæby fik to tredje
pladser ... i henholdsvis 60 
meter hækkeløb og J høj
despring. .. ~.. .. . · · 

·De" 29 talenter i Region . .· · 
Nordjylland ," som var en 
af seks regioner, kæmpede 
sig til to andenpladser, en 
tredjeplads og en fjercte-. 
plads. · 
. Flot. 

Jah 

- ~----- - ~---~- ~ 
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Gak ud i Sæby Løbet 
Arrangørerne håber på rekord-deltagelse /J-9 -0; 1 
SÆBY: Der er udsigt til 
meget lang lørdag, når Sæ
by Handelsstandsfor
ening, SIK 80 og Sæby Fol
keblad igen inviterer til 
Sæby Løbet. 

Har de sidste tre måneders 
fabelagtige sommervejr 
budt på rigelig med fed 
grill-mad, god rødvin i en 
sen nattetime og kolde øl
ler med fødderne i strand 
kanten, er der nu chance 
for at få lidt gang i kadave
ret igen, inden vi starter på 
jule-frokosterne. 
Klokken 14 er der afgang 
fra Egnsbank Nord, og der 
løbes ture på henholdsvis 
fem og ti kilometer. 

Startnumre skal afhentes 
senest en halv time før lø
bet skydes i gang, og der er 
opvarmning fra klokken 
13.40 . 

Sidste år deltog 76 løbe
re, og formanden for Sæby 
Handelsstandsforening, 
Flemming Thingbak, har 
et optimistisk håb om, at 
deltagerantallet sniger sig 
op til det tre-cifrede i år. 

Smuk tur(?) 
- Motion og sundhed er 

mere og mere i fokus i dis
se tider, og løbet er for alle 
sæbynitter. Hvis man ikke 
er i form til at løbe, er det 
jo også i orden at gå ruten 
igennem, og jeg har hørt, 
at den er meget smuk, si
ger formanden med et 
grin. 

Efter at have skudt løbet 
i gang sidste år, benede 
han nemlig efter feltet og 
nåede at overhale to løbere 
inden målet på den korte 
tur . 

- Men jeg så ikke meget. 
Det var ret hårdt, indrøm
mer Flemming Thingbak. 

Retfærdigvis skal næv
nes, at han efterfølgende 
deltog i mountainbike-løb 
gennem Sæbys gader. 

Sæby Løbet går fra Egns
bank Nord på Store Torv 

Else Stellan Jensen var favorit på 10 kilometer-ruten sid
ste år, og hun vandt i tiden 51,31 minutter. 

Arkivfoto: Bent Jakobsen 

ad Vestergade forbi Spare
kassen, til højre ad stien ef
ter Advokaterne, langs åen 
forbi tennisbanerne, ved 
markerne inden Humle
broen til højre ad hul
vejen, derefter forbi ten 
nisbanerne, gennem Mu
sehullerne ad Skovalleen, 
forbi Siesta og til mål ved 
Egnsbank Nord. 

Det skulle være fem kilo
meter, og deltagerne på 
årets lange må tage turen 
endnu en gang. 

Der er præmier til størst 
antal deltagere fra hen
holdsvis samme skoleklas
se, samme gade/vej og 
samme firma/klub, og der 
er diplomer til alle. 

For børn under 16 år ko
ster et startgebyr 20 kroner 
og 30 kroner for de voks
ne. 

Tilmelding skal ske se
nest onsdag hos Peiter 
Sport i Vestergade, hos Ny
torv Foto eller på Sæby Fol
keblad. 

Rulleskøjteløb 
I forbindelse med lør

dags-festlighederne afhol
des der rulleskøjteløb på 
Store Torv fra klokken 13, 
hvor der er konkurr encer 
og opvisning. 

Her er tilmelding ikke 
nødvendig. 

Farvel vis 
Sæby Løbet var oprinde 

lig programsat til den 13. 
september, men arrangø
rerne valgte at flytte løbet 
en uge frem på grund af 
lang lørdag, og det går ud 
over en planlagt Elvis-dag, 
som må vige pladsen. 

- Men vi har ikke begra
vet ham helt. I løbet af ef
teråret holder vi en Elvis
dag på Store Torv. Måske i 
forbindelse med efterårs
ferien, siger Flemming 
Thingbak. 

Jab 

- I 
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Navn : År an : 

Adresse : B : 

Firmanavn : Skolekl.: 

Gade/vej: Tlf. 5 km O ' 10 km 0 
Startgebyr: 20 kr. for børn under 16 år , 30 kr. for voksne: Eftertilmelding: + 10 kr . 

Tilmelding: Senest tirsdag den 2 . september hos Peiter Sport, Sæby eller med post : Peiter Sport, Vestergade 
23, 9300 Sæby• Nytorv Foto, Vestergade 13 , 9300 Sæby• Sæby folkeblad, Torvet, 9300 Sæby . 

Sæby Handelsstandsforening • SIK 80 • Sæby Eolkeblad 



UngeSIKer 
på toppen af 
grusbjerget, 
der gerne skulle 
være en saga blot, 
når indvielsen 
finder sted. 

SIK holder indvielsesstævne 
. or sko) ee1 ever 
Nye løbebaner står klar lørdag den 13. 
Aflan Behrens 

SÆBY: Efter måneders arbejde 
er SIK 80 nu klar til efte rårs
sæsonen, og indvielsen af de 
nye baner fejres med reception 
og et stævne for skoleelever. 

Med håb om et par tørvejrsdage 
og en opstregning af banerne , 
skulle det hele stå klar til stævnet , 
der begynder klokken 14. 

Festlighederne starter med en 
reception klokken 12 i og om
kring et nymalet og klargjort 
klubhus. 

Alle deltagere i stævnet får di
plomer, og der er blandt andet T
shirts på spil i lodtrækning blandt 
eleverne. 

De unge kan deltage i tre øvel
ser hver, og der kæmpes i følgen
de discipliner : 

Løb på henholdsvis 60, 80, 100 
og400 meter. 

Længdespring og boldkast for 
alle, og for 7. klasse og opefter 
konkurreres der i højdespring og 
kugle stød . 

SIK-formand Gunnar Møller 
Nielsen håber , at rigtig mange vil 
møde op til indvielsen af de nye 
baner. 

,._ 

Den egentlige træning starter 
på Sæby Fritidscenter den 16. sep
tember. 

De 9-12-årige træner tirsdage 
klokken 16-17 samt torsdage 
klokken 15-16. 

For de 13-årige og opefter er der 
træning tir sdag og torsdag klok
ken 17-19. 

I samarbejde med entrepren øren har forældre arbejdet hundredevis af timer med blandt andet fliselægning, 
græssåning og nivellering, og det færdige resultat indvies på lørdag. · 
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Nye løbebaner står klar lørdag den 13. 
Af!an Behrens 

SÆBY: Efter måneders arbejde 
er SIK 80 nu klar til efterårs
sæsonen, og indvielsen af de 
nye baner fejres med reception 
og et stævne for _skoleelever. 

Med håb om et par tørvejrsdage 
og en opstregning af banerne, 
skulle det hele stå klar til stævnet, 
der begynder klokken 14. 

Festlighederne starter med en 
reception klokken 12 i og om
kring et nymalet og klargjort 
klubhus . 

Alle deltagere i stævnet får di
plomer, og der er blandt andet T
shirts på spil i lodtrækning blandt 
eleverne. 

De unge kan deltage i tre øvel
ser hver, og der kæmpes i følgen
de discipliner: 

Løb på henholdsvis 60, 80, 100 
og 400 meter. 

Længdespring og boldkas t for 
alle, og for 7. klasse og opefter 
konkurreres der i højdespring og 
kuglestød. 

SIK-formand Gunnar Møller 
Nielsen håber, at rigtig mange vil 
møde op til indvielsen af de nye 
. baner. 
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Den egentlige træning starter 
på Sæby Fritidscenter den 16. sep
tember. 

De 9-12-årige træner tirsdage 
klokken 16-17 samt torsdage 
klokken 15-16. 

For de 13-årige og opefter er der 
træning tirsdag og torsdag klok
ken 17-19. 

I samarbejde med entreprenøren har forældre arbejdet hundredevis af timer med blandt andet fliselægning, 
græssåning og nivellering, og det færdige resultat indvies på lørdag. 
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Unge SIKer 
på toppen af 
grusbjerget, 
der gerne skulle 
.være en saga blot, 
når indvielsen 
finder sted. 
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SIK holder indvielsesstævne 
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MANDAG 8. SEPTEMBER 1997 

Fem 
medaljer 
til Sæby 
ved 
atletik-DM-
Dybvad fik to medaljer 
SÆBY og DYBVAD: 
Sæby-atletikklubben SIK 
80 sikrede sig · hele fem 
medaljer ved de danske 
atletikmesterskaber for 
ungdom i Århus i week
epd'en. Det blev ·til tre 
sølvmedaljer og to bron
cemedaljer i det skrappe · 
selskab - foruden en ræk
ke andre flotte placerin-

nævnte sølvmedalje fem
tepladser i både kuglestød 
og stangspring. · · 

Sæby-klubben havde ti 
deltagere med ved DM. 
Udover de nævnte var det 
Trine Olesen, Sine Christi
ansen, Katrine Vorum, 
Henrik Poulsen og Nicolai 
Ladewig. 

ger. Dybvad-medaljeme 
Også Dybvad Idrætsklub Begge Dybvad Idræts-
kunne glæde sig over flot- klubs deltagere i de danske 

l 
te placeringer, idet det ungdomsmesterskaber 
blev til to bronceinedaljer. sikrede sig en bronceme

Størst metaludbytte fik dalje. · 
Sæbys stor-talent Jeppe Lise B. Nielsen, der på 
Kristensen, der i klassen grund af ophold i udlan-

. for de 18-19-årige vandt det, kun har deltaget i et 
sølv i både trespring og par konkurrencer i denne 
højdespring - med spring sæson, blev nr. tre, da hun 
på henholdsvis 13,33 me- i diskoskast hos de 20-22-
ter og 1,90 meter. Des- årige nåede ud på 35,86 
uden sikrede Jeppe Kri- meter. Det var tre meter 
stensen sig en broriceme- under hendes personlige 

-dalje med længdespring rekord, men til genæld 
på 6,61 meter. I 110 meter hendes bedste resultat i år. 
hækkeløb blev han nr. I højdespring måtte Lise B. 
fem i finalen. Nielsen nø}es den utak-
. Sæbys øvrige medalje- .· nemlige fjedeplads. 

- tagere blev: Sisse Olsson, der deltog 
Sølv: Arne Arvidson i hos de 16-17 -årige, fik 

diskoskast hos de 14-15-- bronce, da hun i høj
årige med et kast på 31,66 despring kom. over 1,51 
meter, hvilket var person- meter . Hun havde ved et 
lig rekord. par forudgående stævner 

Bronce: Rune Pedersen i klaret 1,55 meter, men 
1500 meter forhindrings- højdespringskonkurren
løb hos de 14-15-årige i ti- cen blev ramt af en af de få 
den 5.27 minutter. byger under DM-afviklin-

Desuden var der fjerde- gen i Århus. Sisse Olssor 
pladser - altså akkurat lige ppnåede desuden en fjer
uden for medaljerækken - deplads, i spydkast. 
til Sæbys 16-årige Mette De unge atleter havde , 
Møller Nielsen i høj- forbindelse med . mester
despring og til 17-årige skaberne lørdag aften lej
Jon Andersen i stang- lighed til at snuse til Århus 
spring. Arne Arvidson sik- Festuge. 
rede sig ud over den 



Knap 100 løb 660 kilometer 
Sæby Løbet blev en stor efterårs-fornøjelse 
Afjan Behrens 
Foto: Kim Dah l Hansen 

SÆBY: - Det var da et ke
deligt ve jr at komme til 
Sæby, sagde tante et. 
- Ja, hvis det da er Sæby, 
sagde tante to. 
- Lad os købe noget brød 
hos bageren . Så kan vi se 
på posen, hvor vi er. 

Sådan lød turist-tanternes 
konversation ud for MR, 
kort før Sæby Løbet skulle 
skydes i gang . Og på sin 
vis havde de ret. 

Blæsten tog til, og det 
begynd te at dryppe, så til
skuere og løbsdeltagere 
krøb lidt samme n inden 

løbet, men på ruterne på 
henholdsvis fem og ti ki
lome ter var der ingen sure 
miner over vejret . 

Årets løb, der er arrange
ret af Sæby Hande ls
standsforening, SIK 80 og 
Sæby Folkeblad, bød på re
korddeltagelse med 95 lø
bere, hvoraf 93 gennem
førte. 

Vådt krudt 
Inden løbet stod for

manden for Sæby Gymna
stikforening Kirsten Sø
rensen for opvarmningen, 
som var meget pop ulær 
især hos de yngre løbe re. 

De »ældre« foretra k at 

Formanden for Sæby Gymnastikforening Kirsten Søren
sen fik sat humøret i vejret med en gang opvarmning og 
strækøvelser til »fed« blues-rock. 

jogge lid t rund t og gøre 
strækøve lser for sig selv, 
men alle var klar, da løbe t 
blev »skudt « i gang - første 
gang. 

Forventningsfulde stod 
deltagerne linet op ved 
startlinien, og Kirsten Sø
rensen råbte: 

- KLAR, PARAT -
START.. ... NEEEJ!!! 
HOLDT!!! 

De første løbere var alle
rede kommet et godt styk
ke op ad Vestergade, da 
det stod klart, at startpi
stolen havde strejket. 

I forvirring, men uden 
de helt sure mine r, sjokke
de løberne tilbage til start, 
og i anden omgang forløb 
den perfekt . 

Trods en lille ænd ring i 
ruten kom løberne ind i 
gode tider . 

Lars Hansen fra Tårs 
vandt den lange rute for 
andet år i træk i tiden 
36,39 minutter, og han 
var godt tilfreds. 

- Man ved aldrig, hvem 
der de ltager, så man kan 
ikke være sikker på sejren, 
sagde en forpustet Lars 
Hansen, der fordriver feri
er og weekender i som
me rhuset i Sæby. 

Der var blomster og 
klapsalver til deltagern e 
og vinde rn e, efterhånden 
som de kom ind. 

1\ 

11 
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Deltagerantallet blev rekordstort med 95 løbere. Lars Hansen (559) vandt for andet år i 1
1 

I 
træk den lange tur i tiden 36,39 minutter. . \ \ 

Endvidere var der præ- Nr. 1: Birthe Nielsen, korte distance, og på den 
mier til 4. B fra Volstrup 47,04 min. Nr. 2: Tanja lange distance kappede I 
Skole, da klassen deltog Larsen, 48, 11 min. Nr. 3: Birthe Nielsen næsten 4,5 
med 10 løbere. Gitte Nielsen, 51,36 . minut af sidste års vinder-

Tre firmaer /klubhold Fem kilometer - mænd: tid. 
deltog med hver fire løbe- Nr. 1: Frank Jensen, På mændenes lange di-
re, og det var Hørby Bage- 18,03 min. Nr. 2: Michael stance vandt Lars Hansen 
ri, FAK 66 og LIUF. Nielsen, 18,57 min. Nr. 3: fra LUIF for andet år i 

Årets bedste tider blev Erik Olsen, 20.29 min. træk, og Tommy Thomsen 
som følger: Ti kilometer - mænd : kom ind på en flot sidste -

Fem kilometer - kvinder: Nr. 1: Lars Hansen , plads i tiden 1.01,40. 
Nr. 1: Karin Wæhrens, 36,39 min . Nr. 2: Nicolai En oversigt over samt-

20,59 min. Nr. 2: Birgit Nielsen, 37,49 min. Nr. 3: lige de ltagere og placerin 
Ross, 27,13 min. Nr. 3: Willy Jochumsen, 39,00 ger bringes i Sæby Folke-
Gudrun Larsen, 27,33 min . blad . 
min. Karin Wæhrens vandt 

Ti kilometer - kvinder: for andet år i træk på den 



Knap 100 løb 660 kilometer 
Sæby Løbet blev en stor efterårs-fornøjelse 
Aflan Behrens 
Foto: Kim Dahl Han sen 

SÆBY: - Det var da et ke
deligt vejr at komme til 
Sæby, sagde tante et. 
- Ja, hvis det da er Sæby, 
sagde tante to . 
- Lad os købe noget brød 
hos bageren. Så kan vi se 
på posen, hvor vi er. 

Sådan lød turist-tanternes 
konversation ud for MR, 
kort før Sæby Løbet skulle 
skydes i gang . Og på sin 
vis havde de ret. 

Blæsten tog til, og det 
begyndte at dryppe, så til
skuere og løbsdeltagere 
krøb lidt sammen inden 

løbet, men på ruterne på 
-henholdsvis fem og ti ki
lometer var der ingen sure 
miner over vejret . 

Årets løb , der er arrange
ret af Sæby Handels
standsforening, SIK 80 og 
Sæby Folkeblad, bød på re
korddeltagelse med 95 lø
bere, hvoraf 93 gennem
førte. 

Vådt krudt 
Inden løbet stod for

manden for Sæby Gymna
stikforening Kirsten Sø
rensen for opvarmningen, 
som var meget populær 
især hos de yngre løbere. 

De »ældre « foretrak at " 

Formanden for Sæby Gymnastikforening Kirsten Søren
sen fik sat humøret i vejret med en ·gang opvarmning og 
strækøvelser til »fed« blues-rock. 

jogge lidt rundt og gøre 
strækøvelser for sig selv, 
men alle var klar, da løbet 
blev »skudt « i gang - første 
gang . 

Forventningsfulde stod 
deltagerne linet op ved 
startlinien, og Kirsten Sø
rensen råbte: 

- KLAR, PARAT -
START ..... NEEEJ!!! 
HOLDT!!! 

De første løbere var alle
rede kommet et godt styk
ke op ad Vestergade, da 
det stod klart, at startpi
stolen havde strejket . 

I forvirring , men uden 
de helt sure miner, sjokke
de løberne tilbage til start, 
og i anden omgang forløb 
den perfekt. 

Trods en lille ændring i 
ruten kom løberne ind i 
gode tider. 

Lars Hansen fra Tårs 
vandt den lange rute for 
andet år i træk i tiden 
36,39 minutter , og han 
var godt tilfreds . 

- Man ved aldrig , hvem 
der deltager, så man kan 
ikke være sikker på sejren, 
sagde en forpustet Lars 
Hansen, der fordriver feri
er og weekender i som
merhuset i Sæby. 

Der var blomster og 
klapsalver til deltagerne 
og vinderne, efterhånden 
som de kom ind. 

Deltagerantallet blev rekordstort med 95 løbere. Lars Hansen (559) vandt for andet år i(\ 
træk den lange tur i tiden 36,39 minutter. . 

Endvidere var der præ - Nr. 1: Birthe Nielsen , korte distance , og på den 11 

mier til 4: B fra Volstrup 47,04 min . Nr. 2: Tanja lange distance kappede 
Skole, da klassen delto g Larsen, 48, 11 min. Nr. 3: Birthe Nielsen næs ten 4,5 
med 10 løbere. Gitte Nielsen, 51,36 . minut af sidste års vinder-

Tre firmaer/klubhold Fem kilometer - mænd: tid . 
deltog med hver fire løbe- Nr. 1: Frank Jensen , På mændenes lange di-
re, og det var Hørby Bage- 18,03 min. Nr. 2: Michael stance vandt Lars Hansen 
ri, FAK 66 og LIUF. Nielsen, 18,57 min. Nr. 3: fra LUIF for andet år i 

Årets bedste tider blev Erik Olsen, 20 .29 min. træk , og Tommy Thomsen 
· som følger: Ti kilometer - mænd: kom ind på en flot sidste-

Fem kilometer - kvinder: Nr. 1: Lars Hansen , plads i tiden 1.01,40. 
Nr. 1: Karin Wæhrens, 36 ,39 min. Nr. 2: Nicolai En oversigt over samt-

20,59 min. Nr. 2: Birgit Nielsen, 37,49 min. Nr. 3: lige deltagere og placerin
Ross, 27,13 min. Nr. 3: Willy Jochumsen, 39,00 ger bringes i Sæby Folke-
Gudrun Larsen, 27,33 min. blad. 
min. Karin Wæhrens vandt 

Ti kilometer - kvinder: for andet år i træk på den 
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MANDAG 8. SEPTEMBER 1997 SÆ 

Jacob Sørensen er arveligt belastet udi gymnastikken, hvilket kunne ses på hans flotte 
kunstrulleskøjteopvisning. Blandt andet er han mand bag .Jacob-møllen« - en vejrmølle 
med fuld fart på in-linerne. Foto: Kim Dahl Hansen 

Kunst og fart 
på hjul 
Flot opvisning af få løbere 
SÆBY: Trods en mager deltagelse til de ni løbere klasse på de behjulede 
rulleskøjteshow og -konkurrence viste støvler. 

Med Store Torv, Grædemur og den tænk
somme dreng som ramme dystede dren
gene(!!!) i både kunstskøjteløb og slalom
løb på tid. 

kunstskøjteløbet var frit, og her blev 
vist hop, piruetter, løb på bom og meget 
mere. 

Især Ole Madsen, Jacob Sørensen og 
Kristian Varmark droppede genertheden 
og rullede, fløj og sprang rundt på torvet 
i fin stil. 

Og da det hele var forbi, meldte flere lø
bere sig, men det var for sent. 

Slalomløbet blev med stor spænding 
afgjort på tiendedele af et sekund, og da 
alle ni løbere havde sørget for en godt op
takt til Sæby Løbet, var der trøjer til alle 

Gelænderkørsel i forsvarlig højde indgik fra Sæby Handelsstandsforening. 
som et af elementerne i den kunstneriske 
konkurrence. Foto: Kim Dahl Hansen Jah 

Slalomløbet på tid bød på kamp til det sidste, og mundheldet om »lille og vågen« holdt 
stik. 13-årige Daniel Larsen (th.) blev nummer et, mens Michael Larsen og Kasper Niel
sen kom ind på de følgende pladser. Foto: Kim Dahl Hansen 



øve ser. 

Jacob Sørensen er arveligt belastet udi gymnastikken, hvilket kunne ses på hans flotte 
kunstrulleskøjteopvisning. Blandt andet er han mand bag »Jacob-møllen« - en vejrmølle 
med fuld fart på in-linerne. Foto: Kim Dahl Hansen 

Kunst og fart 
på hjul 
Flot opvisning af få løbere 
SÆBY: Trods en mager deltagelse til 
rulleskøjteshow og -konkurrence viste 

Gelænderkørsel i forsvarlig højde indgik 
som et af elementerne i den kunstneriske 
konkurrence. Foto: Kim Dahl Hansen 

de ni løbere klasse på de behjulede 
støvler. 

Med Store Torv, Grædemur og den tænk
somme dreng som ramme dystede dren
gene(!!!) i både kunstskøjteløb og slalom
løb på tid. 

kunstskøjteløbet var frit, og her blev 
vist hop, piruetter, løb på bom og meget 
mere. 

Især Ole Madsen, Jacob Sørensen og 
Kristian Varmark droppede genertheden 
og rullede, fløj og sprang rundt på torvet 
i fin stil. 

Og da det hele var forbi, meldte flere lø
bere sig, men det var for sent. 

Slalomløbet blev med stor spænding 
afgjort på tiendedele af et sekund, og da 
alle ni løbere havde sørget for en godt op
takt til Sæby Løbet, var der trøjer til alle 
fra Sæby Handelsstandsforening. 

Jab 

Slalomløbet på tid bød på kamp til det sidste, og mundheldet om »lille og vågen« holdt 
stik. 13-årige Daniel Larsen (th.) blev nummer et, mens Michael Larsen og Kasper Niel
sen kom ind på de følgende pladser. Foto: Kim Dahl Hansen 



Ole Madsen brugte »Græøemurencc som re_c 
brækkende øvelser. Foto: K11 
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mere. 

Især Ole Madsen, Jacob Sørensen og 
Kristian Varmark droppede genertheden 
og rullede, fløj og sprang rundt på torvet 
i fin stil. 

Og da det hele var forbi, meldte flere lø
bere sig, men det var for sent. 
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Ole Madsen brugte »Grædemuren« som redskab i de hals
brækkende øvelser. Foto: Kim Dahl Hansen 

Kunst på . 
h . 1 8 ~ JU ;9",-
sÆBY: Ni rulleskøjteløbere 
deltog i Handelsstandsfor
eningens show og konkur
rence i weekenden - og de 
gjorde det flot. 

VT Sæbys. 13 
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Side 10 Sæby Folieblad Onsdag den 10. september 1997 

Blæst og regn holdt ikke løberne væk 
Med knapt 100 deltagere blev dr sat rekord ved Sæby Løbet 

Kirsten Sørensen , formand for Sæby Gymnastikforening stod for opvarmningen, 
inden løberne drog afsted fra torvet. Foto: Kim Dahl Hansen. 

I tiden 36.39 kom Lars Hansen først i mål efter ruten på 10 kilometer. Foto: Kim Dahl Hansei. 
Handelsstandsfor
ening, SIK 80 og 
Sæby Folkeblad. 

skilte rundt omkring i 
Sæby og omegn. Det er 
sikkert den væsentligste 
grund til, at der kom så 
mange i lørdags, mener 
Gµnnar Møller Nielsen, 
formand for SIK 80. 

skudt i gang næste år den 
første lørdag i september. 

Det blæste godt og regn 
dråberne faldt, da starten 
til Sæby Løbet gik på tor
vet lørdag eftermiddag . 

Men det dårlige vejr 

holdt ikke løberne væk. 
95 deltagere drog ud på 
de to distancer på hen
holdsvis fem og ti kilome
ter - og 93 løbere kom til
bage over målstregen. 

Med den store tilslut
ning blev der sat delta
gerrekord ved Sæby 
Løbet, der var arrangeret 
for tredje gang i eL sam 
arbejde mellem Sæby 

Resultater fra Sæby-løbet 
Drenge/mænd, lang rute 
1. Lars Hansen 36.39. 2. 
Nicolai Nielsen 37.49. 3. 
Willy Jochumsen 39.00. 4. 
Bo Boi 39.26. 5. Claus 
Bang Jensen 40.46. 6. 
Lars Johansen 41.09. 7. 
Kaj B. Hunderup 41.23 . 8. 
Axel Wetche 41.34. 9. 
Bent Nielsen 41.46. 10. 
John Christensen 42.05. 
11. Ejner B. Christensen 
42.08. 12. Torben Larsen 
44.30. 13. Michael Oxager 
45.23. 14. Anders Rittig 
45.46 . 15. Per Søe Mad
sen 45.58. 16. Finn 

Jensen 46.07. 17. Claus 
B. Pedersen 46.31. 18. 
Schlie Karlheiul 46.40. 
19. Jørgen Nielsen 46.57 . 
20. Tony Ross 47.42. 21. 
Bent Sørensen 47.44. 22. 
Benny Sørensen 48.10. 
23. Hans Kirstein 48.52. 
24. Bo Andersen 50.21. 
25. Morten Lund 50.22. 
26. Per Kragh Nielsen 
50.27. 27. Palle Jensen 
50.39. 28. Poul Mortensen 
50.43. 29. Jørgen Nielsen 
50.48. 30. Gert Mundin
ger 51.02 . 31. Laurits P. 
Jacobsen 53.05. 32. An-

dreas Hansen 54.31. 33. 
Mogens Boye Olesen 
57.36. 34. Tommy Thom
sen 1.01.40. 

Drenge/mænd , kort rute 
1. Frank Jensen 18.03. 2. 
Michael Nielsen 18.57. 3. 
Erik Olsen 20.29. 4. Peter 
Møller 20.56. 5. Dennis 
Jensen 21.08. 6. John Ol
sen 21.11. 7. Kim Tvede 
21.22. 8. Jan Tvede 21.26. 
9. Jan Høcker 21.39. 10. 
Dan Kristensen 21.48 . 11. 
Cono Jensen 22.28. 12. 
Jens Chr. Skovsgård 

- Vi er glade for, at så 
mange bakker op om 
løbet. I fjor var der 76 
løbere, men i år har vi 
gjort ekstra opmærksom 
på arrangementet med 

22.44. 13. Vladimir Tam
borg 24.09. 14. Christian 
Hytte! Jensen 24.17. 15. 
Carsten Gade 25.12. 16. 
Søren Søndergaard 27.19. 
17. Jacob Brasted 29.01. 
18. Anders Brasted 29.06. 
19. Alex B. Christensen 
29.26. 20. Rasmus Arvids
on 29.30. 21. Peter Gots
halck 29.32. 22. Martin 
Andersen 29.51. 23. Lejf 
Andersen 29.52. 24. Eg
gert Christensen 29.58. 
25. Niels Ole Jensen 
31.33. 26. Søren Højbjerre 
32.44. 27. Ole Nielsen 
39.34 . 28. Kenneth Jen
sen 41.49. 28. Rasmus 
Christensen 41.49. 30. 
Jens Eriksen 54.54 . 

Han kan allerede nu lo
ve, at løbet også bliver 

Piger/damer, kort rute 
1. Karin Wæhrens 20.59. 
2. Birgit Ross 27.13. 3. 
Gudrun Larsen 27.33 . 4. 
Katrine Pedersen 28.57 . 
5. Anna Eriksen 29.35. 6. 
Joan Borglum 30.04. 7. 
Doris Jensen 31.02. 8. Ka
rin Møller 31.52. 9. Else 
Riis 33.32. 9. Lone Larsen 
33.32. 11. Rikke Pedersen 
33.37. 12. Tove Pedersen 
33.38 . 13. Lise Frisgaard 
34.41. 14. Trine Frisgaard 
36.43 . 15. Oksana Tam
borg 37.37. 16. Trine Ni
elsen 42.42. 17. Anne Ma
rie Badsberg 42.53. 18. 
Malene G. Thomsen 
44.10. 19. Sanne Munch 
Hansen 49.22. 20 . Rikke 
D. Nielsen 49.24. 21. An-

Inden motionisterne i 
lørdags for alvor satte 
gang i løbeskoene, stod 
formanden for Sæby 
Gymnastikforening, Kir
sten Sørensen, i spidsen 
for opvarmningen. 

ne Mette Brogaard 49.26. 
22. Stina Nielsen 50.20. 
23. Anita Oien 54.34 . 24. 
Anni Boi 54.53. 

Piger/Damer, lang rute 
1. Birthe Nielsen 47 .04. 2. 
Tanja Larsen 48.11. 3. 
Gitte Nielsen 51.36. 4. 
Thilde Thrige Nielsen 
51.43. 5. Anne Frisgaard 
54.36. 

Største klassehold: 
4. B Volstrup Skole - 10 
deltagere. 

Største firma-/klubhold: 
Hørby Bageri, FAK 66 og 
LIUF med hver 4 deltage
re . 
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~ ikke løberne væk 
r sat rekord ved Sæ lJy Løbet 

Kirsten Sørensen, formand for Sæby Gymnastikforening stod for opvarmningen, 
inden løberne drog af sted fra torvet . Foto: Kim Dahl Hansen . 

Handelsstandsfor
ening, SIK 80 og 
Sæby Folkeblad. 

- Vi er glade for, at så 
mange bakker op om 
løbet. I fjor var der 76 
løbere, men i år har vi 
gjort ekstra opmærksom 
på arrangementet med 

22.44 . 13. Vladim ir Tam
borg 24.09. 14. Christian 
Hyttel Jensen 24.17. 15. 
Carsten Gade 25.12. 16. 
Søren Søndergaard 27. 19. 
17. Jacob Brasted 29 .01. 
18. Anders Brasted 29.06 . 
19. Alex B. Christensen 
29 .26 . 20. Ras mus Arvids
on 29.30. 21. Peter Gots
halck 29 .32 . 22. Martin 
Anderse n 29 .51. 23 . Lejf 
Andersen 29.52. 24. Eg
gert Christensen 29 .58. 
25. Niels Ole Jensen 
31.33. 26. Søren Højbjerre 
32.44 . 27. Ole Nielsen 
39.34. 28. Kenneth Jen
sen 41.49. 28. Rasmus 
Christensen 41.49 . 30. 
Jens Eriksen 54.54. 

skilte rundt omkring i 
Sæby og omegn. Det er 
sikkert den væsent ligste 
grund til, at der kom så 
mange i lørdags, mener 
G,unnar Møller Nielsen, 
formand for SIK 80. 

Han kan ailere de nu lo
ve, at løbet også bliver 

P ige r/dame r, kor t rut e 
1. Karin Wæhrens 20.59. 
2. Birgit Ross 27 .13. 3. 
Gudrun Larse n 27.33 . 4. 
Katrine Pedersen 28.57. 
5. Anna Eriksen 29 .35. 6. 
Joan Borglum 30.04. 7. 
Doris Jensen 31.02. 8. Ka 
ri n Møller 31.52 . 9. Else 
Riis 33.32 . 9. Lone Lars en 
33.32 . 11. Rikke Pedersen 
33.37. 12. Tove Pedersen 
33.38. 13. Lise Frisgaard 
34.41. 14. Trine Frisgaard 
36.43. 15. Oksana Tam
borg 37.37. 16. Trine Ni
elsen 42.42 . 17. Anne Ma
rie Badsberg 42.53 . 18. 
Malene G. Thomsen 
44.10 . 19. Sanne Munch 
Hansen 49.22. 20. Rikke 
D. Nie lsen 49.24. 21. An-

skudt i gang næste år den 
første lørdag i september. 

Inden motionisterne i 
lørdags for alvor satte 
gang i løbeskoene, stod 
formanden for Sæby 
Gymnastikforening, Kir
sten Sørensen, i spidsen 
for opvarmningen. 

ne Mette Brogaard 49 .26. 
22. Stina Nie lsen 50.20. 
23 . Anita Oien 54.34. 24. 
Anni Boi 54 .53 . 

Pig er/Damer, la ng rute 
1. Birthe Nielsen 4 7 .04. 2. 
Tanja Larsen 48.11. 3. 
Gitte Nie lsen 51.36 . 4. 
Thil de Thrige Nielsen 
51.43. 5. Anne Frisgaard 
54.36 . 

Største klassehold: 
4. B Volstrup Skole - 10 
deltagere . 

Største firma -/klubhold: 
Hørby Bageri, FAK 66 og 
LIUF med hver 4 deltage
re . 
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Side 10 Sæby Fol1 

Blæst og regn hold1 
Med knapt 100 deltagere blev w. 

I tid en 36.39 kom Lar s Han sen først i mål eft er ru ten p å 10 kilom eter. Foto: Kim Dahl Hanse1 

Det blæste godt og regn
dråberne faldt, da starten 
til Sæby Løbet gik på tor
vet lørdag eftermiddag. 

Men det dårlige vejr 

holdt ikke løberne væk. 
· 95 deltagere drog ud på 

de to distancer på hen
holdsvis fem og ti kilome
ter - og 93 løbere kom til
bage over målstregen. 

Med den store tilslut
ning blev der sat delta
ger r ekord ved Sæby 
Løbet, der var arran geret 
for tredje gang i et sa m
arbejd e mellem Sæby 

Resultater fra Sæby-løbet 
Drenge/mænd, lang rute 
1. Lars Hansen 36.39 . 2. 
Nicolai Nielsen 37.49 . 3. 
Willy Jochumsen 39.00. 4 . 
Bo Boi 39.26. 5. Claus 
Bang Jensen 40.46 . 6 . 
Lars Johansen 41.09 . 7. 
Kaj B. Hunderup 41.23 . 8 . 
Axel Wetche 41.34. 9 . 
Bent Nielsen 41.46. 10. 
John Christensen 42.05 . 
11. Ejner B. Christensen 
42.08. 12. Torben Larsen 
44.30 . 13. Michael Oxager 
45.23 . 14. Anders Rittig 
45.46 . 15. Per Søe Mad 
sen 45 .58. 16. Finn 

Jensen 46.07 . 17. Claus 
B. Pedersen 46 .31. 18. 
Schlie Karlheiul 46 .40. 
19. Jørgen Nielsen 46.57 . 
20. Tony Ross 47.42. 21. 
Bent Sørensen 47.44. 22 . 
Benny Sørensen 48 .10. 
23. Hans Kirstein 48.52. 
24. Bo Andersen 50.21. 
25. Morten Lund 50 .22 . 
26 . Per Kragh Nielsen 
50.27. 27 . Palle Jensen 
50.39 . 28. Poul Mortensen 
50.43. 29 . Jørgen Nielsen 
50.48. 30. Gert Mundin
ger 51.02. 31. Laurit s P. 
Jacobsen 53 .05. 32 . An-

dreas Hansen 54 .31. 33 . 
Mogens Boye Olesen 
57.36. 34 . Tommy Thom
sen 1.01.40 . 

Drenge/mænd, kort rute 
1. Frank J ensen 18.03 . 2. 
Michael Nielsen 18.57. 3. 
Er ik Olsen 20.29 . 4. Peter 
Møller 20 .56. 5. Dennis 
Jensen 21.08 . 6. John Ol
sen 21.11 . 7. Kim Tvede 
21.22. 8. Jan Tvede 21.26. 
9. J an Høcker 21.39. 10. 
Dan Krist ens en 21.48. 11. 
Cono Jensen 22.2 8. 12. 
Jens Chr . Skovsg ård 



Sæby Folkebla:d Onsdag den 10. september 1997 

SIK 80 indvier nye baner 
I sommerens løb har der 
været livlig aktivitet på 
Sæby Atletikstadion, 
hvor der er blevet knok
let med at etablere nye 
rundbaner. Nu er SIK 80 
klar til at indvie de flotte 
faciliteter, og det sker på 
lørdag 13. september med 
et stort ungdom.sstævne 
og en reception. 

Alle kommunens skole
børn er inviteret til at 
deltage i . indvielsesstæv
net om eftermiddagen, 
hvor hver elev kan melde 
sig til tre øvelser blandt 
disciplinerne løb, længde
spring, boldkast, højde
spring og kuglestød. 

Der trækkes lod om for
skellige præmier, og SIK 

80 byder på en forfrisk
ning. Desuden kan alle 
deltagerne tage hjem nied 
et diplom. 

Børnene har fået en in
vitation med hjem i skole
tasken, og hvis de vil 
prøve kræfter på de nye 
rundbaner, skal de melde 
sig til senest i dag onsdag 
10. september. !øvrigt er 
enhver der har lyst til at 
overvære ungdomsstæv-

. net velkomne som publi
kum på lørdag eftermid
dag. 

Brugt mange kræfter 
Inden atletikklubben er 

nået så langt som til at 
kunne tage de nye facili
teter i brug, er der brugt 

mange kræfter fra klub
bens side. 

- Der ligger i hundred
vis af forældretimer i re
etableringen af områder
ne ved siden af løbebaner
ne, fliselægning, græs
såning og nivelering, for
klarer Gunnar Møller Ni
elsen, formand for SIK 80 
og tilføjer, at klubhuset 
også er blevet malet og 
gjort klar. 

Men intet er så skidt, at 
det ikke er godt for noget. 

Medlemmerne har 
haft rig lejlighed til at 
· træne i cross og forhin
dringsløb i løbet af som
meren, hvor stadion så 
helt udbombet ud, fortæl
ler formanden for SIK 80. 

Nu krydser han blot 
fingre for et par dage med 
tørvejr, så bane~e kan 
blive opstreget og alt er 
parat til festlighederne på ' 
lørdag. 

Reception 
Inden startskuddet til 

indvielsesstævnet lyder, 
bliver der holdt en recep
tion, hvor alle tidligere 
klubmedlemmer samt 
sponsorer er indbudt. 

- Hvis der er nogle, som 
ikke har modtaget en ind
bydelse, er de hermed in
viteret. Og vi glæder os til 

· at vise stadion frem for 
offentligheden, understre
ger Gunnar Møller Niel-
sen. -rit 
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Torvet» ~ede« 
Ni unge rulleskøjteløbere viste i lørdags, hvad de duede til på in-linerne, da de deltog i 
rulleskøjteshow med konkurreTJ,cer på Sæby Torv. Kunst-rulleskøjteløb, spring over sten
muren og balance på bom var noget af <;/,et, de unge deltagere begejstrede publikum med. 
Ud over den fiotte opvisning .kæmpede rulleskøjteløberne også i en konkurrence, hvor det 
gjaldt om at løbe ·slalom på tid. 13-årige Daniel Larsen, Sæby, vandt i tiden 38,15 sek., 
mens sæbynitten Michael Larsen, 13 år, blev nummer to med resultatet 39.94 sek., og 16-
årige Kasper Nielsen~ Sæby, blev nummer tre med tiden 40.27 sek. Som tak for deltagelse 
fik alle ni løbere t-shirts af Sæby Handelsstandsforening. Rulleskøjteshowet var en for
nøjelig optakt til Sæby Løbet, som handelsstandsforeningen, SIK 80 og Sæby Folkeblad 
havde arrangeret lørdag eftermiddag. Med knap 100 løbere blev deltagerantallet rekord-
stort. Foto: Kim Dahl Hansen. Læs også side 10. 



SÆBY LØRDAG 13. SEPTEMBER 1997 

Sæbys atletikklub får 
en fin indvielsesgave 
Slipper for at betale vandafledningsbidrag på nye baner 
SÆBY: Når atletikklub
ben SIK 80 i dag samles 
på Sæby Atletikstadion 
for at fejre ~e nye kunst
stofbaner, kan klubbens 
medlemmer og ledelse 
glæde sig over en ekstra 
indvielsesgave fra Sæby 
Kommune. 

Klubben slipper nemlig 
for at betale afgift for det 
vand, som klubben van
der græsset på stadion 
med, og som ikke løber i 
kloakken bagefter. 

SIK 80 har ansøgt Sæby 
Kommune om at blive fri
taget for at betale vand
afledningsafgift for den 
mængde vand, der bruges 
til vanding af de omlagte 
idrætsbaner. 

Sommeren igennem har 
det været nødvendigt at 
vande for at holde liv i 
græsset, specielt på de ste
der på stadion, hvor der 
laves øvelser. 

Lovligt at fritage 
Desuden er der vandet 

for at få det nysåede græs 
op, inden man indvier de 
nye baner i eftermiddag. 

Teknisk udvalg har tid
ligere behandlet ansøg
ningen og har er nået frem 
til, at det er lovligt, at 
vand, der bruges til van
ding af idrætsanlæg og 
som ikke bliver ledt i 
kloakssystemet, kan fri
tages for vandaflednings
afgift. 

Det kræves dog, at vand
mængden kan dokumen
teres, for eksempel ved 
brug af måler eller særskilt 
bi-måler. Hertil bemærker 
teknisk forvaltning, at 
man kan regne merforbru
get til vanding ud ved at 
sammenligne årets vand
forbrug med det normale 
gennemsnitsforbrug. 

På den baggrund har 
økonomiudvalget sagt 
god for fritagelsen, og SIK 

80 kan fejre en ekstra ind
vielsesgave i dag. 

anfa Stor dag 
for SIK 80 
SÆBY: Det bliver en 
uforglemmelig dag i 
atletikklubben SIK 
80s historie, når der 
i eftermiddag , lør
dag, er inviteret til 
indvielse af de nye 
kunststofbaner på 
Sæby Atletiksta
dion . 

De nye baner er 
opfyldelsen af et 
længe næret ønske 
fra klubbens side, og 
forældre og leder
kredsen har kvitte
ret med hundrede
vis af arbejdstimer 
på stadion og klub
hus. 

Tidligere medlem
mer, ledere og spon
sorer er alle inviteret 
og velkomne til ind
vielsen, der afsluttes 
med et stor tung
domsstævne på de 
nye baner. 

Nordjyske klubber 
og skoleelever fra 
Sæbys skoler er invi
teret til stævnet, 
som har fælles
opvarmning ved Tri
ne Grey. 

Forinden er der re
ception og under
holdning med ung
domsbandet De Blå 
Kaniner fra Sæby. 

Efter sommerens anstren
gelser kan SIK 80 i dag fej
re de nye kunststofbaner 
på Atletikstadion med en 
gave fra' kommunen. 
Arkivfoto 
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Gunnar M's store dag 
Hyldet for sin store indsats ved baneindvielse på Sæby Atletik.stadion 
Af Ole K. Petersen 
Foto: Kim Dahl Han sen 

I 
SÆBY: Det var Gunnar Møller 
Nie lsens store dag, da det nye 
run db an eanl æg på Sæby Atle
tikstadio n b lev ind vie t og t a
get i brug. 

I 
Selv var formanden for Sæby-at
letikk lubben SIK 80 tyde ligvis 

I rigtig godt t ilfreds med, at et 
/ mangeårigt må l n u omsider er 

\

. nået. 

. 
Samtid ig blev hans ut rætte -

lige indsats på at skaffe klubbens 
talenter samme trænings- og 
konkurrencebetingelser som 
konkurrenterne fremhævet, 
bl.a. af Sæby Kommunes borg
mester, Leif Bak (S), og af repræ
sentanten for Jysk-Fynsk Atle
tikforbund, den no rdjyske re
gionsformand Birgitte Møldrup , 
Hjørring . 

Pokal for indsatsen 
Hun overrakte Gunnar Møller 

Nielsen regionens pokal som tak 
for hans indsats for atletikke n i 
Sæby og i Nordjylland i det hele 
taget . Samtidig på lagde hun 
ham om et år at overdrage poka 
len til en anden af klubbens le
dere, som ha r ydet en speciel 
indsats. 

Hun takkede Gunnar Møller 
Nielsei:i f<;>r h_a_n~ _kæmp~i?dsa ts 

!5 IOU~lli,CU C llJ 1 Y AJ',.C HlCU UC U yc, 
ode kunststofbaner, som har 
ivet atletikken i Vendsyssel et 
ft . Hun understregede, at der er 
jort en virke lig god investe
ng. 

nternationalt stævne 
Birgitte Møldrup kunne .sam

idig oplyse , at Jysk-Fynsk Atle
ikforbund har besluttet at over
. rage Sæby-klubben arrange 
oentet af et stort internationalt 
tævne næste år, efter at Sæby 
,tletikstadion nu er kommet op 
Superligaen . 
Det er en nordisk landsdels

natch for ungdomsho ld fra 
rastra Gotaland i Sverige, fy!- · 
:erne Aust og Vestagder i Norge 
amt Jylland-Fyn . Stævnet vil 
amle delSO beds te unge atle
ikudøvere fra de pågæ ldende 
·egioner . 

fljælp fraforæ ldre 
Første taler ved indvie lses-re

:eptionen , der havde samlet ca. 
LOO gæster og hvor SIK 80 også 
mnne præsenter e et smukt ren
JVeret klubhus og udend ørs-
1nlægget omkring rundbanerne 

En stolt formand for SlK 80, Gunnar Møller Nielsen , viser de nye rundbaner med kunststofbelægn ing frem. 

fikset gevaldigt op, var Gunna r 
Møller Nie lsen. 

Han glæd ede sig over, at de to 
talt udtjen te cindersbaner fra 
1969 nu en delig er blevet afløst 
af rundbaner med kunststof . 
Cindersbanerne var totalt ud
tjente. De fungerer nu som un 
derlag for de nye løbebaner eller 
er dække t med græs . 

SIK-formanden op lyste, at 
omlægningen af Sæby Atletik 
stadion startede i 1988 med 
kunststofbelægning på længde- , 
stang -, højde- og tresprings
banerne . Seks år senere fulgte 
bedre forhold ti l spydkast og to 
ligeløbsbaner. 

- Alle ændringer har vi selv be
talt en del af, sagde Gunnar 
Møller Nie lsen . Fra kommunen 
har vi til de nye runåbaner mod
taget 1,5 mio . kr. og selv sørget 

for sarg for 75.000 kr., dræning, 
ilægning af flisekant samt jæv
ning og såning af græs omkring 
de nye baner . 

- Det har krævet økonomisk 
hjæ lp fra klubkassen og sponso
rer foruden masser af gratis ar
bejdskraft fra vore un gdoms 
medlemmers forældre. 

- Forældrene har været enestå
ende og udfø rt et kæmpearbejde 
med stenafrivning, hækklip
ning, jævning af jord, såning af 
græs og maling af klubh uset . 

Han oplyste, at Sæby Fiskein
du str i tr ådte hjælpende til med 
75.000 kr, da klubben skulle 
skaffe ' en såkaldt alusarg til 
nyanlægget - det er en alumi
niumsprofil, som grænse r fra Jø-. 
bebanen ind mod græsset . 

Han oplyste, at arbejdsp lanen 
er blevet fulgt til punkt op prik-

ke. Arbejdet startede i maj , og i 
forløbet har der været holdt 11 
byggemøder . 

Gurmar Møller "Nielsen roste 
både Trigon og Phønix for flot 
og præcist udført jord- og asfalt
arbejde , 

Kun ststoffet er lagt oven på 
asfalten. Over kunststoffet er 
sprøjtet tre millimeter maling 
og gran ulat . Oversprøjtrlingen 
er sket over to omgange , idet 
man ikke var helt tilfredse med 
det første resul tat . 

- Vi har nu fået et virkelig gode 
forhol d for vo re unge med lem
mer til at udvikle deres talent , 
understregede Gunnar Møller 
Nie lsen . 

Fra formanden lød der også en 
tak til Sæby Byråd og til kom
munens tekniske forvaltning. 

I forbindelse med indvi elsen 

Brasilianer laver streger i Sæby 

modtog SIK 80 mange gaver, 
bl.a. en check på 2000 kr. fra 
Dansk Arbejder Idræt. Blandt gi
verne var også pengeinstitutt er, 
sponsorer , foræ ldre og andre 
samarbejdspartnere. 

Sagli gt begrundet 
Borgmester Leif Bak (S) bragte 

Sæby Kommunes lykønskning. 
Han roste det store arbe jde, der 
gøres i SIK 80, hvor han i øvrigt 
selv i mange år har været aktivt 
medlem som hammerkaster. 

- Atletikklubberne i Dybvad 
og Sæby er med til at gøre Sæby 
Kommune til en af landets mest 
aktive kommuner på atletik
fronten, nævnte borgmesteren. 

Leif Bak kom ind på den til ti
der forudgående hidsige diskus
sion om, hvorvidt atletiksta
dion i Sæby eller i Dybvad skulle 
have kunststof-rundbaner. Han 
var overbev ist om, at den kom 
munale investering kommer til 
at gøre størs t gavn i Sæby, hvor 
befolkningsunder laget er størst. 

- Det er sagligt begrundet, at 
banerne blev etableret i Sæby, 
og de kan jo benyttes af alle, sag
de borgmesteren, der takked e 
Gunnar Møller Nielsen og hans 
bestyrelse for en fantastisk ener
gisk indsats, støttet af en aktiv 
foræ ldrekreds. 

- Der er et virkelig godt socialt 
netværk i klubben, understrege
de borgmest eren, der på kom
munens vegne overrakte ·klub-

. ben en Olympia-stage . . 
- Det er både godt og klogt at 

følge med i, hvad ens børn be-, 
skæftiger sig med . Og i den for
bindelse er også SIK 80 værd at 
bakke op, sluttede borgmest e-' 
ren . 

Indvie lsesstævne 
Efter indvie lses-receptionen , 

der også bød på underholdning 
af Sæby-ungdomsbandet De Blå 
Kanine r, blev de nye rundbaner 
taget i brug i forbindelse med af
vikling af et ungdoms stævne 
med deltagelse af medlemmer 
fra nordjyske klubber og elever 
fra Sæbys skoler . 

Det skete efter en festlig fælles 
opvarmning forestået af Trine 
Grey. 

Da stævnet var forbi , kunne 
SIK 890 -ledelsen se tilb age på en 
uforglemmelig dag i klubbens 
historie . 

SÆBY: Brasilianer en Achim er kommet 
til Sæby for at foretag e den sidste streg
maling på de ny e rundbaner på Sæby 
Atletikst adion . 

Det sker for at sikre anl ægget certifi
kat til international e løb på rundbane. 

Achim har tidligere vær et i Sæby i for
bindels e med etableringen af de nye ba
ner. 

sprøjtnin g på kunst stofbelægningen, 
hvilket betød en forsinkelse af færdig
gørelsen , stak han lige et smut til Brasi
lien for at opfylde en aftale om op streg 
ning der. 

Nu er han tilbage i Sæby og deltog i 
indvielsen i lørdags . 

er vi naturligvis glade for, fortæller for
manden for Sæby-atletikklubben SIK 
80, Gunnar Møller Nie lsen . 

- Han finder i øvrigt at opgaven med 
anlæg af de nye baner på Sæby Atletik
stadion er løst på bedste vis og har des
uden understreget , at der kun mangl er 
få ting i, at også de øvrige baner på atle
tikstadion , bl.a . til spring, vil kunne op
nå certifikat . 

I he le verden find es der kun syv per
soner, der er speciali ster i at løse den 
slags op stregnin gsop gaver. Achim er ar
kitekt på atletikanl æg over h ele verden. 
Han h ar fast bopæl i Brasilien, men bor 
en del af året i Koblen z i Tyskland i for
bind else med opgaver i Europa . 

Da det blev nødv endigt med en ny 

- Achim har lovet , at han ingen steder 
tager hen denne gang , men bliver i Sæ
by til opstr egningen er helt færdig. Det 

-ok 
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bde kunststofbarier, som har . 
ivet atletikken i Vendsyssel ·et 
ft. Hun understregede, at der er 
j<;>rt en virkelig gpd investe
ng. 

ntemationalt stævne 
Birgitte Møldrup kunne .sani.

ldig oplyse, at Jysk-Fynsk Atle
lkforbund har besluttet at over
lrage Sæby-klubben arrange
aentet af et stort internationalt 
tævne næste år, efter at Sæby 
ltletikstadion nu er kommet op 
Superligaen. 
Det er en nordisk landsdels

natch for ungdomshold fra 
fastra Gotaland i Sverige, fyl- · 
:erne Aust og Vestagder i Norge 
amt Jylland-Fyn. Stævnet vil .· 
.amle de150 bedste unge atle
ikudøvere fra de pågældende 
·egioner. · 

Hjælp fraforældre 
Første taler ved indvielses-re

:eptionen, der havde samlet ca. 
LOO gæster og hvor SIK 80 også 
mnne præsentere .et smukt ren
)Veret klubhus og udendørs-
1nlægget omkring rundban erne 

En stolt formand tor SIK 80, Gunnar·Møller Niel~n, viser de nye rundbaner med kunststofbelægning 'frem. 

fikset gevaldigt op, var Gunnar 
Møller Nielsen. 

Han glædede sig over, at de to
talt udtjente cindersbaner fra 
1969 nu endelig er blevet afløst 
af rundbaner med kunststof . 
Cindersbanerne var totalt ud
tjente. De fungerer nu som un
derlag for de nye løbebaner eller 
er dækket med græs. 

SIK-formanden oplyste, at 
omlægningen af Sæby Atletik
stadion startede i 1988 med 
kunststofbelægning på længde-, 
stang-, højde- og tresprings
banerne. Seks år senere fulgte 
bedre forhold til spydkast og to 
ligeløbsbaner. 

- Alle ændringer har vi selv be
talt en del af, sagde Gunnar 
Møller Nielsen. Fra kommun en 
har vi til de nye rundbaner mod
taget 1,5 mio . kr. og selv sørget 

for sarg for 75.000 kr., dræning, 
ilægning af flisekant samt jæv
ning og såning af græs omkring 
de nye baner. 

- Det har krævet økonomisk 
hjælp fra klubkassen og sponso
rer foruden masser af gratis ar
bejdskraft fra vore ungdoms
medlemmers forældre. 

· - Forældrene har været enestå
ende og udført et kæmpearbejde 
med stenafrivning, hækklip ~ 
ning , jævning af jord, såning af 
græs og maling af klubhuset. 

Han oplyste, at Sæby Fiskein-
.· dustri trådte hjælpende til med 

75.000 kr, da klubben skulle 
skaffe 9 en såkaldt alusarg til 
nyanlægget - det er en alumi
niumsprofil, som grænser fra lø
bebanen ind mod græsset. 

Han oplyste, at arbejdsplanen 
er blevet fulgt til punkt op prik- · 

ke. Arbejdet startede i maj, og i 
forløbet har der været holdt 11 
byggemøder. 

Gunnar Møller Nielsen roste 
både Trigon og Phønix for flot 
og præcist udført jord- og asfalt-
arbejde ; . 

Kunststoffet er lagt oven på 
asfalten. Over kunststoffet er 
sprøjtet tre millimeter maling 
og granulat. Oversprøjtningen 
er sket over to omgange, idet 
man ikke var helt tilfredse med 
det første resultat. 

- Vi har nu fået et virkelig gode 
forhold for vore unge medlem
mer til at udvikle deres talent , 
understregede Gunnar Møller 
Nielsen. 

Fra formanden lød der også en 
tak til Sæby Byråd og til kom
mun ens tekniske forval tning . 

I forbindelse med indvi elsen 

Brasilianer laver streger i Sæby . 

• Der er et virkelig godt socialt 
netvæ rk i klubben, linderstrege- 1 

de ,_ borgmesteren, der på kom- · 
·munens .. vegne overrakte "klub- r 

· b~n en Olympia-stage. . 
- Det er både ,godt og kj.ogt at. 

følge med i, hvad ens børn be-: 
skættiger sig med .. Og i denfor ;j 

, bjnde lse er ogs~ SIK 80 værd i'ltJ 
_bakke op ; sluttede bo rgmeste
ren. 

Indvielsesstævne 
Efter indvielses-receptionen, 

der også bød på underholdning 
af Sæby-ungdomsbandet De Blå 
Kaniner, blev de nye rundbaner 
taget i brug i forbinde lse med af
vikling af et ungdomsstævne 
med deltagelse af med lemmer 
fra nordjyske klubber og elever 
fra Sæbys skoler. 

Det skete efter en festlig fælles 
opvarmning forestået af Trine 
Grey. 

Da stævnet var forbi , kun ne 
SIK 890-ledel sen se tilb age på en 
uforglemm elig dag i klubbe ns 
histor ie. 

SÆBY: Brasilianeren Achim er kommet 
til Sæby for at foretage den sidste streg
maling på de nye rundbaner på Sæby 
Atletikstadion . 

Det sker for at sikre anlægget certifi
kat til internationale løb på rundbane . 

Achim har tidligere været i Sæby i for
bindelse med etableringen af de nye ba- · 
ner. 

sprøjtning ,på kunststofbelægningen, 
hvilket betød en forsinkelse af færdig
gørelsen, stak han lige et smut til Brasi
lien for at opfylde en aftale om opstreg
ning der. 

Nu er han tilbage i Sæby og deltog i 
indvielsen i lørdags . 

er vi naturligvis glade for, fortæller for -
manden for · Sæby-atletikklubb en SIK 
80, Gunnar Møller Nielsen . 

- Han finder i øvrigt ·at opg aven med 
· anlæg af de nye baner på Sæby Atletik

stadion er løst på bedste vis og har des; 
uden understreget, at der kun mangler 
få ting i, at også de øvrige ban er på atle
tikstadion, bl.a. til spring, vil kunne op
nå certifikat. 

I hele verd en finde s der kun syv per
soner , der er specialister i at løse den 
slags op streg ning sopga ver. Achim er ar
kitekt på atlet ikanlæg over hele verden. 
Han har fast bopæl i Brasilien, men bor 
en del af året i Koblenz i Tyskland i for
bindel se·med op gaver i Europa. 

Da det blev nødvendigt med en ny 

- Achim har lovet, at han ingen steder 
tager h!:'n denne gang, men bliver i Sæ
by til opstregningen er helt færdig. Det 
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Gunnar M's store dag 
Hyldet for sin store indsats ved baneindvielse på Sæby Atletikstadion 
Af Ole K. Petersen 
Foto: Kim Da h l Hansen 

SÆBY: Det var Gunnar Møller 
Nie lsens store dag, da det nye 
rundbanean læg på Sæby Atle
tikstad ion blev indviet og ta
get i brug. 

Selv var formanden for Sæby-at
letikklubbe n SIK 80 tydeligvis 
rigtig god t tilfreds med, at et 
mangeårig t mål nu omsider er 
nået. 

Samtidig blev hans utrætte
lige indsats på at skaffe klubbens 
talenter samme trænings- og 
konkurrencebetingelser _ som 
konkurrenterne fremhævet, 
bl.a. af Sæby Kommunes borg
mester, Leif Bak (S), og af repræ
sentanten for Jysk-Fynsk Atle
tikforbund, den nordjyske re
gionsformand Birgitte Møldrup, 
Hjørring . 

Pokal for indsatsen 
Hun overrakte Gunnar Møller 

Nielsen regionens pokal som tak 
for hans indsats for atletikken i 
Sæby og i Nordjylland i det hele 
taget . Samtidig pålagde hun 
ham om et år at overdrage poka 
len til en anden af klubbens le
dere, som har ydet en speciel 
indsats. 

Hun takkede Gunnar Møller 
Nielse.r:i f?r I:i:a_n~ _kæmp~i?dsats 

modtog SIK 80 mange gaver, 
bl.a. en check på 2000 kr. fra 
Dansk Arbejder Idræt. Blandt gi
verne var også pengeinstitutter, 
sponsorer, forældre og andre 
samarbejdspartnere. 

Sagligt begrundet 
Borgmester Leif Bak (S) bragte 

Sæby Kommunes lykønskning. 
Han roste det store arbejde, der 
gøres i SIK 80, hvor han i øvrigt 
selv i mang e år har været aktivt 
medlem som hammerkaster. 

- Atletikklubberne i Dybvad 
og Sæby er med til at gøre Sæby 
Kommune til en af landets mest 
aktive kommuner på atletik
fronten, nævnte borgmesteren. 

Leif Bak kom ind på den til ti
der forudgående hidsige diskus
sion om, hvorvidt atletiksta
dion i Sæby eller i Dybvad skulle 
have kunststof -rundbaner. Han 
var overbevist om, at den kom
munale investering kommer til 
at gøre størst gavn i Sæby, hvor 
befolkningsunderlaget er størst . 

- Det er sagligt begrundet, at 
banerne blev' etableret i Sæby, 
og de kan jo benyttes af alle, sag
de borgmesteren, der takked e 
Gunnar Møller Nielsen og hans 
bestyrelse for en fantastisk ener
gisk indsats, støttet af en aktiv 
forældrekreds. 

~o dalt nPtværk 
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Stribemariden 
SÆBY: Striber og afmærk
ninger er af enorm .betyd
ning i sportens .verden, og 
på verdensplan er der kun 
få personer, der er aner:
kendt til at male de kor
rekte striber på et intema- ~ 
tionalt godkendt stadion. 
En af dem er arkitekten og 
landmåleren Achim Hou
ben fra ~oblenz i Tys;k-
land. _ 

Han er for tiden i Sæby 
for at male striber · på de 
nye kunststofbaner på 
Sæby Atletikstadion. 
- Alt forarbejde skal være 
millimeterpræcist, for blot 

· en lille afvigelse i en af de 
store kurvede linier bety-
-der en . forskydning på fle
re centimeter efter en run
de · på banen, fortæller 
Achim Houben, der dog 
ikke får sved på panden af 
den grund . Han har rs års 
erfaring , og maler striber 
over heltt verden~ 

vr Sæby side 1 ~ 

+ 

. 

Achim Houben i gang med 
at male de helt korrekte 
striber på Sæby Atletiksta-
dion. · 

Foto: Bent Jakobsen 
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Guld og sølv til 
SIK-pigerne 
Flot indsats ved mesterskabsstævne i Kolding 
SÆBY: Med en meget flot 
indsats sikrede pigerne 
fra SIK 80 guld og sølv til 
klubben ved de Jysk Fyn
ske Mesterskaber for 
hold. 

Årets sidste mesterskabss
tævne fandt sted i Kol
ding, og SIK var repræsen
teret med to pigehold, 12-
13 år samt 14-15 år. 

Guldholdet i 12-13 års 
gruppen var Julie Chri
stensen, Camilla Nielsen, 
Helle Mølhave, Ditte Møl
ler Nielsen, Pernille 
Jensen, Julie Dyg og Male
ne Erlandsen. 

I kampen med ni jyske 
hold blev SIK 80 mestre 
foran Esbjerg og Vidar fra 
Sønderborg. 
-1 \ 

Camilla Nielsen og Ditte 
Møller Nielsen sikrede 
førstepladsen i fire disci
pliner, og Helle Mølhave 
stødte sig ligeledes til en 
førsteplads. 

De 14-15 årige piger 
måtte »nøjes« med sølv, 
da Vidar fra Sønderborg 
besejrede sølvpigerne i en 
tæt kamp. 

Igen var mangelen på en 
»rigtig« løbepige årsag til, 
at SIK ikke også løb med 
guldet her. 

- Vi efterlyser stadig en 
pige på 14-15 år, der kan 
lide at løbe. Havde hun 
været med, var der guld til 
holdet, siger formand 
Gunnar Møller Nielsen. 

Sølvholdet bestod af Tri
ne Olsen, Sine Christian-

sen, Anne Arvidson og 
Anne Mogensbæk. 

Anne Arvidson vandt 
både spydkast og kugles
tød, mens Trine Olsen og 
Anne Mogensbæk satte tre 
personlige rekorder, der 
rakte til andenpladser. 

Alt i alt en meget flot 
indsats så pigerne og le
derne Svend Erik Nielsen 
og Ole Christensen kunne 
tage hjem med smil, me
daljer og gode oplevelser i 
tasken. 

fab 
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Sidste gang der var Sjov Fredag blev bobspillet flittigt brugt. Arkivfoto 

I Illorgen bliver sjoy 
SIK 80 blænder atter op for Sjov Fredag 2 -Jo ·- 9 
SÆBY:J morgen, fredag, 
bliver endnu engang en 
sjov aften for børn og 
unge fra Sæby og hele 
omegnen. Det er atter at
letikklubben SIK 80, der 
står bag det drønpopu 
lære arrangement for 
børn fra første til sjette · · 
klasse. 

Sidste gang var der for 
første gang mulighed for 
at prøve ansigtsmaling, og 
det blev så populært, at 
muligheden for at male 
sig selv og bedsteven
inden som en yndig prin
sesse eller en farlig løve 
gentages i morgen. 

Herudover står der også 
ludoturnering på pro

Sjov Fredag afvikles for·sy- grammet, og som de øvri
vende gang, og igen er {!er · ge gange kåres der i afte
begrundet håb om at mel- . neiis løb en ludomester. . 
lem ·400 og 500 børn vil · Naturligvis bliver der 
møde op på Sæby Fritids- også lejlighed til at unger
center og myldre rundt ne kan udfolde sig mere 
mellem et væld af forskel- . fysisk. Der er planlagt 
lige aktiviteter. · rock'n'roll, hip-hop, fod-

bold, badminton , floor
hockey og aerobic, og så er 
der blevet bygget en stor 
forhindringsbane. 

Deltagerne kan også 
vælge at slå sig løs i det 
store diskotek med alle 
hitsene bankende ud af 
højttalerne eller de kan 
slappe af med et spil bord
tennis eller bob . 

Ligesom sidst, der var 
Sjov Fredag, bliver der og
så i aften trukket lod om 
forskellige præmier på til
meldingssedlen. 

anfa 



600 · indsats 
·atatleteI 
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Slog til på hje~mebane i Dybvad 
" 

DYBVAD: Gæs~h~en " Også Sæby-a,tlete~e·s pla-
var til at overse, da Dyb- ceringer er med: 
vad IK i weekenden lag- ~ Piger 6;. 7 år: 1. Sisse 
de anlæg til et af DGI- Wulff, 1155poiQt . 
Nordjyllands indleden- . Drenge .6-7 år: L Jeppe 
de nålestævner. Dybvads Abildgaard, Dybvad, 2832 
egne atleter sJrøg nemlig point. 4. _Anders K. Jensen, 
til tops i mange discipli- Dybvad, 2617 point. 
ner. Piger 8-9 år: LJanni El-

neff, Dybvad, 3596 point. 
D91 ha_vde valgt Dybvad _ 2. Marie Møller, Dybvad, 
som finaleby, fordi Sk(?v:- 31_84 point . 3_. Simone Di
dalen stadion i Aalborg ge Larsen, Dybvad, 3104 
endnu ikke er klar efter en point. · 
total renovering. Bold- Drenge 8-9. åi : 1. Jakob 
kast, spydkast og slyng- . Brøns, Dybvad, 3231 
·bold blev afviklet på Dyb- point . 2. Henrik Pedersen, 
vad Atletikstadion, µiens Sæby, 302~ point. -3. Hen
løb, højdespring~ længde- . rik Hvitved, Dybvad, 2635. 
spring, trespring og kugle- . point. · 
stød blev afviklet i Dyb- Piger 10-11 år:- 1. Kristi-
v,~.d-hallen.. na Madsen, Dybvad, 4686 

Stævnet. havde deltage~.,. . ,, point. 3. Christina Dige 
~ se af atleter fra liadsund, Larsen, . Dybvad, 4198 
-_ Byrsted-Hjelds, Aalbo~g, -point. ~ 

Sæby og Dybvad. Efter an- · Piger 12:-13 år: ~amilla 
streng~lserne stod den på · Nielsen, S'æby, 5950 point. 
pølser og sodavand, og se" 2. Michelie' Larseri, Dyb-

- nere følger diplomer og . vad, 5536 point . 3. J~lie · 
medaljer som · bevis på de ._ Dyg, Sæpy, 5458 point. · 
flotteTesultat_er. Drenge 12-13 år: l.1(im 

- Efter stævnet .fik vores Christensen, Sæby, 4412 , 
dommerstab står ros for, point. · , 
at stævnet var forløbet -Drenge 14-15 år: 1. Ru-

. planmæssigt, sig~r en ti~ ne Pedersen, Sæby, 5099 
freds atletikformand,. Lou"". point. · . 
is Christiansen. . 1 Piger 1 ~ 17 år: 1. Sisse 

Den arrangerende klub . Olsson, Dybvad, 6395 
sikrede sig følgende top- - point. 
placeringer i-femkamp~n. 



Lokale atleter 
lagde godt ud 
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Flotte placeringer i amtsmesterskab 
DYBVAD/SÆBY:I week
enden blev første afde
ling af DGI's individuel
le amtsmesterskaber i at
letik afviklet i Dyvadhal
len. 

Dybvad IK, der som sæd
vane var arrangør, klarede 
opgaven med glans, og 
der var livlig aktivitet på 
tilskuerpladserne blandt 
de stolte og forventnings
fulde forældre. For mange 
af atleterne var det første 
deltagelse i et stævne. 

Der kom deltagere fra 
SIK 80, Aalborg, Hadsund 
og Dybvad IK, og holdene 
udfordrede hinanden på 
bedste vis og gav folk en 
god oplevelse. 

Dybvad IK fik hele 16 
førstepladser i stævnet, og 
de glade vindere er følgen
de: 

Piger 6-7 år: 2x30 meter 
løb, 600 meter løb og kug-

lestød - altså tre første- Drenge 10-11 år: Guld i 
pladser til Marie Louise 2x30 meter løb til Mathias 
Jensen (14.63 sek., 2.55.5 Brassøe (10.47 sek.). 
min., 3.46 m.). SIK 80 fik følgende top-

Piger 10-11 år: 2x30 placeringer: 
meter løb, 600 meter løb Piger 9 år: 2x30 meter 
og trespring, igen altså tre løb, 600 meter løb: Katri
førstepladser - til Kristina ne Pedersen (12.61 sek., 
Madsen (10.67 sek., 2.09 2.25.5 m.) 
min., 7.90 m.) Kuglestød: Rikke Peder-

Piger 12-13 år: 2x30 sen (6.42 m.). . 
meter løb og trespring: Piger 12-15 år: 600 me
Michelle Larsen, (10.35 ter løb: Julie Kristensen 
sek., 9.00 m.). (12.14.6 m). Kuglestød: 

Desuden en førsteplads i Anne Arvidson (9.27 m.). 
kuglestød til Pernille Ja- 2x30 meter løb · og tre
cobsen (9.98 m.) . spring: Sine Christiansen 

Drenge 6-7 år: Første- (10.05 sek., 9.52 m.). 
plads i 2x30 meter~ 600 · Piger 16 år: 2x30 meter 
meter løb og kuglestød til . løb og trespring: Katrine 
Jeppe Abildgaard, (12.41 Vorum, (10.00 sek., 9.03 
sek., 2.28 min., 6.84 m.). m.). Kuglestød og 600 me-

Drenge 8-9 år: 2x30 me- ter løb: Mette Møller Niel
ter løb: Henrik Hvitved sen (8.82 m, 2.12.6 min.) 
(11.95 sek.). 600 meter: 
Steffen Møller (2.25.5 
min). Kuglestød: Mads 
Larsen (7.86 m.). 

NS 





Så starter vi igen ... 

S.LK. 80 inviterer til .. 

s~v · I 
i.-?fREDAG 

i-Sæby Fritids-
center fredag d. 

'f .,, 21. november 
;; Afll" kl. -19.-QQ-2~3Q TIRSDAG 18. NOVEMBER 1997 
,or unge fra 7. til og med 6. 

Kom og vær med til fodbold. hip-~ SIK 80 h Id 
tennis. diskotek og meget mi _ O . er 

Der kan købes sodavand , chips, s 

Huskindesko!Entråkr.20.0 Sjov Fredag 
Masser af aktiviteter til børn i Sæby 
SÆBY: Fredag den 21. 

-november inviterer SIK 
80 børn fra første til sjet
te klasse til Sjov Fredag i 
Sæby Fritidscenter 

Aftenen byder på en ræk
ke spændende aktiviteter, 
både hæsblæsende og de 
mere hyggelige spil og 
kreative arangementer. 

I hallerne kan børnene 
spille fodbold, minitennis 
og floorhokey. Store for
hindring sbaner kan for-

' ceres, og der bliver selvføl-
gelig dans i det store dis
kotek, der altid er meget 
populært . Desuden er der 
de roligere aktiviteter som 
bob, ludo-tuneringer samt 
ansigtmaling. 

Både unge fra SIK 80 og 
forældre sørger for at hjæl 
pe børnene til rette 9g 
hjælper med at styre bør
nene, så alle får en chance 
for at være med. 

Yderligere to Sjov Fre-
dags-arrangementer er 

planlagt i foråret 1998, 
hvor det ved arrangemen
tet i marts bliver den tien
de Sjove Fredag. Allerede 
nu kan det afsløres, at Dia
nas Legetøj på Torvet har 
sponseret en Nintendo • 
bus, der kommer til at hol
de lige udenfor fritidscen
teret . Her kan man prøve 
en masse forskellige spil, 
naturligvis under kyndig 
vejledning . 

NS 

Sjov fredag er spændende og underholdende. SIK inviterer en række skolebørn på sjov 
den 21. november. Arkivfoto 
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Knap 500 til 
sjov fredag 
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SÆBY: Der var mere end 
gang i Fritidscenteret i fre
dags, da SIK 80 holdt Sjov 
Fredag. 

Foruden et væld af vilde 
aktiviteter var der ludo
turnering, og Anna fra Sæ
bygårdskolen kunne tage 
hjem med et diplom. 

Ansigtsmaling var 
yderst populært, der blev 
danset disco, og Dianas 
Legetøj og Egnsbank Nord 
diskede op med præmier. 

Storkøb havde doneret 
40 kasser sodavand, der 
forsvandt som dug for so
len. 

Fjerdeklasserne dystede 
i stafetløb, og klassen fra 
Hundelev var ikke rejst 
forgæves. 

De vandt foran Sæby-

gårdskolen, mens Sæby 
Skole kom på tredjeplad
sen. 

Sjov Fredag holder pau
se til 23. januar, hvor næ
ste arrangement løber ad 
stabelen. 

Arrangørerne takker så
vel medhjælpere som 
sponsorer, som gør det 
muligt at samle kommu
nens unge til en fælles op
levelse. 

En af de utraditionelle aktiviteter til Sjov fredag var skrå-bob. 

...,__ _ _,_ 



~olkeblad Onsdag den 3. december 1997 

Anna og Marie Louise fejrede 11 års fødselsdag og havde veninderne med til Sjov Fredag. 

Over 400 børn var til · 
Sjov Fredag 

469 børn og unge fandt 
vej til Sæby Fritidscent.er, 
da SIK 80 holdt det sidst.e 
Sjov Fredags ammge
ment indenjuL 

De muntrede sig med 
de mange akvitiviteter, 
der sædvanen tro var ryk
ket ind i fritidscentret. 
Lige fra fodbold, badmin
ton, floorhockey og forhin
dringsbane til de mere 
stillesiddende lege som 
ludoturneringen, der den-

ne gang blev vundet af 
Anna fra Sæbygårdskole: 

Også ansigtsmalingen 
trak i det unge publikum, 
mens der blev danset 
vildt i diskoteket . 

Midt på aftenen blev 
der trukket lod på ind
gangsbilletterne om flotte 
præmier, som lokale 
handlende og virksomhe
der havde sponsoreret. 

Efter udtrækningen dy
stede alle fjerdeklasserne 

i stafetløb, og eleverne fra 
Hørby, Dybvad, Stens
næsskolen, Østervrå, 
Hundelev, Sæbygård sko
len, Sæby Skole og Vol
strup Skole dystede. 

Efter det vellykkede ar
rangement glæder arran
gørerne sig til det næste 
Sjov Fredags arange
ment, der løber af stablen 
fredag 23. januar. 
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Lokale atleter 
~gj~rde:rent boid . 
·'SIK 80 og .Dybvad I~ fejede an:tlrt af banen 

~ ~ ~ . 

SÆBY/tiYBVAD: oitokale 'ung~ fra SU< 80. Sæbyklubben fik føl
domsatleter fik 'sat ef ualminde, : genc.:le amtsmestre: 

''ligtflot . pu!}ktum for 1997, da 
de afsluttende afutsmesterskå
ber ,bley, afY,iklet i weekenden ti 
Dybvad. ··, 

I en dyst mod Jgubl>erne fra AaI
borg og Hadsund tog atleterne fiå 
Sæby-klpbben ~IK ~pog Dybvad 
IK tilsammen 31 stik ud· af 35 mu
lige,rent .. hjem. SIK 80 vandt 19 
mesterskaber, mens Dybvad måtte 
»nøjes« med12. 

l)er blev ,dystet t fire øvelser, 
. nemlig ,, 2x30 'fileter liækkeløfi; 
længdespring, højdespring qg 300 
meter løb. 

- Vores unge atleter var meget 
opsatte på at y9e en god indsats. 

· Og det skal jeg love for, at de gjor
de, sigt;f Gtpmar ~ .øll~f. N\elsen 

Piger 6-7 år: fløjdespfing: Step
,llaaje ~edersenmed, 0,85 meter' 
(pe11>onlig reiord). · · · 

Piger 12-13 år: 2x30 meter-hæk- · 
keløb: Gamma Nielsen i 12,60 se7 

J.(under. Længdespring: Camilla 
Nielsen med 4,56 meter .. 300 me~ 
ter løb: Camilla Nielseni 51,4 se
kunder. Højdespring/Ditte Møller 
Nielsen med;l,40 meter.·· 

Drenge 12-13 år: 2x30 meter 
hækkeløb: Kim Christensen i 
1.2,83 sekunder: Længdespring: 
Kim Christen.sen med 4,60 meter. 
Højdespring: ·· Kim · Christensen 
med 1,30 meter~ 300 meter løb: 
J<im Christeµsen i 51,8 sekunder . . 
::{(~ J) 

:..:.:· 

Piger f'::t-l5 år: 2x30 metel' hæk-' 
keløb: Sitie .Christiansen i 12,61 
sekunder. Længdespring: Sine 
Chtistiansen med 4,22 meter;,Høp 
desp:ring: Anne Arvidsen .med 
l,35''ineter. " ·· ······· " 

; Piger 16-17 h: 300 metei ' løb: 
Mette Møller Nielsen i 52 sekun:.. 
der. . 

.... Dr~nge J6-17 år: 2x30 meter 
høkk:eløb: Rudi Olsen i 15,27 se
kunder. \,Længde§pring: .Rudi Olr 
sen med 4,43 meter. Højdespring: 
Rudi Olsen med 1,40 meter. 

kjær/anfa 




