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Atletikdainer fra · 
Sæby overraskede 

SÆBY: Atletikdamerne fra 
Sæby Idrætsklub SIK 80 stod 
for lidt af en sensation i hold
kampen i 1_. division . På Sæby 
Atletikstadion vandt holdet i 
går meget overraskende over 
både Vejle og Kolding efter 
en uhyre spændende og jævn
byrdig match. 

Ingen havde på forhånd 
· levnet Sæby en vinderchance 
mod de to stærke mandskaber 
fra Sydjylland . Efter de første 
øvelser lignede Sæby da hel
ler ikke nogen vinder, men 
Sæby-damerne fandt storfor
men frem, og de sidste øvelser 
blev utroligt spændende og 
nervepirrende . 

Sæby ' opnåede ialt 11.860 
point, mens Kolding på an
denpladsen fik 11.757 point. 
Vejle opnåede 11.586 point på 
tredjepladsen. 

På Sæby holdet tegnede lø
beren Karin Frederiksen sig 
for det helt store resultat, da 
hun yandt både 400 meter , 
1.500 meter og 3.000 meter, en 
helt usædvanlig bedrift. 

Desuden vandt Sæbys Tri
ne Christensen 100 meter løb, 

Trine Christensen, SIK 80, 
vandt 100 meter løb. 

og der var andenpladser til 
Christina Christensen i 100 
hækkeløb, Rikke Nielsen i 
dis~okast og Anne Rohlen i 
spydkast. Anette Lilholt op
nåede tredjepladser i både 
kuglestød og diskokast. 

- Vi er utrolig stolte over 
pigernes indsats, der lå langt 
over det, vi på forhånd havde 
drømt om, sagde Gunnar Møl
ler Nielsen, formand for SIK 

80 efter matchen. 
Sæbys h~rrehold i 2. divi

sion havde ikke samme succes 
i Skive, som damerne havde 
på Sæby Atletikstadion. Sæ
by blev i Skive besejret af 
både hjemmeholdet Skive og 
Vidar fr_a Sønderborg. 

Sæl;>y-herrerne leverede en 
lidt skuffende og svag indsats, 
og det blev til to store neder

. lag. Sæby tabte med 50-96 til 
Skive og 61-85 til Vi<;lar. 

Sæby-hold .et havde det 
svært i øvelser som stang
spring og hammer kast. 

De bedste Sæby-resultater i 
Skive stod Kim Stellan Jen
sen og Niels Henrik Nørholt 
for i kuglestød med henholds
vis en tredjeplads og en fjer
deplads. Begge satte personli
ge rekorder. Toai Pedersen 
opnåede en tredjeplads i 
længdespring ligeledes i per
sonlig rekord. I 5.000 meter 
løb blev Jesper Høgh num
mer tre . 

Sæby to atletik seniorhold 
holder nu sommerferie frem 
til august, hvor der bliver to 
holdkampe. 



Sæby ·
gård
løbfår 
to ruter 

SÆBY: Sæby 
Idrætsklub SIK 80 af
vikler årets Sæbygård
løb lørdag eftermiddag 
med start og opløb ved 
tennisbanerne i · Sæby
gård Skov. Formanden 
for SIK 80, Gunnar 
Møller Nielsen, er klar 
over, at førstkommen- , 
de lørdag ikke er no
gen god lørdag. Skoler
ne begynder sommer
ferien, og mange rejser 
ud. 

Men Sæbygårdløbet 
er blevet klemt af an- ~ 
dre løb , og Møller Niel
sen håber, at der trods 
alt bliver god tilslut
ning . 

Viceborgmester Leif 
Bak (S) starter to løb, 
en kort rute på 3,6 kilo

- meter og en lang rute 
på 9,9 kilometer . 

Der bliver fem al
dersgrupper: Pige
r/ drenge 0-l.2 år, piger 
/drenge 13-16 år, kvin
der/mænd 17-35 år, 
kvinder/ mænd 36-45 
år og kvinder/ mænd 
46 og derover. 

Venskabs
.besøg .fik 
en "fin start 

SÆBY: Sæby ldræ~klub 
SIK 80 og atletikklubben i 
Sæbys svenske venskabsby 
Tranås har indledt et ven
skabssamarbejde . . 30 1 unge 
medlemmer fra klubben i 
Tranås har i fire dage besøgt 
Sæby, hvor de har boet i 
klubhuset på Sæby Atletiks
tadion og spist på Sæby Fri
tidscenter. 

Svenskerne rejste hjem i 
går. Før afrejse ·n udtrykte de 
stor tilfredshed og glæde over 
besøget i Sæby, og SIK 80 er 
da også allerede inviteret til 
Tranås. 

Straks '- efter ankomsten 
blev der kaldt til fællestræ
ning på Sæby Atletikstadion 
både for atletikfolk fra Sæby 
og fra Tranås. Efter en vel-

overstået .træning var der tid 
til hygge og samvær ; og man
ge nye venskaber blev knyt
tet. 

Lørdag eftermiddag var 
der atletikholdkamp mellem 
Sæby og Tranås, og der blev 
leveret flere gode præstatio
ner . Efter stævnet var der 
grillfest for såvel børn som 
voksne. 

Efter matchen på atletikba-: 
nen gik man over til rund
bold , og her trak Tranås det 
længste strå ved at besejre 
Sæby med fire point efter me
gen sjov og ballade . 

Atletik-folkene fra Tranås 
benyttede opholdet til at bade 
ved Sæby Strand. Tranås lig
ger et par hundrede kilometer , 
fra nærmeste strand. 
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. ATLETIKPIGER 
KOM I FRONT 
FA Sæbys atletikpiger i 1. 
division 11 inden manda
gens divisionsmatch pi Sæ· 
by stadion pi 7. pladsen og 
skulle møde Vejle IF og Kol· 
ding KFUM, som li hen· 
holdsvis pi 3. og 4. pladsen, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen. 

Første divisionskampen 
består af 15 øvelser, ·og efter 
,at halvdelen af øvelserne var 
færdige, gjorde vi os ingen 
forhåbninger om sejr, men 
det begyndte at blive en 
spændende · match, siger 
Gunnar Møller Nielsen. Vo
re gæster havde pl forhlnd 
troet, at det ikke ville være 
noget problem at sll os, men 
det gik efterhlnden op for 
dem, at det ikke varsl lige en 
~ag. -

Vi halede ind pl begge de . -
gæstende hold, og inden sid
ste øvelse, som er 4 x 100 
meter stafetløb, førte vi over 
begge hold, sl stafetten skul
le blot løbes sikkert igen
nem, og det blev den til stor 
glæde for hjemmeholdet. 
. Det betyder, at vi nu er 
sikret i første division inden 
de sidste to runder i august 
og september, og vi er ikke i 
tvivl om, at mindst et hold 
må lide samme skæbne, som 
Vejle og Kolding gjorde. 

Sæbys atletikpiger vandt 
pl en god fighterlnd og det, 

• 
at alle præsterede gode resul
tater. Sæby fik 11860 point, 
Kolding nlede op pl 117 5 7 
point og Vejle 11586 point, sJ 
det var ikke nogen overvæl
dende sejr, men den tæller 
godt. 

Karin Frederiksen vandt 
3000 m. løb i tiden 10.48, 7 . 
min. og blev nr. 2 i 400 m. 
løb. Hun blev også nr. 2 i 
1500 m . løb med tiden 5.11,3 
min. Karin kæmpede bravt· 
på Sæbys bløde baner i som
mervarmen, og hun var 
stærkt medvirkende til vores 
sejr. 

Trine Christensen vandt 
100 m. løb i tiden 14 sek., 
hvilket siger noget om vore 
baner med den langsomme 
tid. RikkeNielsen blevnr. 2 i 
diskoskast med 31,23 meter . . 
Christine Christensen blev 
nr. 2 i 100 m. hæk på 18,5 
sek., og Anna Rohlen blev 
nr. 2 i spydkast med 28,82 
meter. 

Anette Nielsen blev nr. 3 i 
100 m. hæk i-tiden 19,0 sek. 
Anette Lilholt blev nr. 3 i 
kuglestød med 9,54 meter, 
og Christine Kristensen blev 
nr. 3 i længdespring med 
5,08nieter. 

På holdet var foruden de 
nævnte Ann Cleemann, Ida 
Larsen og Else S. Jensen. 

hol. 



stævne 
FA Atletikklubben SIK 80 
stod som arrangør af dette 
Ars Kelloggs Rend og Hop
stævne, hvor de to indle
dende stævner samlede ca. 
70 unge fra skolerne: Sæby 
skole, Volstrup skole, Sæ· 
bygArdskolen og Bangsbo
·strand skole i Frederiks-
havn, fortæller Gunnar 
·Møller Nielsen. 

Vi havde de bedste vejr
mæssige forhold for et godt 
stævne, og alt fungerede og
så efter planen. Unge fra 
SIK 80 hjalp de mindre øve
de, som ikke havde været 
med til stævne før, siger 
Gunnar Møller Nielsen . 

SIK 80 afholdt sit indle-
dende stævne sidste tirsdag, 
·og følgende af årgang 1981 er 
~et videre fra de to stævner: 
Louise Uggerhøj, Maria 
Laursen, Mette Møller Niel
sen, Lone Larsen, Stine 
Ramlov, Kristian Nielsen, 
Brian Rasmussen, Henrik 
Olesen, Kenneth Olsen og 
Steffan T. Nielsen. 

Af årgang 1980 gik følgen
de videre: Morten Nielsen, 
Janus Brandin, Kim Jensen, 
Stefan Christensen, Ida Jen
sen, Anne Kaptain, Ninna 
Jensen, Camilla Thomsen, 
Chenet Jensen, Mette 
Holm, Jane Pedersen, Kristi
na Frederiksen og Mette 
Lythje. 

Af årgang 1978 og 1979 
gik følgende videre: Dennis 
Cleemann, Jeppe Kristen
sen, Rasmus Bech, Karsten 
Sørensen, Jeppe Pedersen, 
Jess Andersen, Anders Chri
stensen, Dorte : Brogaard, 
Pernille R. Hansen, Jannie 
Falkenberg, Randi · Nielsen 
og Maria Sørensen. 

Alle, der har lyst og inter
esse i at være med, er vel
kommen til at følge klub
bens træning op · til næste 

· stævne, regionsfinalen, som 
finder sted i august måned 
1992, siger Gunnar Møller 
Nielsen. , 

hol. 
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113deltog 
i udsat løb 

SÆBY : Årets Sæbygårdløb Madsen, 2. Anne Arvidson og 
måtte på grund af andre ter- 3. Mette Frederiksen. 13-16 
rænløb udskydes til sidst i år: 1. Louise Vangsgaard og 2. 
juni. Arrangøren, Sæby Stina Fuglsang Pedersen. 
Idrætsklub SIK 80, frygtede 17-35 år :· 1. A.Marie Klem
svigtende deltagelse, fordi lø- mensen. 36-45 år : 1. Karin 

, bet skulle finde sted i den Frederiksen, 2. Birgit Bi-
1 første weekend af skolernes dstrup og 3. Joan Borglum. 4~ 

sommerferie . Men der deltog år og derover : 1. Inger Søren
ikke færre end 113. , . sen , 2. Margit Larsen og 3. 

- Sæbygårdløbet 1blev en Margit Therkildserl. 
god oplevelse for løbere og Drenge ind til 12 år : 1. Brian 
ledelse, sagde formanden for Rasmussen , 2. Henrik Steen 
SIK 80, Gunnar Møller Niel- Olsen og 3. Nicolai Madsen . 
seri, efter løbet. 13-16 år: 1. Niels Arvidson, 2. 

Der var 57 løbere på den Anders Dahl og 3. Peter Nør
korte distance , 3,6 kilometer, gaard . 17-35: 1. Jesper Høeg, · 
og 56 løbere på den lange 2. John H . Christiansen og 3. 
distance, 9,9 kilometer. Løbe- Vagn Olsen. ·36-45 år : 1. Ernst 
vejret var perfekt. · Andreasen, 2. Poul Erik Chri-

Løbsledelsen med Elsema- stensen og 3. Finn Nørgaard. 
rie og Ib Christensen, Anker 46 år og derover : 1. Nicolai 
Christiansen og Kirsten og Buus, 2. Børge Larsen og 3. 
Helmer Arvidson havde også Ole Thomsen .- · 
i sommer tilrettelagt Sæby- Den lange rute: 

- gårdløbet, nummer 23 i ræk- Piger 13-16 år: 1. Louise 
ken. Ledelsen fik ligesom tid- Kleis Jehsen . 17-35 år: 1. Met
ligere år god hjælp af civil- te S. Lauritsen , 2. 'Jane K. 
forsvaret. Sørensen og 3. · Inge Birke t. 

Jesper Høeg fra SIK 80's 2. · 36-45 år: 1. Else Stellan Jen 
divisionshold vandt både den sen, 2. Anna Lisse Jensen og 3. 
korte og den lange distance Jytte Undahl Behrend. 45 år 
for 17-35 årige. Han fik lige- / og derover : 1. Bente Olsen . 
som vinderne i de øvrige ræk - , Drenge indtil 12 år: 1. Jeppe 
ker overrakt et flot Sæby- Pedersen . 13- 16 år : 1. Rune , 
gårdkrus, som Drejeskiven Bock Christensen, 2. Hans 

, har fremstillet. Samtlige del- Henri ~ Flensted og 3. Kristi-
tagere modtog et diplom . an Steen Olsen . 17-35 år : 1. 

Viceborgmester Leif Bak Jesper Høeg, 2. Steen Larsen 
(S) startede begge løb,, mens og 3. Frede "Andersen . 36-45 
SIKs formap _d uddelte præ- år: 1. Ole Bach Kristensen , 2. 
mierne sammen med en af Ole B. Hansen og 3. Jens 
SIKs 1. divisions atletikpiger, Gaarden Andersen . 46 år og 
Trine Christensen. derover: 1. Willy J ochumsen , 
· På den · korte rute blev re- 2. Gunnar T. Lysemose og 3. 
sul taterne: Jørgen Nielsen . 

Piger i_ndtil 12 år: 1. Tinna 
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over 100 deltilgere:.; < .. 
Sæbygårdløbet . blev igen i 
år en god og positiy ople
velse for både løbere og ar
rangør. Alt foregik . i . fred 
og fordragelighed, · og lø
bet er ikke større, end det 
er til at overskue. 

Sæbygårdløbet, der er 
nummer 23 i rækken, blev 
et rigtigt familieløb, hvor ik
ke-løberne i familierne slog 
sig ned i græsset og hyggede 
sig i de skønne omgivelser i 
Sæbygård skov. 

Deltagerne _ var fordelt 
med 57 løl;>ere på den korte 
rute (3,6 km) og · 56 på den 
lange (9,9 km). Løbet blev 
afviklet i perfekt vejr med 
lidt vind i sommervarmen. 
. Civilforsvaret var igen en 
uundværlig hjælper ved ar
rangementet. De var rundt 
på r_u ten og hele tiden i tele- . 

. f onisk kontaRt med · 1øbsle
delsen, som på denne måde 
hele tiden vidste, hvor på ru ~ 
terne løberne befandt sig.. . 

Begge løb blev startet af 
Leif Bak, og efter 'løbet :~ud
delte SIK's formand Gun
nar Møller Nielsen præmier 

til vinderne. Præmierµe be
stod af flotte Sæbyg.årdkrus, 
fremstillet i »Drejeskiven«. 

Løbsledels .en bestod af El-
. semarie og Ib Christensen, 

Anker Christiansen og Kir
sten og Helmer Arvidsen, 
som udgør et team, . der har 
stået for løbet i flere år. 

' . 
På den korte rute blev 

vinderne hos · henholdsvis 
_damer og herrer: . Tinna 
Madsen og Brian Rasmus
sen ( 0 - 12 år), Louise-V arigs
gaard og Niels Arvidsen (13 -
16 år), .Anne Marie Klem
mensen og J esJ}er Høeg · (17 -
35 år),_ Karin .Frederiksen og 
Ernst Andreasen (36 -- 45 
·år), Inger Sørensen og Nico
laj Buus ( 46 år og derover) . · 

På · den lange rute blev 
· vinderne Jeppe Pedersen (0 
- 12 år), Louise Kl eis Jensen 
og Rune Bock Christensen 

. (13 - 16 år), Mette S: Laurit
sen og Jesper Høeg (17 - 35 

· ~}, Else Stellan Jensen og 
·01e Bach Kristensen (36 - 45 · 
år ), Bente O Isen og Willy Jo
chumsen ( 46 år og derover). 

sem 



Den kommende vM-deltager, Kim Stellan Jensen, og SIK's formand, Gunnar Møller 
Jensen på Sæby Atletikstadion umiddelbart efter, at Kim havde forbedret rekorden i kugle
stød. 



Til 
VMi 
Sofia 
SIK 80's 18-årige kasteta
lent Kim Stellan Jensen, 
Sæby og klubbens for
mand, Gunnar Møller 
Nielsen, har i den forløbne 
uge fået at vide, at de beg
ge er udpeget til at deltage 
i VM for døve, som afhol
des i den bulgarske hoved
stad Sofia i juli 1993. 

Kim Stellan Jensen er ud 
taget på baggrund af hans 
seneste meget fremgangsri
ge resultater, mens Gunnar 
Møller Nielsen er udtaget i 
sin egenskab af træner . 

Kim startede allerede i fe
bruar med at tage medaljer 
ved både de jysk-fynske me
sterskaber og ved DM inden
dørs i kuglestød. 

I begyndelsen af juli må
ned deltog han i et verdens
atletikstævne for døve i Le
verkusen i Tyskland, hvor 
han slettede en 30 år gam
mel rekord i kuglestød for 
døve, og denne rekord for
bedrede han i lørdags yderli
gere på Sæby Atletikstadion · 
tilll,94m. 

- Kim fortjener virkelig 
den oplevelse, det er at del
tage i så stort et stævne, for
tæller Gunnar Møller Niel
sen, - i de 7 år, han har træ
net i SIK 80, har han altid 
været et godt forbillede, 
hvad angår træningsflid. 
Han har desuden en god 
sportsånd, og flere -,gange i 
vinterens løb har han stået 
for træningen af de yngre på 
trods af sit handicap. 

En anden af SIK 80' s dyg
tige atletikudøvere, Karin 
Frederiksen, har kvalifice
ret sig til at deltage i DM i 
3000 m løb i den kommende 
weekend. Karin Frederik- . 
sen er en af klubben point
slugere på 1. divisionshol
det. 

sem 

Onsdag den 12. august1992 

18-årige Kim Stellan Jensen, Sæby skal deltage i VM for 
døve i Sofia. 

Sejr og nederlag 
Sæbys herreatletikhold i 
2. division mødte lørdag 
eftermiddag Haderslev og 
Skovbakken på Sæby Atle
tikstadion. Mødet var en 
dyst i 3. runde af landstur
neringen. 

Sæby-holdet, der er nyop
rykkere fra sidste sæson , 
havde årets første sejr til go
de, og det lykkedes at besejre 
Haderslev, mens det som 
ventet blev til nederlag mod 
Skovbakk~~. selv om Sæby 
kun var et enkelt poi;nt bag
ud efter de første 10 · af de i 
alt 15 øvelser. Dermed ser 
det ud til, at SIK 80 får op
fyldt målet om at forblive i 2. 
division. 

Ud af de 15 øvelser blev 
det til 6 førstepladser, og de 
seks Sæby -vindere var Toai 
Pedersen i længdespring 
med 6,18 m, Jesper Hoeg i 
5000 m løb i tiden 16.43,8 
min. Jørgen Dam i stang-

spring med 3 m, Niels Erik 
Kristensen i spydkast med 
45,85 m og Kim Stellan Jen
sen i kuglestød med 11,94 m 
og i diskoskast med 35,56 
m., som samtidig for begges 
vedkommende var Dan
marksrekord for døve. 

I den sidste runde af 
landsturneringen skal Sæby 
nu møde Esbjerg og Åbenrå i 
Esbjerg. 

-Vi måtte atter høre på de 
evjndelige kommentarer fra 
de andre hofol om vore dår),i
ge baner, fortæller Gunnar 
Møller Nielsen, - men jeg hå
ber det snart bliver muligt 
at komme til en forståelse 
med kommunen om at få ri
melige forhold.Vore løbeba. 
ner har således ikke været 
mulige at bruge siden 1. juni 
- det siger lidt om vore for
hold . 

sem 
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Mistede 
·pusten 

SÆBY: Langdistanceløbe
ren Karin Fre ,deriksen fra 
Sæby Idrætsklub SIK 80, der 
havde kvalificeret sig til de. 
danske mesterskaber i 3000 
meter løb, havde ikke succes 
ved mesterskaberne i Aal
borg. Hun mistede simpelt
he il pusten under løbet _. Hen
des kvalifikationstid var 
10,26 minutter, mens hendes 
tid på Skovdalen Stadion i 
Aalborg kun blev 11,18 mi
nutter. Men Karin Frederik
sen · .fuldførte løbet, selv om 
hun måtte tage til takke · med 
sidstepladsen som nr. 15'. 
, Det går forhåbentligt bedre 
for Karin Frederiksen på lør
dag . Hun er da med på SIK 
80's 1. divisionshold , der på 
Skovdalen Stadion møder 
AA~ fra Aalborg og Aale- . 
strup. , "' 



. :Z Y--i8 -e, ~ .Femaroua ; 
til atletik-
, damehold 

SÆBY: Forklaringen på . 
Sæbys .. atletikdamerne store 
ned er lag til Aalborg AK og 
Aalestrup i Aalborgi 1. divi
sion var et ·stærkt svækket 
hold. SIK 80 måtte se bort fra 
Karin Frederiksen, . Mette 
Jensen, Anne Rohlen, Chris
tina · Christensen · og Rikke 
Nielsen, et stort handicap, 
som gjorde Sæby:-damerne 
chanc.eløse. AAK vandfhoid-:- . 

- kampen med 13.608 point, Aa-. 
lestrup opnåede 12. 1~5 poi_:nt, 
. men~ Sæbr , $!~~tede si~~~ .P:l~<t . 
blot 8.334 point. . · · . 

'l lærigdespring 'opnåede · 
Trine Christensen fra SIK 80 · 
en førsteplads. I 4QO meter . 
hækkeløb blev Trine Chri
stensei:i n_ummer to. Annette 
Lilhblt opnåede en aqden-
plads i kLJglestød. : 

Sæby mangle·r endnu en 
holdkamp. Den finder sted 
søndag 6. , september . i Silke~ 
borg, hvor Sæby møder Sil-
keborg .· . 
· SIK 8P stiller sammen med 

Dybvad og Hjørring med et 
hold i drengerækken for 
15-16 år. Fælle~holdet deltog i 
weekenden i Arhus i . semifi
nalen til de danske m~ster
skaber i København de,n 1$. 
septembe ·r. , __ 

Kravet var mindst en tred-
,jeplads, og Sæby/Dybvadf~ 
Hjørring sluttede lige netop 
på den vigtige tredjeplads, 
som gav adgang til de danske 
mesterskaber. 
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I JYS 
yns mester 

SÆBY~· ·S~by ··rdrætsk1ub 
~-,.,SI~ · ijO fik en_·jysk-fyns~ me- · 
r ster på EsbJerg Atlet1ksta
; · dion. ·Ka'rin Frederiksen løb 
. . sig til guld i 1500 meter løb 

ved veteranmesterskaberne i 
klassen 35-40 år i tiden 4.49.1 
min. Hendes deltagelse betød, · 
at hun ikke kunne deltage i 
Sæby-damernes 1. divisions 

1 ·• opgør i Aalborg mod AA.K og 
Aalestrup. Sæby-holdet hav
de fem afbud og blev sidst. 
Trine Christensen vandt Sæ- -
bys eneste sejr, i længde
spring. 

I Jyllinge på Sjælland gen
nemførtes et historisk stæv
ne. Før sammenlægning med· 
DDGU afviklede DDSGI, De 
Danske Skytte-, Gymnastik
og Idrætsforening~r, sine sid-

. ste landsmesterskaber. Sæby 

stiilede med Morten Nielsen, 
Janus Brandin, Kim M. Jen
sen, Ida Jensen~ Chenet Jen- 1 

sen, Pernille __ R .. _Hansen, Mia 
Andersen, Rasmus Beck og 
Jeppe Kristensen. , De var på 
et nordjysk hold for 11-14 . 
årige. Sæby-deltagerne hen
tede 13 forskellige medaljer i 
de indiyiduelle konkurren
cer. 

SIK 80 · ·stillede sammen 
med Dyl?,va<:l IK og Hjørring 
et hold :i 'landsturneringen i 
atletik ... f~r . 15-!6 årige. Ved 
sernifjnalen i Arhus klarede 
holdet ·,;. ~en tredjeplads, og 
holdetern~ i finalen. Sæbys 
repræsentanter på · holdet er 

.. Allan Ugilt, Chr. Asmussen, 
Thomas Klitgaard, Niels Ar
vidson og Hans Henrik Flens-
ted. · · ·· 



TR·11,uL ATLETIK~ ;~s-mN~:i:~d~:\ilcrede sig ft • en 3. plads med 30,28 m., 

WEEKEND I SIK r:.7s;.rri;:::.~ 
. Flensted file en 1. plads 1 

FA Der sker noget hos de 9s sammen med Dybvad og trespring med 11,30 m. 
unge atletikfolk. Enten p1 Hjørring, og det gav bonus, Sæbys 1. divisions hold 
de hjemlige baner eller ude da vi nu er klar til finalen damer havde 5 afbud til lør
i kamp med ligesindede. efter en fin indsats. dagens match pil Ålborg sta
lle 11-14 Arige var i denne Fra Sæby havde vi Allan dion, hvilket havde nederlag 
weekend til landsmester- Ugilt, Christian Asmussen, til følge til AAK og Ålestrup. 
skaberne i Jyllinge pA Sjæl- Th9mas Klitgaard, Niels Ar- Trine Christensen stod for 
land, som var det sidste in- vidson og Hans Henrile Sæbys bedste præstationer 
den for skytterne, fortæller Flensted med. Der var 6 med en 1. plads i længde
formanden for SIK 80, klubber, der kæmpede om spring med 4,96 m. og med 

,Gunnar MøllerNielsen. de første 3 pladser, hvor Al- en 2. plads i 400 m. hæk. 
Det blev samtidig et hi- lan Ugilt file en 2. plads i Sidste holdkamp bliver i Sil

storisk stævne, idet DDGU 100 m. hæk i tiden 15,9 sek., keborg den 6 . september, 
og DDSGI blev sammen- Christian Asmussen fik en hvor vi tror pil sejr til SIK 
smeltet · til en organisation 3. plads i kuglestød med 80, siger Gunnar Møller 
DGI.' 12,17 m., og Thomas Klit- Nielsen. 

Fra Sæby var følgende at- gaard fik en 5. plads i 200 hol. 
leter med pil det nordjyske 
hold: Morten Nielsen, Janus 
Brandin, Kim M. Jensen, 
Ida Jensen, Chenet Jensen, 
Pernille R. Hansen, Mia 
Andersen, Rasmus Beck og 
Jeppe Kristensen. 

Det blev til ialt 13 medal
jer af forskellig karat. De 
største enkeltpræstationer 
var som følger: Janus Brand
in (12 /lr) sprang 1,45 m. i 
højdespring, Rasmus Beck 
(13 ilr) løb 800 m. i 2,20 og 
Jeppe Kristensen 113 ilr) lt:
verede et højdespring pil 
1,55 m. Det var en hyggelig 
weekend for de unge, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

SIK 80 file en Jysk Fynsk 
mester i 1500 m. løb i søn
dags, da vores 1. divisionslø
ber Karin Frederiksen løb sig 
til guldet pil_Esbi.erg atletile
stadion pil 1500 meteren i 
tiden 4.49,1 minutter. Karin 
har før løbet hurtigere, men 
det var ikke nødvendigt for 
at fil guldet denne gang. Ka
rin løb i aldersklassen 35-40 
ilr ved dette veteranmester
skab. 

Sæbys drenge (15-16 ilr) 
kæmpede sig til finalen om 
Danmarksmesterskabet ved 
semifinalen i Århus lørdag. 

. Det er nu blevet tilladt in- · 
den for DAF, at flere klub
ber sl/lr sig sammen for at 

. stille hold, hvilket jeg hidtil 
har været imod, men af ska
de bliver man klog, siger 
Møller Nielsen. Sidste ilr 
havde vi et godt klubhold, 
men vi kunne kun næsten 
hamle op mod de sammen
satte klubhold, si i Ar slog vi 
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Sport-Master løb i Sæby 
Når Dansk Atletik For
bunds store nyskabelse på 
motionsfronten, Sport
Master Løbet, i løbet af 
september måned afvikles 
ikke færre end 63 steder 
rundt · om i Danmark, er 
Sæby også med. 

SIK 80 er gået sammen 
med Sport-Master forret
ningen, Sports-Mann, Fre
derikshavn, om arrange
mentet, der afvikles den 23. 
september med start og mål 
ved· Sæby Fritidscenter. 

Distancerne er på hen
holdsvis 3 og 7 ,8 km, så der 
skulle være basis for, at alle 
kan være med. 

Der bliver fine præmier 
fra Sport-Master og'Nike til 
<le hurtigste, men der vil og-

. så blive trukket lod om en 
række præmier blandt alle 
de deltagende løbere. Des
uden får alle naturligvis di
plom for deres indsats, og 
Isostar og Odense Marci
panfabrik sørger efter løbet 
for, at løberne får fyldt såvel 
deres væske- som · energide
poter. 

Hvis man ønsker at være 
med, kan man tilmelde sig 
hos Sports-Mann i Frede
rikshavn, hvor sidste frist er 
16. september, men man 
kan også vente til selve løbs
dagen og tilmelde sig senest 

· 45 min. før start. 
Dansk Atletik Forbund 

håber, at det vil være muligt 
at få mellem 20.000 og 
30.000 løbere med i det 
landsomfattende arrange
ment i år. Antallet svarer i 
øvrigt til DAF's samlede ak
tive · medlemsskare inden 
kampagnens start. l\1en 
man håber begge disse tal 
bliver større som et resultat 
af den fælles motionskam-
pagne. sem 
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Seksunge 
fra Sæby 
tilrmale 
. SÆBY: .25 unge fra Sæ

by Idrætsklub SIK 80 
havde gennem indledende 
stævl)er kvalificeret sig til 
amtsfin~len i Aalborg. 
Amtsfinalen fandt sted i 
weekenden i Aalborg, og 
de to bedste fra hver øvel
se kvalificerede sig til 
Reqd & Hops landsfinale 
på Arhus Stadion 19. og 20 . 

. september . 
Seks fra Sæby opnåede . , 

en første- eller anden
plads . . 

Det var hos 12-årige ' 
Morten . Nielsen, som 
vandt 800 meter løb, Anne 
Kaptain, der blev nr. to i 
boldklast, og Janus 
Brandin nr. to i højde
spring. Hos 13-årige fik 
Pernille Rølle Hansen fik · 1 

" to førstepladser i 80 meter 
løb og længdespring, samt 
en andenplads i højde
spring. · Hos de 14-årige 
blev Rasmus Beck nr. to i 
længdespring, og han op
nåede desuden en tredje
plads i 80 meter løb. Hos 
14-årige vandt Dennis 
Cleemann højdespring . 



31"rs- 9.i_ 
To .danske 
meste~-

. skaber .. 
SÆBY: Sæby Idræts- . 

klub SIK 80's dygtige 
langdistanceløber Karin 
Frederiksen blev dansk 
mester i både 5000 meten 
løb og 1500 meter løb i 
veteranklassen 35-40 år. 
Stævnet fandt sted i Es
bjerg. Med tiden 18,48 mi- . 
nutter opnåede Karin Fre
deriksen hurtigste tid på 
distancen, yngste klasse 
medregnet. · 

I veteranklassen 35-40 
år vandt Karin Frederik
sen 1500 meter løbet i per
sonlig rekord, · og hun var 
kun to sekunder fra den 
hurtigste løber i yngste 
klasse. · 

Karin Frederiksen op
træder næste weekend på 
Sæbys l. divisionshold, 
der stiller op til sidste 
runde i landsturneringen. 



===, ---.Z-9~c;~ 
Dobbelt 
DM-mester 
Sæbys 1. divisionsløber, Ka- / 
rin Frederiksen, blev dob
belt DM-vinder i klassen 35 -
40 ved veteranmesterska
berne, der afvikledes i Es
bjerg i weekenden . 

Karin Frederiksen vandt 
5000 m løbet i tiden 18.48,0 
min., hvilket var den hurtig :
ste tid af alle, også når man 
tager den yngste klasse med. 

Flet andet mesterskab 
vandt hun i 1500 m løbet, 
hvor hun kun var 2 sek. dår
ligere end den hurtigste lø
ber i den yngre klasse. Det 
var da også hendes personli
ge rekord. I · den kommende 
weekend er hun med på SIK 
80's 1. divisonshold i 1500 m 
og 3000 m , når de skal ud i 
den sidste runde i landstur-.. 
neringen. Det foregår i Sil-
keborg. 

sem 
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Nordisk mester 
' ' 

SÆBY: Sæby Idræts
klub SIK 80 har fået en 
nordisk mester . Klub
bens talentfulde kaster, 
18-årige Kim Stellan 
Jensen, er blevet nor
disk mester for døve i 
diskoskast . De nordiske 
mesterskaber i atletik 
for døve holdtes i Upp
sala i Sverige. 

Med et kast på 36,98 
meter nåede Sæby-kas
teren længst ud. I sin 
kasteserie havde Kim 
.Stellan Jensen hele tre 
kast over 36 meter . 

Kastet i Uppsala var 
en forbedring af den 
personlige rekord 
med92 centimeter . Ved 
2. divisionsmatchen i 
Odense i maj kastede 
han 36,06 meter, hans 
hidtil længste kast med . 
en diskos. 

Kastet i Uppsala var 
ikke blot personlig re
kord, men også dansk 
rekord for døve. 

Kim Stellan Jensen 
vandt ud over guld i 
diskoskast også bronze 
i kuglestød med 11, 70 
meter . 

På søndag er Kim 
Stellan Jensen "på SIK 

Kim Stellan Jensen, nordisk mester i diskoskast 

80's hold i 2. divisions · ger han i de danske me
matchen i Esbjerg . Lør- sterskaber på Østerbro 
dag 12. septemer delta- Stadion i København. 



.. 25 unge fra Sæby havde 
, · .gennem indledende stæv-
. ner · kvalificeret sig til 

amtsfinalen i . Rend og 
Hop-legene, der i week
enden blev afviklet ·i Aal
borg. 

De to bedste i hver gren 
ville kvalificere sig til lands
finalen, der finder sted den 
19. - 20. sept. på Århus Sta
dion. Der blev derfor gået 
koncentreret til opgaverne, 
og. fra Sæby var der 6, der 
opnåede 1. eller 2. pladser. 

Hos de 12-årige var det 
Anne Kaptain, der blev nr. 2 
i boldkast, Morten Nielsen 

· nr. 1. 800 m løb og Janus 
Brandin nr. 2 i højdespring. 

13-årige . Rølle Han~en 
blev nr. 1 i 80 m løb og i 
længde samt nr. 2 i højde-. 
spring. 

Desuden kvalificerede 
Rasmus Beck .i længde og 
Dennis Cleemann i højde sig 
hos de 14-årige. 

sem 
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18-årige Kim 
Stellan Jensen 
blev nordisk 
mester med 
sin diskos. 
Hanerud
taget til VM 
for døve i 
Bulgarien 
næste år 

SÆBY: 18-årige Kim Stel
lan Je nsen, Sæby, lader sig 
ikke slå ud af sit lille bø
re-ha ndicap . Siden ban var 
10 år, har han haft sin næ
sten daglig e gang på Sæby 
Alletik stadion eller i Sæ by 
Fritid scenter for at dyrke 
atletik - på lige fod med 
kammerattrne. 

Fra starten viste han, at han 
ville noget med sin sport. 
Han er hurtig og kraftigt 
bygget - og i besiddelse af et 
godt kasteta.lenr. 

Resultaterne af Kim Stel
lan Jensens ihærdige træ
ning viste sig hurtigt. 

Alerede som 14-årig blev 
han jysk mester i både dis
koskast, kuglestød og 
spydkst i sin aldersklasse. 

Udtaget til VM 
Senere er der fulgt mange 

mesterskaber og none re
sultater. Den foreløbige 
krone på værket er hans 
nordiske mesterskab i dis
kokast for døve i Uppsala i 
Sverige, h,·or han også sik
rede sig bronze i kuglestød 
med et stød på 11, 70 meter. 
Det nordiske mesterskab 
blev halet i land med et dis
koskast på 36,98 meter - og 
han havde i sin serie tre kast 
over de 30 meter. 

Hans none res ulta ter har 
ført til, at han allerede er 
udpeget som dansk deltager 
ved Verdensm esterskabern e 
for døve i Sofia i Bulgarien 
næste sommer. En tur han 
allerede er begyndt at glæde 
sig til. 

Deltage lsen i døve-mes
terskaber er kun lille del af 

Kim Stellan Jensen giver sig fuldt ud unci.r tr•nlngen pli Saby Atletlkstadlon. (Foto: Kurt Berlng). 

Han lader sig ikke 
slå ud af sit handicap 
Kim Stellan Jensens atletik
engagement. I det daglige 
konkurrerer han på helt lige 
fod med andre atletikud
øvere. Han er således en af 
stønernc på Sæbys 2. divi 
sionshold i atletik for 
mænd som holdets suveænt 
bedste kaster. Når det er 
nødvendigt, løber han også 
400 meter på divisions
holdet. 

Sæsonen igennem bliver 
det også til deltagelse i man
ge mesterskabsløb. Han har 
således kvalificeret til DM 
for 17-18-årige i både dis
koskast og kuglestød. Me
sterskaberne afvikles i den
ne week-end i Glostrup vd 
København, og Kim Stellan 
Jensen tillægges af sin for
mand i Sæby -atletikklubbn 
S IK 80, Gun nar Møller 
Nielsen, store medaljechan. 
cer. 

Gunnar Møller Nielsen 
har trænet Kim Stellan Jen 
sen, siden han første ga ng 
viste sig i klubben som 
10-årig. 

Svigter aldrig 
- Vi blev hurtigt klar 

ove r , at Kim har meget stort 

Kim Stellan Jensen med dlskos 'en, der sikrede ham det 
nordiske mesterskab. (Foto : Kurt Berlng). 

talent so m kaster, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen. 
Han er kraftigt bygget, har 
teknikk en i orde n og sam 
tidig hurtige benmuskler, 
hvilket er af stor betydning 
for kastere. 

- Han er meget pligtop
fyldende med sin træning. 
Svigter så at sige aldrig. Og 
han gør nogel ved det , når 

han er her. Går ikke på 
kompromis, men giver sig 
fuldt ud. 

• Del er sammen med 
hans umiskendel ige 1alenr 
baggrund for, at ha n i sin 
aldersklasse er mellem de 
fem bedste på den dan ske 
rangliste i både kugles tød 
og disko skas t. 

Alle i klubben sæner 

stort pris på Kim S1ellan 
Jensen. Han viger ikke 1il
bagc ror ind imellem at tage 
sin tørn som træner ror 
nogle af de yngre. 

Forrsæner Kim sin 
fremgang, tror jeg på, a1 
han har chance for at kom
me i den danske elite også 
som sen ior, t i lføjer Gunnar 
Møller Nielsen. Han følger 
altid de anvisni nger, han får 
under træn ingen. Sam1idig 
er han ind s1ille1 på virkelig 
ar arbejde med selv1ræn ing. 

Ikke tid til andet 
Selv synes Kim Stellan 

Jensen ikke, a1 der er grund 
lil at gøre så meget ud af 
hans præstationer. Han 
dyrker førsl og fremmes! 
alletik, fordi han kan li det. 

1 sommerper ioden træ ner 
hal\;(to- -gange om ugen og 
deltage r i stævner de nes1e 
week-ender . 

Om vinteren træneren 
han ugentlig to gange in
dendørs og går desuden to 
gang e om ugen lil styr ke
trænin g. 

· Så på fritid so mrådet 
bliver der ikke tid til ret me
get andel end a1lc1ikken, 

foriæller Kim Stella n Jen 
sen, der som kaster nyder 
godt a f sin vægr på 84 kg. 
Jeg ska l jo også passe min 
skolegang på f'reder ikshavn 
Hand elssko le. 

- Jeg har de t god1 med al 
være i god form, og der lig
ger hele liden en udfordrint 
i at søge a l kaste endnL 
længere, tilføjer han. 

Kim Stellan Je nsen ville 
uden 1vivl kunne d rive de , 
endnu længere , hvis har 
mcld1c sig ind i en sto rklub . 

. Men, foreløbig har je1 
ikke planer om a1 Oyne fr: 
Sæby og SlK 80, siger han 
Det bliver kull aktuelt, hvi 
jeg ska l fortsætte min ud 
dannelse i en a nden by. \I 
har det virkelig dejlig t i Sil 
80. Alsmosfæren her er bi 
re hel t i Lop. 



BRONZE TIL STELL 
JENSEN VED DM 
FA SIK 80 fik trods alt 
bronze med hjem fra Glo
strup i weekenden, det sør
gede Kim for trods en stadig 
smertende skade, som han 
pådrog sig i sin »kastearm« 
i Upsala ved Nordisk Me
sterskab for døve. 

Kim har gået til behand
ling nu i 14 dage med sin dår
lige arm, men i kuglestød 
kunne han stadig mærke 
smerten, så den 6 kilo tunge 
kugle ville ikke længere ud 
end 11,61 meter, og det gav 
»kun« en 7. plads. Det var 
Kim ikke rigtig tilfreds med, 
så i hans anden diciplin di-

skoskast var han ekstra op
sat til at yde det optimale, 
hvilket rakte til bronzeme
daljen med en ny personlig 
rekord p~ 39,32 m . 

Niels Arvidson, der er 15 
år og dermed førsteårs, ka
stede 28,52 m., og det fik 
han en 7. plads for. Niels er 
uden tvivl blandt medaljeta
gerne næste år, siger Gunnar 
Møller Nielsen. 

Allan U gilt skulle løbe 
300 meter hæk, og han blev 
nr . 2 i det indledende heat, 
·og i finalen blev det til en 4 . 
plads i tiden 15,05, som også 
var ny personlig rekord. 

Trods alt en flot indsats. 
Ved Stormasterløbet, som 

starter onsdag den 23. sep
tember, er der to ruter, der 
starter samtidig allerede kl . 
19,00, da· man er bange for, 
at det med den lange rute bli
ver for mørkt kl. 19,30 som 
forud bestemt . 

Løbet vil o~å være et sko
leklasseløb, siger Gunnar 
Møller Nielsen, og det stør
ste antal elever pr. klasse får 
en pokal til klassens ejen
dom. · 

hol. 
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SÆBY: Dansk Atletik . 

Forbund arrangerer for · 
øjeblikket landsomfatten-
de motionsløb i samarbej-
de med Sport Danmark 
A/S. I Sæby klares arran
gementet af SIK 80 og 
Sports-Man, Frederiks
havn. · Løbet finder sted 
onsdag 23. september med 
start og mål ved Sæby Fri
tidscenter efter en løbetur 
på henholdsvis 3 eller 7 ,8 
kilometer i Sæbygård · 

4 
·Skov. · 

Sidste frist for tilmel
ding til motionsløbet, som 
er et af 63 løb på lands
plan, er onsdag 16. septem
ber . eller 45 minutter før -
start ved Sæby Fritidscen
ter. 



FA Fællesskab og samar
bejde gør stærk. Det opleve
de Nordjysk atletik ogsA i 
afvigte weekend, idet Hjør
ring, Dybvad og Sæby i lr 
har · lavet et kombineret 
hold for drenge indtil 16 lr 
og tilsvarende hold for pi
ger. 

Begge disse hold kvalifice
rede sig til finalen p! Greve 
stadion førstkommende lør
dag, fortæller Gunnar Møller 
Nielsen .. Det blev et spæn
dende opgør, da pigerne 
kæmpede mod Stoholm, 
FIF, Randers, Glostrup og 
Greve. Pigerne vandt med 
6972 point over Glostrup, 
som fik 6263 point. 

Fra Sæby løb Christina 
Kristensen 100 m . hæk i så 
fornem en tid som 16,8 se
kunder, og hun vandt her
med suverænt over alle de 

· andre løbere. 
Sæby havde 5 drenge på 

det 9 mand store hold fra de 
3 klubber. Her blev resulta
terne, at Thomas Klitgaard 
løb 200 m. i tiden 26,4 sek. 
og fik en 5. plads . Allan Ugilt 
fik en 2. plads i 100 m. hæk 
med tiden 14,6 sek. Hans 
Henrik Flensted satte per
sonlig rekord i højdespring 
med 1, 71 m., og det gav en 1. 
plads . Christian Asmussen 
scorede en 3. plads i kugle
stød med 12,10 m., og Niels 

Arvidson tog 3. pladsen i di
skoskast med 31,33 m. 

Drengene vandt med ialt 
8284 point over FIF, som fik 
8083 point, og pl 3. pladsen 
kom Fremad med 8068 
point, medens Odense og 
Hellas blev tildelt 4. og 5. 
pladsen. 

Hans Henrik Flensted var 
med som leder fra SIK 80, og 
han var godt tilfreds med 
indsatsen og det fine ,i;esul-

·\ 

tat. 
Det næste store opgør i 

kampen om Danmarksme
sterskaber bliver på søndag 
på Odense stadion, hvor vi 
har 3 hold i finalen: et pige
hold på 12 år, et drengehold 
o~å på 12 år og et drenge/pi
ge hold på 13-14 år, siger 
Møller Ni~lsen. 

Inden finalen ligger dren
ge/pige holdet på 13-14 år i 
spidsen, medens de øvrige 2 
hold ligger på en 5. plads. 

hol. 



Sæbyip.esterskabet i atletik : 
for 4. - 7. klasse blev afviklet' · 
i qen forløbne weekend. Alle 
deltagere skulle igennem en 
trekamp bestående af efløb, --.. ~ 
et spring og et kast. ~ 

Alle aktiviteter foregik i_· 
Sæby hallen, qg i nogle .,al~ · 
dersgrupper 'var der : ·stor -:' . 
spænding o~ udfaldet. ~Vin~ ,. 
derne i de forskellige klasser ·. 
blev: 4. kl. ·Kirstine Albert- ;, 

' 

) sen og Martin .Nielsen, beg- . 
ge Volstrup" 5.. kl. ·· ·Katrine _; 
Vorum og Henrik Olesen ;· 
Sæbygård, 6. kl. Anne ··Kap~_-

, tain, Sæby og Thomas Kri
stensen, Sæbygård og 7 .· kt 
Stine Precht-Jensen og Jep
pe Kristensen, Sæbygård-
skolen. sem 



-

To DM til 
nordjysk atletik 
Et kombineret nordjysk 
hold i alcJeren op til 16 år 
fra klubberne i Hjørring, 
Dybvad og Sæby blev en 
succes ved Dansk Atletik 
Forbunds mesterskabs
stævne i weekenden. 

Både hos pigerne og dren
gene blev det til nordjyske 
sejre. Pigerne sejrede med 
6972 point mod Glostrups 
6233 point på 2. pladsen. 
Drengene vandt med 8284 

point mod.8083 til FIF på 2. 
pladsen. 

Blandt de mange flotte 
præstationer kan det næv
nes, at Christina Kristen
sen, Sæby var helt suveræn i 
100 m hæk med tiden 16,8 
sek. 

Hos . drengene blev det til 
en 1. plads for Hans Henrik 
Flensted i højde med 1, 71 m, 
mens Allan Ugilt blev nr. 2 i 
lOOmhæk. 

Klubbens næste store oo-

gave bliver mesterskabs
stævnet i Odense for de lidt 
yngre udøvere i den kom
mende weekend . Inden fina
lestævnet ligger det blande
de drenge /pige hold hos de 
13-14 årige på 1. pladsen. 

Men allerede i aften er 
SIK 80 igen på banen som 
arrangør af SportsMaster 
løbet i Sæbygård skov med 
start fra Sæby Fritidscen 
ter. 

sem 
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Borgmester startede 91, 

Sportslllasterløbet ·. 
SÆBY: Der stod 81 løbe

re i alle aldre ved målstre- . 
gen, da borgmester Hans 
Krarup Olsen hævede ·pi
stolen og affyrede startsig
nalet til årets Sportsmås 
ter løb. Start og mål var 
ved Sæby Idrætscenter. 
Der blev fundet vindere i 
forskellige årgangsklas
ser, men pokalen gik til 
5.b på Sæbygårdskolen, 
der stillede med fire delta
gere i løbet. 

- SIK 80 i Sæby har 
siden foråret samarbejdet 
med $portsman i Frede
rikshavn for at forberede 
løbet, siger Gunnar Møller 

Nielsen . ·Vi er tilfreds med 
deltagelsen. Planen var 
løb på ruter på tre og 7 ,8 
kilometer . Det blev tre og 
seks kilometer i stedet for, 
og alle startede på samme 
tid . For at afvikle løbet 
stillede SIK 80 med 15 af 
sine medlemmer. 

Vindere af de enkelte 
klasser over tre kilometer 
blev følgende . Op til 12 år 
drenge: Morten Nielsen . 
Drenge 13-16 år : Hans 
Henrik Flensted. · Mænd 

- 17 til 35 år: Jesper Høeg . 
Mænd fra 36 til 45 år: Poul 
E. Mortense n . Mænd over 
46 år : Geir Si vertsen . Pi-

ger op til 12 år : Tinna 
Madsen . Piger 13-16 år: 
Maj Larsen . Damer 17-35 
år: Trine Christensen . Da
mer 36-45 år : Karin Fre
deriksen. Damer over 46 
år: Margit Larsen. 
. -Løbere over seks milo

meter. Drenge 12 år: Mor
ten H. Jensen. Drenge 
13-17 år: Lars Jensen . 
Drenge 17-35 år : Jesper 
Mathiesen . . Mænd 36-45 
år: Erik Pedersen. Mænd 
over 46 år: Tage Ander
sen .Piger 36-45 åt : Lene 
AnderseQ.. Piger · over 46 
år :' ~edvig Vestergaard. 

--- - - - . 7-- --- ------- --------- --. 
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SIK MAlTE ,,N JES,, 
MED TREDJEPLADS 
FA SIK 80 klarer sig sæd
vanligvis godt i samtlige 
·konkurrencer, som holdene 
deltager i, og man havde og-
si denne gang 3 hold, der 
havde kvalificeret sig til 
Jysk Fynsk Finale i søndags i 
Odense, hvilket i sig selv 
var en fin præstation, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

Men bare et enkelt afbud . 
fra en af vore dygtige piger i 
13- i4 års holdet fik guldet 
ændret til bronzemedaljer, 
og det var ærgerligt for de øv-

rige på holdet, men endda et 
antageligt resultat med bron
ze når det skulle være. Der 
blev også sat flere personlige 
rekorder. 

Rasmus satte personlig re
kord i 800 m . løb med tiden 
2,19 min., og Dennis Clee
mann satte også personlig 
rekord i højdespring med 
1,60 m., og begge vandt deres 
aldersgruppe. Anja Hem
mingsen, der blev rednings-

. pigen for holdet, satte per
sonlig rekord i længdespring 

med 4,18 m: Der skal være 
mindst 3 på et hold og højst 
4, så Anja sprang til i sidste 
øjeblik og hjalp holdet til de 
sidste point, som gav bron-, .. 
z.en. 

De to øvrige hold fik begge 
en 6. plads, men præsterede 
også flere personlige rekor
der. Vi havde en hyggelig tur 
til det fynske og fik·dermed 
en fin afslutning pl den 
udendørs sæson, siger Gun
nar Møller Nielsen. 

hol. 



Hæder 
til ung 
døv atlet 
Legat til Kim Stellan Jensen fra SIK 80 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Dansk Døve-Idrætsfor
bund har belønnet det 19-årige 
Sæby-atletiktalent ~illi Stellan 
Jensen for, at han ikke giver op 
trods sit døve-handicap - med 
flotte resultater på atletikbaner
ne til følge. De har bl.a. ført til, 
at han er udtaget til VM for døve 
i Bulgarien til sommer. 

Ved en højtidelighed i Køben
havn fik Kim Stellan Jensen 
overrakt Batorys Mindelegat 
1992. Legatportionen var på 2500 
kr. 

Samtidig blev han optaget til 
Døvefilm Videos nye program, 
der udkommer den 1. februar. 

Ved legatuddelingen hyldedes 
Sæby-atletiktalentet for sin fan
tastiske 1992-sæson, samtidig 
med at han blev lykønsket med 
VM-udtagelsen. 

Kim Stellan Jensen fik døve-id
rætsforbundets mindelagt for sid
ste år i forbundets regie at have 
sat danmarksrekord for ungdom 
i både kuglestød, diskos- og 
spydkast, danmarksrekord for 

- seniorer i diskoskast og kugles
tød hvor han slog en 30 år gam
mel rekord - og for sit nordiske 
seniormesterskab i diskoskast. 

- Kim har virkelig fortjent den
ne påskønnelse for hans fantasti-

ske 1992-sæson og hans trænings
indsats, siger formand Gunnar 
Møller Nielsen fra Sæbny-atletik
klubben SIK 80, som Kim Stellan 
Jensen har været medlem af i en 
lille halv snes år. 

I klubben har han trods sit 
handicap dyrket atletik helt på li
ge fod med kammeraterne. Alle
rede som 14-årig blev han såle
des jysk mester i sine tre favorit
discipliner i Jysk Atletikforbunds 
regie. Senere er fulgt yderligere 
en række mesterskaber. 

I det daglige er han en af støt
terne på Sæbys 2. divisionshold 
formænd . 

- Kim Stellan Jensen er et godt 
eksempel for vore medlemmer 
med den indstilling, han har til 
sin idræt, understreger Gunnar 
Møller Nielsen . Det er også dej
ligt for os trænere at opleve, at 
medlemmer, der træner virkelig 
seriøst, får så mange positive op
levelser igennem deres idræt. 

Kim Stellan Jensen er blevet 
hædret med et mindelegat for 

sin fantastiske 1992-sæson. 
Han giver sig altid - som Kurt 

Berings foto viser - fuldt ud 
under diskoskast-træningen 

på Sæby Atletikstadion. 
((Arkivfoto). 



Onsdag den 11. november 1992 

Kim satte halrekord 
Ved amtsmesterskaberne i 
atletik, der søndag blev af
viklet i Dybvadhallen, sat
te Kim Stellan Jensen hal
rekord i kuglestød · med 
12,59 m, hvilket var 2 cm 
længere end Mads Kroghs 
rekord fra 1987. 

Det var Kims sidste chan
ce for at få ført sit navn på 
halrekordstatistikken j sin 
aldersgruppe, da det var 
årets sidste stævne med 
kuglestød på programmet. 

f 

Kim, der er 18 år, rykker en 
aldersgruppe op fra nytår. 

Kim Stellan vandt ligele
des trespring og 3 x 33 m 

. løb. 

· I den anden ende af al
dersskalaen var det 9-årige 
Anne Arvidsori, der satte sit 
præg på stævnet ved at vin
de kuglestød, blive nr. 2 i 
800 m løb og nr. 3 i 3 x 33 m 
løb. 

Blandt de øvrige resulta
ter kan nævnes 2. pladser til 
Jeppe Kristensen i tre
spring, Niels Arvidsen i kug
le, Stine Jørgensen i 800 m 
løb og Chanet ~ensen i kug
le. 

Årets sidste stævne finder 
sted i Dybvadhallen den 29. 
november. 

. sem 
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Fornem debut 
til unge atleter 

SÆBY: Den 14-årige 
·Carsten Sørensen og 12- · 
årige Christine Herman
sen, begge SIK 80, overgik 
alle forventninger ved de 
Danske Gymnastik- og 
Idrætsforeningers amts
mesterskaber i atletik i 
Dybvad Hallen. 

Efter få uger · teknisk 
træning satte Carsten Sø
rensen sig på 1. pladser i , 
hækkeløb, længdespring 
og 300 meter løb. Christine · 
Hermansen satte person
lig rek ·ord i højdespring og 
vandt denne disciplin med 
1,35 meter og blev toer i 
længdespring med 3,94 
meter. 

Holdet fra Sæby hente-

de flere 1. pladser. 16-åri
ge Hans Henrik Flensted 
vandt højd·espririg .i ny 
personlig rekord med 1,73 
meter. 18-årige Toai Pe
dersen vandt længde
spring og hækkeløb. Sidst
nævn te var ikke overras
kende, ·da hun er tidlige _re 
danmarksmester i 60 me
ter hækkeløb. · 

Følgende SIK 80 ~ed
lemmer vandt 2. pladser 
ved stævnet i Dybvad: Ja
nus Brandin, Morten Niel- · 
sen, Jeppe Kristensen, 
.Rasmus B .. Thirup, Tho
mas Klitgaard, Pernille R. 
Hansen og Hans Henrik 
Flensted. 

I 
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· Flot af slutning på 1992 
Sæby atleterne gjorde det 
overforventningved årets 
sidste stævne i Dybvad, 
som bestod - af 5 øvelser, 
hvoraf de 4 talte med i en 
]Jlangekamp. 

Vinderne i de -enkelte di
scipliner blev: under 10 år: 

, Anne Arvidson i 3 x 33 m løb 
og800mløb. 

11-12 år: Christine Her-
.mannsen, 3 x 33 m løb, Ma
ria Mogensbæk, _ længde- . 
spring, . Henrik Olesen, liøj
despring og Chenet Jensen, 
kuglestød. 

13-14 år: Mia Andersen, 
højdespring, Rasmus Beck 
Thirup, længdespring, Kar
sten Sørensen, 3 x 33 m løb, 
hvor ·· han satte halrekord 

"\ . 

ved at slå ~mus Brunøs 
rekord fra 1990 med 141.00 
af et sek. 

Desuden blev Anne Arvid
sen, Christine Hermannsen 
og Karsten Sørensen vinde
re af mangekampen. 

SIK 80 fik også to hold
vindere, hvor de tre bedste i 
hver aldersgruppes place 
ringspoint bliver lagt sam
men, hvorefter vinderne fm
des. Hos <;le 11-12 årige blev 
det Chen~t Jensen, Maria 
Mo~nsbæk og _ Christine 
Hermannsen, og hos de 13-
14 årige blev det Rasmus 
Beck Thirup, Dennis Clee
mann og Karsten Sørensen. 

sem 
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MESTERSKABER 
1 · SÆBY-HALLEN 
FA Sæby var arrangør af 

,,,.. første del af DGI's amts
mesterskaber for hold, hvor 
mcln havde besøg af atletik
klubber fra AAK, AFF, Dyb
vad 1K, Astrup, Hjørring, 
og SIK 80 var naturligvis 
ogs! repræsenteret. 

De første fire øvelser ved 
· mesterskaberne var 3 x 33 

· . m løb, 800 m løb, trespring 
og kuglestød. Fra 1. januar 
93 er atletikken blevet mere 
børnevenlig, siger Gunnar 
Møller Nielsen, idet redska
berne i kastene er blevet let- · 
tere og dermed kuglerne, 
som blev benyttet i lørda~. 

Stillingen 
Holdstillingen er i øjeblik

ket denne, at Astrup fører i 
alderskla~en indtil 9 !r og 
10-11 år, Dybvad fører i klas
sen 12-13 h, 14-15 h og 16-
·17 år, mens Sæby fører i 
klassen 18-19 h. 

·Sæby mistede mange 
holdpoint ved at have f! 800 
m løbere, ·en diciplin som 
,ikke er særlig populær for 
vore atleter, men .det er ær
gerligt, at det medfører, at vi 
:iJ<ke føter fto grupper mere;; 

. . ,·~. Til SIK 8(fp1~·dei følgen-
-de førstepladser: Cluistine 

. Hermans_eµ (11-13 år) i tres
pring . med 8,30 i;neter, i 
kuglestød med 8,64 m og i 3 
x 33 m løb på 17,08 sekun-

der. 
I aldersklassen 14-15 år 

blev der førsteplads til Car
sten Sørensen i kuglestød 
med 10,45 m, i 3 x 33 m løb 
i tiden 14, 83 sek. og i tres
pring på 11,06 m. I samme 
aldersklasse fik Rasmus B. 
Thirup 1. plads i 800 m løb i 
tiden 2.19,3 min. . 

Blandt de 16-17-årige fik 
Niels Arvidson en første
plads i kuglestød på 11,69 
m., og blandt 18-19-årige fik 
Kin Stellan Jensen en første
plads i kuglestød med 13,12 
m., Toai Pedersen i tres
pring med 12, 83 m og i 3 x 
33 m løb i tiden 13, 83 sek. 

Andenpladser blev der til 
Ditte Møller Nielsen, Toai 
Pedersen, Kim Stellan Jen
sen, Allan Ugilt, Dennis 
Cleemann og Jeanet Jensen. 

Det blev til tredjepladser 
til Anne Arvidson, Allan 
Ugilt, Rasmus B. Thirup, 
Dennis Cleemann, Morten 
Nielsen,. Stine Jørgensen, 
Mia Andersen og Maria Mo-
gensbæk. . 
. Anden halvdel af amts:. 

m~tet:skabeme finder sJed i 
~~~r.-~qfii .... ~~~. -~Jl 
måhs, --og r næste 'weekehd 
-er der Jysk Fynsk mester
skaber i Marselisbprghallen 
for vor ungdom, . fortællei 
Gunnar Møller Nielsen. 

· hol. 



·Tregange 
guld til .·. /4 ·::!/; 
Sæby ·· 98 

SÆBY: SIK 80 løb med 
mesterskabets første guld
·medalje ved weekendens ~ 
jysk-:fynske mesterskaber 
( Marselisborg Hallen ve_d 
Arhus . . · · 

Det var Kim Stellan · 
Jensen, . der brillerede . i 
kuglestød meq 13,61 me-

' ter. Toai Pedersen - som er 
i samme aldersgruppe, : 
nemlig de 18-19_årige -·tog:' 
guld .i trespring med 12, 72 · 

1 

meter, medens Carsten Sø
rensen - der er blandt de. -· 
14~15 årige . - tog guld_ i 60· 
meter hækkeføb i 'tiden 
9,62 sekunder : 
- Carsten-Sørensen er der-

. med godt forberedt til 
næste . weekends . dan-
marksmesterskaber · i sam
me hal, hvor han stiller op 

. i · ~angekamp. Udover 
guldet tog han sølv i stang
spring med 2,20 meter og i 
længdespring . med 5,63 
meter samt ·bronze i 60 
meter løb. ·. 

Toai · Pedersen tog ud
over ·guldet også bronze i 
60 meter · hækkeløb, og.en

. delig tog Christine aer
mansen sølv i højdespring 

· med 1,40 meter. · 
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To løb i år 

SÆBY: Der bliver to åb
ne løb i Sæby i år, medde
ler formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen . 

Klubben er nemlig sam
men med Sparekassen 
Nordjylland initiativtager 
til et nyt løb, Nordjyl
landsløbet, som . afvikles 
søndag 4. april kl. 14. Der 
startes fra Sæby Fri tids
cen ter, og der bliver to 
distancer, nemlig på tre 
kilometer og på 7,8 kilo- · 
meter. 

Der vil ved det nye løb 
blive lagt vægt på motion , 
blandt andet er der en 
præmie til den skoleklasse 
og til den arbejdsplads el
ler forening, der har flest 
løbere med . 

Lørdag 19. juni afvikles 
.det traditionsrige Sæby
gaardløb med distance-rne 
3,6 og 9,9 kilometer . Her er 
startstedet som vanligt og
så ved Sæby Fritidscenter. 

Starterne går henholds
vis kl. 14 og 15, så man kan 
løbe begge distancer , hvis 
man .har lyst, siger Gun
nar Møller Nielsen. 
· Han tilføjer, at SIK 80 i 
år ydermere er · arrangør 
af klubbernes amtsmes
terskab lørdag 13. marts. 
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DM-søl~ . qi : 
ogl>ronze · 
-.. .SÆ-BY: -SIK . 80's to ta~ 
lentfulde mångekæmpere 
i atletik, Carsten _ Sørensen 
og Allan -Ugilt, ·kom _ hjem 
fra danmarksmesterska
berne0 i :Marselisborg Hal-
.len i Arhus ·med henholds
vis en sølv ~-og er:i bronze -~ 
medalje. . · · . · 

$æbys tredje -.. <;feltager 
-ved mesterskaberne, Hans 
Henrik ·Flensted, opnåede 
en hæderlig femteplads . · 

Carsten Sørensen : stille :.. 
, de op i . kl_assen 14-15 år. 
Her scorede han i alt 2.386 . . 
point. Allan 'Qgilt og Hans 
Henrik Flensted stillede 
begge op i klassen 16~17 åt. 

1 Allan Ugilt opnåede 2.642 
point, · mens Hans : Henrik 

1--·=· Flensted · scorede 2.375- · . .. - . . . . · point. f _ ... • ·, 

~. l ; ,, ... . 
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.Atletikklubben 9
J 

stolt af ungdom 
SÆBY: Der blev ikke 

sparet på roserne til de 
unge medlemmer , da SIK 
80 hold,t generalforsam-
ling. . 

- Vi har gennem flere år 
haft nogle af Danma~ ks 
bedste atletikfolk i vores 
ungdomsafdeling, sagde 
formand Gunnar Møller 
Nielsen. Det har gennem 
årene givet deltagelse i 
den ene landsfinale efter 
den anden. Resultatmæs
sigt gav det i den overståe
de sæson et landsmesters
kab for de 15-16 årige pi
ger og drenge i samarbejde 
med Dybvad og Hjørring. 

Denne klubsammensæt
ning må ikke fortsætte i 
1993, men der er ingen 
tvivl om, at vi alligevel vil 
gøre os gældende. 

Formanden for SIK 80 
-oplyste, at det var gået lidt 
mere stille og roligt med 
seniorene. Pigerne i 1. di
vision · klarede skærene. 
Det samme skete for 
mændenes vedkommende 
i 2. division. 

Gunnar Møller Nielsen 
sluttede sin beretning med 
at sige, at der sidste efterår 
er skabt kontakt med ven
skabsbyen Selina i Tjek
kiet. Der er mulighed for, 

at klubben i denne sæson 
skal på besøg her. 

Der kom ny : ansigter i 
SIK 80 bestyrelse . Kasse
rer Else Stellan Jensen 
ønskede ikke genvalg. Det 
samme var tilfældet ved
rørende Linda Asmussen . 
Nyvalgt blev Gert Ras
mussen og Jytte Herman
sen. Kasseren sluttede sit 
arbejde i klubben med at 
oplyse, at der i foreningen 
er et driftsmæssigt over
skud på 24.508 kr. De fles
te af pengene vil her i 
foråret blive benyttet til at 
købe såkaldte tidssvaren
de redskaber. 



Onsdag den 3. marts 1993 

6I11edaljer 
vedDM 
Atletikklubben SIK 80 
gjorde også i år en god fi
gur ved Danmarksmester
skaberne for ungdom, der 
i weekenden blev afviklet i 
Marselisborghallen i År
hus. 

Klubben havde 7 delta
gere med og 5 af dem kom 
hjem med medaljer, en flot 
præstation, når man tager i 
betragtning, at det er de al
lerbedste klubber fra hele 
landet, der deltager. Foru
den medaljerne fik klubben 
tre 4. pladser . 

Bedst blandt sæbynitter
ne var Karsten Sørensen 
hos de 14 -15 årige, som kom 
hjem med to sølvmedaljer i 
60 m hæk og stangspring . 

Stine Jørgensen, der hø
rer til i samme aldersgruppe 
fik · bronze i stangspring. 
Samme placering opnåede 
Christina Kristensen, 16 - 17 
år, i trespring, Toai Peder
sen, 18 - 19 år, ligeledes i 
trespring og Kim Stellan 
Jensen, 18 - 19 år, i kugle
stød. 

Rasmus Thirup Beck, 14. -
15 år, deltog i 1500 m løbet, 
og i indledende heat blev 
han nr . 2. I finalen forbedre
de han sin tid en hel del, og 
det rakte til en 6. plads . -
Rasmus løb en flot løb, for
tæller klubbens formand 
Gunnar Møller Nielsen, -·og ' 
det bliver spændende at se, 
hvad Rasmus kan drive det 
til, når vi kommer udendørs 
på bane. 

Hans Henrik Flensted, 16 
-17 år , tangered sin person
lige rekord i højde med 1, 71 
m, hvilkte rakte til en 7. 
plads. sem 

SIK BO's medaljetagere ved DM er fra v.enstre Toai Pedersen, Kim Stellan Jensen, Karsten 
Sørensen med Christina Kristensen og Stine Jørgensen foran. 
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-unge · 
1 otte I 

resu tater ' , . 

SÆBY: SIK 80 fra Sæby var i tre gange 33 meter 
var i weekenden arrangør hæk, højdespring og 
af atletiklejr for ungdom- længdespring. 
men i Nordjylland. Lejr- Karsten Sørensen blev 
ens hovedbegivenhed var dobbelt mester i klassen 
amtsmesterskaberne i 14-15 år med sejre i tre 
cross-løb i Sæbygård Skov gange 33 meter hæk og 
samt amtsmesterskaberne længdespring. I samme .al
i indendørs atleti-k i Sæby . dersklasse sikrede Dennis 

· Fritidscenter. . Cleemann sig guld i højde-
Atletiklejren havde 44 spring. 

deltagere fra Hjørring, Christina Kristensen 
Astrup og Sæby~ mens at- blev dobbelt mester i klas
letikudøvere fr.a .Dybvad sen 16-17 år med sejre i 
og Aalborg kun deltog i 3x33 meter hæk og højde- _ 
mesterskaberne. spring . 

·. SIK 80 hentede 13 før- I klassen for de 18-19 
, stepladser ved amtsmes- årige var der tre gange 

terskaberne i indendørs guld til Toai Pedersen. 
atletik. Han hentede guld i højde-

Stefan Jørgensen blev spring, l~ngdespring og 
dobbelt amtsmester i klas- 300 meter løb. 
sen under ni år, da han Udover de 13 førsteplad
vandt i både højdespring ser til SIK 80 var der 12 
og 300 meter løb . andenpladser og seks tred-

1 klassen 12-13 år sikre- jepladser til Sæby-;klub-
de Christine . Hermansen ,ben . . . '" , 
sig tre guldmedaljer. Det ~ 
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Crossiskoven 
SÆBY : Hjemmebanen 

· passede crossløberne fra 
SIK 80 godt, da amtsmes
terskaberne i denne 
idrætsgren blev afgjort i · 
Sæbygård Skov. Den ar
rangerende klub fik fire 
individuelle mestre · og to 

. holdmesterskaber. · 
Startlinie og mål var 

ved Sæby . Fritidscenter . 
Vindere fra Sæby i klas
serne tre og otte kilometer 
eros var 13-14 år: Morten 
Hyttel. 35-40 år: Karin · 

Frederiksen . 40-44 år: Else 
' . 

S. Jensen . 
Holdmestre 13-14 år : 

Mia Andersen, M.aria Mo
gensbæk og Cristine Her
mansen. Holdmestre 13-14 
år drenge : Morten Hytte!, 
;Morten Nielsen og Kim 
Møller Jensen. · 

Det næste større l_øb, 
som SIK 80 er arrangør crf, 
er N ord jy llandsløbet. · Det 
er 4. april, hvor der løbes 
over distancerne tre og 7 ,8 
kilometer. · ..,.., 
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, . · Sil{ 80 havde hjemmebane 
· · tif årets · amtsmesterska-

ber i cross-løb, og det pas
sede tilsyneladende løber· 

' ne fint, da det blev til 4 in-
dividuelle · .. . førstepladser 
og to ·holdm.e,terskaber. · · 

Starten gik fra Sæby Fri
tidscenter, tværs ' over sko
lens sportsplads, over den 
mellemste bro ud mod Hu-m-

, lebroen, hvor ruten så dreje
j . de op mod Gedebjerget, 

Memhaven, tennisbanerne 
_ tilbage til fritidscenteret . 
-- · SIK's vindere blev Mor-

ten Hyttel, 13-14 år, Karin 
Frederiksen, 35-40 år og El
se S. Jensen, 40-45 ~. Sidst
nævnte vandt b~gge distan
cer på henholdsvis 3 og 8 · 
km. 

Holdmesterskaberne i gik 
til pige og ~rengeholdet 

1i 13-
14 års gruppen på 3 km di
stancen. Pige.holdet bestod 
af Mia Andersen, Maria -Mo-

. gensbæk og Christine Her
mansen, mens -drengeholdet 
var sammensat af Morten 
Hytte!, Morten Nielsen og 
Kim Møller Jensen. 

Udover de nævnte fik SIK 
80 fire 2. pladser ved Rune 
-Christensen, Mette Møller 
Nielsen, Morten Nielsen og 
Hans Henrik Flensted. · 

Det · næste løbsarrange~ 
m.ent, _ som SIK 80 står som 
arrangør af, er Nordjyl 
landsløbet, der løber af sta
belen den 4 . april. 

·sem 
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Forniand føler 
• • s1gsv1gtet 

. I 

· SÆBY :- Det med at 
holde sit ord, og god opfør
sel i det hele taget, er des
værre blevet gammeldags , 
siger form and for SIK 80 i 
Sæby , Gunnar Møller 
Nielsen. 

- Løfter " om penge til 
Atletikklubben SIK 80 · 
bliver brudt, og jeg per
sonligt står særdeles ·pin
ligt over for klubbens 
medlemmer som en for
mand, hvis ord ikke hold
er. 

Gunnar Møller Nielsen 
beklager, at han må gå til 
aviserne med denne pres
semeddelelse, men han 
mener, at det er den eneste 
måde at få sandheden 
frem på. · 

Kort fortalt lovede · prio
ri teringsudvalget for 
idrætsanlæg i 1991, at det 
var SIK 80, som stod for 
tur til at få penge til for
bedringer og fornyelser på 
stadion. Samme udvalg 
indstillede senere til Fol
keoplysningsudvalget, at 
pengene deles ud på fem 
klubber. 

- Der er flere pinlige 
situationer i denne sag, si

~ 

ger Gunnar Møller Niel
sen. I almindelig glæde 
over priori teringsudval
gets løfter efter besøget i 
1991 ringede jeg til kom
munen for at spørge om, 
hvor mange penge der var 
på kontoen. Svaret fra fri
tidsaf delingen var, af 
nævnte penge var blevet 
fjernet i en sparerunde for 
flere måneder siden .. Jeg 
valgte at forbigå denne 
episode i tavshed. Politik
ere med mere i besigtigel
sesudvalget burde have 
læst på lektien, inden de 
gik ud til klubberne. 

Formandens henstil-
ling, eller bøn, til Folke~ 
op lysningsudvalget er, at 
der rettes op på uretfær
dighederne. Det vil sige, at 
forbigåede klubber gen
nem mange år får, hvad de 
er lovet. Der er stadig tid 
til at rette op på situatio
nen, h vjs man forbigår de 
f ejlinstillinger til Folke
oplysningsudvalget i tavs
hed, som efter Gunnar 
Møller Nielsens mening 
stammer fra et beskedent 
mindretal. 

~ 
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32 sæbynitter hædret 
med ermdringsgave 
Der er uddelt erindrings
gaver og mesterskabsmær
ker til 32 sæbynitter, der i 
årets løb har vundet et 

dansk, jysk eller lignende 
mesterskab. 

Folkeoplysningsforbun
det har i år kunnet godken
de alle indstillede, og ved en 
sammenkomst på rådhuset i 
mandags kunne borgmester 
Hans Krarup Olesen lykøn-

ske de dygtige sportsudøve
re. 

Det er fra SIK 80 Christi
an Asmussen, Thomas Klit
gaard, Allan Ugilt, Niels Ar
vidson, Hans Henrik Flen
sted, Christina Kristensen, 
Jeppe Kristensen, Kim Stel-

lan Jensen, Dennis Clee
mann samt Karin Frederik 
sen. 

Dybvad Idrætsklub mød
te med det største antal 
modtagere: Mette Brassøe, 
Jacob Rye Christensen, 
Hailne Holdorf, Kirsten 
Holdorf, Ulrik Ihlow, Karina 
Jensen, Nikolaj Jensen, Re
ne Kristensen, Katrine Leh
mann, Peter Melgaard , Rijc-~ 
ke Mortensen, Ann Horm.1Jn 
Nielsen, Kristian B. Niel-

. sen, Lise B. Nielsen, Mads 
Olsson, Jens Ole Samallo, 
Preben Samallo, Charlotte 
Sørensen, Olau Thomassen 
og Martin Wunderov. 

Endelig var der en enkelt 
modtager fra Lyngså Bold
klub: Dorthe Christensen, 
og en enkelt fra Danmarks 
Civile Hunderførerforening : 
Kim Christiansen, Præst
bro, der blev jydsk mester 
sammen med sin hund Bon
nie. 

PR 



SVÅATIL SVEND HANSEN 
l'A Formanden for SIK 
80, overlærer Gunnar 
Møller Nielsen, Sæby, re• 
degjorde i et indlæg forle
den for, at SIK 80 følte sig 
svigtet af politikerne. SIK 
80, som nu stod for tui; 
var blevet lovet hjælp til 
forbedring af banerne pA 
stadion. Men man var ble
vet svigtet. 

Dette indlæg har for
manden for teknisk ud
valg, Svend Hansen, svaret 
på i Vendsyssel Tidende 
søndag den 21. marts, hvori 

han siger: • Vi har ikke lo
vet Atletikklubben SIK 80 
noget«. 

Gunnar Møller Nielsen 
imødegår Svend Hansen og 
siger: •Allerede i februar 
1981 blev en prioriteringsli
ste godkendt af byrådet, 
underskrevet af Einar Fre
deriksen, som nu sidder i 
prioriteringsudvalget. Be
stående af 13 punkter, hvor 
Skjold og SIK 80 var punkt 
5. Alle arbejder før og efter 
punkt 5 er udført samt en 
mængde andre. 

SIK 80 ønskede at blive 
på vort nuværende stadion 
for at spare kommunen for 
penge og for hurtigere at få 
tidssvarende baner . Vi ven
tede pænt og glædedes 
over, at alle andre klubber i 
Sæby kommune fik gode 
baner . 

I efteråret 91 lovede for
manden for folkeoplys
ningsudvalget, Anne-Grete 
Brohus og borgmester 
Hans Krarup Olesen, at det 
var os, som stod for tur . Jeg 
er ikke den eneste i Sæby 

kommune, der undrer sig 
over, hvad der nu foregår, 
at man deler ud til højre og 
venstre. 

Vi har ikke ønsket et 
fuldt kunststofstadion, 
men fire ligeløbsbaner og 
spydkasttilløb og så lidt ef
ter lidt at fl et helt atletik
anlæg. Klubmedlemmerne 
er villige til at yde hjælp ved 
etableringen«, skriver 
Gunnar Møller Nielsen i 
sit svar til Svend Hansen . 

hol . 



J(a.rin Frederiksen fik guldmeda.lje. 

FLERE MEDALJER 
TIL SÆBY-LØBERE 
FA SIK 80 var p1 gæste· 
visit i Ålborg for at prøve 
kræfter med løbere fra Fyn 
og Jylland. 

Det var Jysk-Fynske Me
sterskaber, det drejede sig 
om, og her klarede SII{ 80 
sig tilfredsstillende ved at 
kunne drage hjem med ikke 
mindre end 9 medaljer, for
tæller Gunnar Møller Niel
sen. 

AFF var arrangør af dette 
års crossmesterskaber . Ba-

l 
nen var en 2 km . lang rund
strækning ved Mølleparken, 
hvor ruten var kuperet og 

1 derfor satte løberne godt på 
, prøve. Vore 10 løbere løb 4 
· km., det vil sige 2x2 km., så 

vi kunne følge dem midt i 
løbet, hvor de løb igennem 
målområdet og ud på sidste 
omgang. 

Vi hjembragte 1 guldme
dalje, 4 sølvmedaljer og 4 
bronzemedaljer og fik des
uden 3 fjerdepladser, så vi 
var meget tilfredse med det 
fine resultat, siger Gunnar 
Møller Nielsen. 

Individuelt blev Karin 
Frederiksen i klassen 35-39 

år jysk- fynsk meste r og y;.n. 
der af guldmeda ljen i tiden 
14.35,9 minutte r. 

Individuelt i aldersklas
sen 12-13 år fik Maria Mo
gensbæk sølvmedalje i tiden 
17.29,96 min . Det var kun 
71 hundrededele fra guldet. I 
samme aldersklasse vandt 
Mette Møller Nielsen bron
ze i tiden 17.43,0 min . 

I holdkonkurrencen blev 
det til sølvmedalje for Maria 
Mogensbæk, Mette Møller 
Nielsen og Christina Her-

r mansen i samlet tid på 
55 .20,97 min. 

Bronzemedalje for drenge 
i aldersklassen 12-13 år sik
rede Morten Hyttel, Morten 
Nielsen og Kim Møller Jen
sen sig i en samlet tid på 
47.16,92 min., og her fik 
Morten Nielsen den bedste 
placering, en 4. plads . 

I aldersklassen 13-14 år 
blev det til en 4. plads for 
Rasmus Thirup, Jesper Kri
stensen og Jesper Christen
sen i en samlet tid på 
43.33,4 min . 

hol. 

Atletikklub besøgte 
venskabsklub 

historie . Guidens søn på 16 
år havde i vinterens løb 
sprunget 83 m på bakken . -
Selve bakken og landings
området er noget større end 
hvad man forestiller sig, når 
man ser konkurrencer der
fra på TY, fortæller Gunnar 
Møller Nielsen, - det var 
fjerde gang, de to klubber 
har været sammen, to gange 
i Sæby og to gange i Koll. 

SIK 80 har i weekenden 
været i Oslo for at besøge 
venskabsklubben Koll IL. 
Turen var særdeles vellyk
ket med klubmatch lørdag 
eftermiddag, som nord
mændene vandt knebent. 

Foruden det rent sportsli
ge var der også sociale ind
slag. Lørdag aften var klub
bernes medlemmer og for
ældre samlet, og der blev dy-

stet i forskellige konkurren
cer. 

Lørdag formiddag var 
man på rundvisning i Oslo 
med besøg på bl.a. Søfarts
museet, hvor man så Thor 
Heyerdahls RA2. 

Søndag gik turen til Hol
menkollen, et fascinerende 
område med en god udsigt 
over Oslo. Man havde guide 
med som fortalte om stedets 

Der deltog 39 SIK' ere og 
forældre i årets tur, og man 
ser allerede nu frem til at få 
besøg af Koll IL næste år i 
mar ts måned. sem 
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Nordjyllandsløb 
begrænset succes 

SÆBY:- Vi havde håbet 
på lidt flere deltagere ved 

"' »Nordjyllandsløbet«, som 
gerne skulle blive en år lig 
tradition, siger formand 
for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen. · 

Nordjyllandsløbet med 
start og mål ved Sæby Fri
tidscenter havde 38 løbere 
med . Der blev løbet på to 
ruter gennem Sæbygård 
Skov på henholdsvis tre 
og 7,8 kilometer . Vice-

borgme ·ster Leif Bak var 
starter. 

Vindere blev for pige
rnes vedkommende på 
den korte rute under 16 år, 
Katja Kupetz, og over 16 
år Karin Frederiksen. 
Drenge under 16 år blev 
vundet af Rasmus Thirup 
og over 16 år af Poul Erik 
Christensen . Ruten på 7,8 
kilometer blev for pige
rnes vedkommende vun
det af Else Stellan Jensen 

over 16 år . For mændenes 
vedkommende under 16 
år af Morten Hytte! Jen
sen og over 16 år af, Per 
Sørensen. 

Den klub/virksomhed, 
som stillede med flest lø
bere, var Sæby Old Boys. 
Klubben har derved sikret 
sig en aktie i den udsatte 
vandrepokal. I den . unge 
ende af klassen blev hold
konkurrencen vundet af 
5.b på Sæbygaardskolen. 
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·. Udtaget til . · · 
:mesterskab 

! 

SÆBY: SIK-~O i S~by har · 
fået udtaget otte .crossløbe
re · til årets landsmesters
kab, der skal løbes i Vejle. · • 
De:otte Sæby-løbere er ud
taget på baggru~d ,-a'f deres 
åræstationer ved · ·. amts- . 
mesterskabet, der blev af..: 
viklet i -Sæbygård · Skov 
midt i marts . . ~ ·. . 

De udt~gne løbere er i 
klassen 11-1_2 _ år . Mette . 

- Møller Nielsen ·· qg Brian __ 
Rasmussen •. ·· :I · -klassen 
13-14 , 'år Maria .~ M~gehs~, 
bæ ·k, Che11-ett Jensen, 
Morten Hyttel, , ~or,ten 
Niel~en .o_g Jepp

0
e -KristeQ

sen. I klassen 15-16 år Ru-. . ; . 

ne Christensen . 
J - -- - ~...._ .......... _ 
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Onsdag den 28. april 1993 

I erådtilto 
opvisningsbaner 
Atletikklubberne i Sæby 
og Dybvad har · . længe 
kæmpet om at være den 
førende klub i kommunen, 
og denne kamp ser nu også 
ud til at komme op i byrå· 
det, dog ikke på det sports· 
lige- men økonomiske 
plan. 

Under behandlingen af et 
punkt, hvor byrådet skulle 
godkende folkeoplysnings
udvalgets indstilling om for-r 
:deling af de 500.000 kr. på 
årets investeringsoversigt, 
kom debatten frem om, hvor 
en atletik-opvisningsbane 
egentlige skulle placeres, 
, når der engang blev råd til 
etableringen. 
· Flere medlemmer gav ud

tryk for, at der kun blev råd 
til et stort anlæg i kommu
nen, men samtidig gav man 
udtryk for, at man meget nø
digt så en politisk af gøre~e. 

Preben Hegaard (C) op
fordrede således folkeoplys
ningsudvalget til at søge at 
finde en afklaring mellem de 
to klubber. 

Børge Mikkelsen (Q) 

fandt, at det var en ret stor 
procentdel af de 500.000 kr., 
der gik til Dybvad denne 
gang, nemlig godt 300.000 
kr. 

Hertil svarede Søren Pe
ter Bock (V), at der ikke var 
tale om, at det var en klub, 
der fik dette beløb, men tre 
klubber. I øvrigt gjorde han 
opmærksom på, at atletik-

_ klubben, SIK 80 i Sæby var 
en udbryderklub fra Dyb
vad. 

Svend Hansen (S) fandt -
. med et glimt i øjet - at 

spørgsmålet var en glimren
de ide til debat op til valget. -
Nu har man jo ikke længere 
kloak og rensningsanlæg at 
skændes om, sagde han. 

Borgmster Hans Krarup 
Olesen (UP) ønskede i god 
tid at se en prioriteringsliste 
for 1994, sa den kunne kom
me med i budgetdebatten. 

Leif Bak (S) kunne godt 
forstå, at SIK 80 havde sat 
riæsen op efter lidt mere end 
de 75.000 kr. man får i år. -
De har længe stået på listen, 
og de burde have været mere 

tilgodeset ved fordelingen, 
sagde han. 

Helmuth Vestergaard (S) 
var af samme mening. - SIK 
80 er hele tiden blevet skudt 
i baggrunden, og derfor kan 
jeg ikke støtte de 130.000 kr. 
til slidlag på løbebanen i 
Dybvad, sagde han. 

Til slut blev økonomiud
valgets indstilling dog god
kendt uden afstemning, 
hvilket betyder, at SIK 80 
får 25.000 kr. til renoyering 
af cindersbanen og 50.000 
kr. til kunststofbelægning af r 

spydkastbanen. . Lyngså 
Boldklub får 52.000 kr. til en 
ny vandboring, mens der gi
ves 50. 000 kr. som tilskud til 
to tennisbaner i Dybvad, 
133.000 kr. til anlæggelse af 
boldbane i Dybvad og 
130.000 kr. til slidlag og op
stribning af løbebane ligele
des i Dybvad. Hørby Idræts
forening får 32.000 kr. til et 
hegn langs Nørregade, mens 
Sæby Speedway club får 
16. 050 kr. til renovering af 
banen med slagger. 

sem 



Frederikshavns Avis 

KLUBMESTRE 
BLEV KARET 
FA SIK 80 har tradition for 
at aJholde klubmesterska
ber i Sæby Fritidscenter lige 
inden, der startes ude p1 
stadion ved Klostervænget, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen . Øvelserne i klub
mesterskabet var denne 
gang en femkamp best1en• 
de af 2x33 m. løb, 300 m. 
løb, højdespring, længde
spring og kuglestød, hvoref
ter mesteren blev Uret ef. 
ter placeringspoint. 

Årets mestre blev blandt 
pigerne: 10-11 lr, AnneArvid
son, 12-13 llr, Christine Her
mansen, 14-15 år, Mia An
dersen, 16-17 llr, Stine Jør
gensen. 

Blandt drengene blev årets 
mestre: 10-11 år, Martin Ø. 
Jensen, 12-13 h, Henrik Ste
en Olesen, 14-15 år, Karsten 

Sørensen, 16-17 år, Hans 
Hnerik Flensted. 

SIK 80 er nu i gang med 
træningen tirsdage og tors
dage fra Kl. 18,00 pl atletik
stadion . 

Det næste løb, som den 
store interesse samler sig 
om, er Sæbyghdløbet, som 
snan er ved at være pll skin
ner, og det afvikles lørdag 

den 19. juni, dagen efter sko
lernes sommerferie. Løbsud
valget har afholdt de første 
møder, og ruterne bliver de 
samme som tidligere pl hen
holdsvis 3,6 og9,9 km. 

Den korte rute starter kl. 
14.00 og den lange rute kl. 
15,00, sl muligheden for at 
løbe begge ruter, som nogle 
plajer at gøre det; er til stede 
o~ll denne gang. Vi vil i llr 

Vinderne af skoleklasse-konkurrencen 5.b fra Sæbygdrdskole. Fra venstre: Katja Kupetz, Rudi Olesen og Henrik Steen Olesen. 

forsøge at øge vores pr
mængde omkring løbet, sl vi 
kan fl endnu flere løbere, si
ger Gunnar Møller Nielsen. 

Sidste llr var der ca. 100 
deltagere med i Sæbyghdlø-

bet . Som noget nyt vil den 
skoleklasse, som får flest lø
bere med pll ruterne, fll til
delt en T-shirt samt en erin
dring til klassen. 

Vinderne af skoleklasse-

konkurrencen ved Nordjyl
landsløbet den 4. april var 
5.b fra Sæbyghdskolen, som 
fik den flotte T-shin fra 
Lions Club, og Lions Club 
vil ligeledes give en T-shin 

til Sæbygllrdløbet, og dette 
løb vil være en god stan pl 
sommerferien . 

hol. 
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FA sæby-1. divi~ion damer 
·. i ·.atletik tabte"''i søndags pA 
. _ ·hjemmeba~e, hvor SIK 80 
-tog imod Århus 1900 og 
.. Dyf)va4 pi _ Sæby atletibta· 
·dion. ·Man vidste pl for· 

I hind ·at det ville blive en I . - . 

kamp - til · stregen, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

Det blev det o~å. Vi fik 
en sejr over Århus 1900 og 
tabte til Dybvad, men ikke 
mere end Else Stellan Jen
sen kunne have reddet 

hjem, hvis ikke hun havde 
været. nødsaget til at sende . 
afbud. Det var alle tiders at~ 
!etikvejr, så alle hyggede sig 
på Sæby atletiJ<stadion. 

Sæby havde fire debutan-
. ter på holdet, som alle klare
de sig tilfredsstillende. Det 
var Stine Jørgensen, Stine 
M. Sørensen, Hanne Jensen 
og Christina Hermansen . 
Den. yngste på holdet, Chri
stina Hermansen, havde 
som debutant øvelsen høj
despring og klarede højden 
1 45 m et fint resultat for , , 
Christina. 

En anden Christina, Chri
stina Kristensen fik to før
stepladser i henholdsvis 400 

- meter hækkeløb i -tiden 71,0 
sek. og i 100 m hæk. i tiden 
17,3 sek. hol. 



. ~ 

: Gunnar Møller 

ng til Sæbygård
lr hver onsdag kl. 
æby Fritidscenter 
ætte hver onsdag , 

og det er selvføl'..' , 
gratis. ·· '.' 

· · hot. 

Onsdag den 26. maj 1993 

Sådan så det ud da starten på Sæbygårdløbet lød sidste år. Mange lagde ud i et hårdt 
tempo, men man kan også vælge at tage den mere med ro. 

Alle kan deltage i 
Sæbygårdløbet 

Hvilket firma eller hvilken forening møder med fiest løbere? 

Såvel top-løbere som mo
tionister i alle aldersgrup
per kan deltage i >>Sæby
gårdløbet 1993«, som ar
rangeres af atletikklub 
ben, STI{ 80, i samarbejde 
med Sæby Folkeblad. 

Arrangørerne håber na
turligvis, at mange af byens 
og omegnens firmaer, for
retninger, foreninger og an
dre organisationer vil tage 
udfordringen om at møde 
med flest mulige deltagere 

op, og være med til at dyste 
om den udsatte pokal. 

Sidste år var det Sæby 
Oldboys, som løb af med po
kalen, og de har flittigt pud
set den siden. Oldboys'erne 
har også meldt deres an
komst i år og meddelt, at de 
vil kæmpe med samme ild
hu på skovstierne som de 
gør på grønsv~ren for at få 
endnu en aktie i pokalen . 

Den indtil nu yngste lø
ber, som har tilmeldt sig lø-

bet er 6-årige Esben Rubæk 
Nielsen, som vil løbe den 
korte distance sammen med 
sin mor. Der er således ab
solut ingen grund til at hol
de sig tilbage - alle kan væ
re med på enten den korte 
rute på 3,6 km eller den 
lange på 9 ,9 km. Tilmelding 
kan ske på Sæby Folkeblad 
eller hos Kirsten Arvidsen, 
Fladholtvej 25, Frederiks
havn . 

sem 
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• SÆBYGÅRil øif-Af-:3 
letikklubben SIK-80 i Sæ- · 

. . by, er næsten færdig med 
forberedelserne til årets 
Sæbygårdløb, der ~fvikles 
lørdag 19~. jy.ni. Forenip
gen håber selvfølgelig på 
rekorddeltagel$e. Det be
grundes med, at løbet . for 
første gang er med i løbs
kalenderen over alle mo~ 
tionsløb i Danmark. ber 
er tale om to ruter, der er 

, på henholdsvis 3,6 og 9,9 
kilometer. 
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SÆBYGARDLØB PA PLADS 
. FA SA er de nye illdbydelser Gunnar Møller Nielsen. 
·til Sæbyglrdløbet ved at væ- Den 19. juni skulle gerne væ
re pi gaden. Løbsdagen, lør- re dagen; hvor vi slog løbsre
dag den 19. juni, har været kord.- · 
_.1)4" plads længe. Endda sA · Vi har Vendsyssels bedste ·· 
·Jænge at den. for· første gang omgivelser for løbet, og star
er kommet . i-LØbskalende- ten gAr fra den dejlige ·plet . 
i.en,~ ~n kalenclei;:h~r all~ ved tennisbane~e, hv.9r der, 
-motiønslø~~~J~ ~~~m;1;rk _fi~ er __ ~ og hygg~. ·vi fuir heller···· 
gurerer. Ru~me er de ·sam~ · aldrig· haft: regn ~p1 · vor løbs
me i Ar S(!~ tidliger~,-n~m~~ dag/;si tag-lcaffeh~ og kageif 
lig_ .Jienholdsvjs 3,6 lan. og.. ni~ :-i skoven den 19. Juni og.·; 
9 ,~ ~. · _ vær med til at gøre denn~f dag: 

StarteIJ :PA <!en_ første rute, - til en ~f 'Sæbys folkelige.-fest- · 
3,6 km. gh kl. 14,00, og star- dage, siger Gunnar . Mølld .. 
ten p! -den længste ·rute gh Nielsen. . ~ 
kl" 1s··oo~-.,. : ': -: ·. · · ··~ . Fortrænmg· · til Sæbvn1rd-. • . l. • . J 64 

dt< EtC~c.tf de ~nye ~tag ~a~· SIK' løbet foregh · hver onsdag 1cl. : -
-~$0'$ :_løb~dv?lg_ er,. at .~y - 19,00 fra S~y Fritidscenter 

'fj=~~~~~ ~at·~:~a~V:~~~ · 
sainarbe·ae 'søniS;}ie~ e< affJ gelig·gåtiSk~"gfitiS:(} ;_·:.:) -'?.\? , . .,_, . .. .... J , . .. -. ,.,.,-.. , ... m,"~ , ... "' . .., , ..... ,. ·. - t.· ., i·-.. _, -

ter venter siu~·æe1':t!.t;paf:,t!i 'ået . / . ,' -. '.a" u,:Ø __ ~': . ~ .... - --o .. · .. a . , . --o , - -.. ' ...... ···.,:-· -·.. .::· ' ~- - . . .,:_.· :~,·-. ,,::. 
;..,; - ..z,:._ ~ .. 

~ . . ... ! . 



, Besøgende -fra 
Bilina · gjorde sto~e 
øjne i Sæby 

og 165,00 kr. i en anden, og 
det var alt for ·meget for den 
unge tjekke. Men en flink 
forretningsindehaver og jeg, 
siger Gunnar Møller Niel-

·. sen, blev enige om at stå 
·FA Vore atletikvenner fra . halv sk~de i dette tilfælde og 
Bilina fik en god modtaget- f~ ep._ ut_rolig glad tjekke . 
se -i . Sæby, hvor turen gik _ SIK. 80 betalte selvfølgelig 

· rundt om byen med oplys~ senere batteriet. 
ninger om alt, hvad vi så og Vi havde om aftenen en 
med sightseeing i strøgga- _· -hyggelig tui: på stranden. De 
derne, hvor de unge gjorde -fleste af de unge tjekker hav
store øjne over butikkernes de aldrig tidligere set havet 
fine udvalg, men samtidig ~>in natura«., så de var vældig 
måtte de konstatere, at pri- glade for at se Kattegat. 
sern~ var alt for dyre set Fredag formiddag stod 
med deres øjne. ·- SIK 80 for fællestræningen 
. Efter en fin modtagelse på på stadion, hvor vi hyggede 

rådhuset gik turen til SIK os med anderledes atletikle-
80's klubhus, hvor atletik- ge, så de fik lidt inspiration 
folket blev indkvarteret un- med til Tjekkiet, ligesom vi 
der besøget. Her blev der håber at få gode ideer til træ
trænet på stadion, ,og inden ning, når vi kommer på gen-

-turen til midtbyen fik de un- besøg i Bilina. 
ge noget af Ingan Baks gode Vi_ har allerede en -aftale, 
kogebog. . som går ud på, at vi besøger 

Selv .vi danskere kan .blive Bilina omkring den 16. okto~ 
qverraskede. En af de unges her, qg besøget formodes at 

. batterier til kameraet gik i vare 3-4 dage. Et besøg, som 
stykker, og han måtte derfor vi ser frem til med megen 
have et nyt. Men det koste- glæde. · 
de 198.00 kr. i en forr~tning hol. 
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SÆBY: Ømhed i ~n;_Jår- meget fin . præ .~tati 9n. *af _ 
-. ·_musl(el var å~~ag·t~l:;::~ ;l4- . K:arstet1;' siger · · formand 
. •~ ·, år:igei K~rsten _Sø:reij) en, ·:to~· ,SIK~80 . .i ·~æby, :' Gun

" · .j Sæby, rilåt_te '»~øjes~<<?tmed ~··· n:ar ·Møller ·.Niefsen. :· · : . ,,·. 
-c· ·_. el). .. ~ølvmedaJve ··\1ecl1''t··dan- > :· ,.' D~r· ·deltog . ".en· med : ·af 
· . . m~rksme$t~rskabe~~ -~ i . l -$æby-klubberts : . . :ung .: 

·_ . atlet~~ens ,. '._.·:m~ngek~mp · ~; domstal~rite r :L~t~tl.eli~ - i 
"på 

7 
.Skovdalen '· Staa fon ;, DM ·i rnang~_k:a,nip~: Dft".\t.ar 

. Aalborg. ·på mångekam~ -A:llån_ U~ilt ·r ·:alderkls.sen 
pens første . dag lå : .. Ka 'rsten ' l6 til 17. år . . Def blev til en. 
Sørensen .· til . en guldm ~r-. . ' sam~~t s·. plads, hYqr'Allan 
9alj'e, men ·· s~rii_næY11t gtk i u gilt · yd~d~ · sit "beds~~ 
def · ud ·; over : result~ terne · . bortset fra ... , q!cip}~nf~ne 
på ·'anden-dagen, a;~, -,_der .. ·. l~ngde- og højd~sp'iirlg~ · .. 
var prqplemer in~g ·,ep lår- .·· · Gunnar M~]Jer ]'lielsen 
niuskel. - _: · ~ . · : : ;,_;,·· }". oplyser, at Sæ}?y yq,_r .. ~~n 

Karsten , Sørensen ~·-del:.. e:Qe~t~ klub i Nordjylland, 
. ~og L aldergruppeh · .14·: til · , ; sorri.payde ~:ångekætnpe~ 
i5 -år. 'I de ·otte · dicipliiaer · ·-'r~ ~tiim .eldt :dette års DM . 

. blev det-til tre førsteplåd- . Def ·:u~~ræfter eft~t ·'hans 
·s~r,~ ~o,: andenpladser, ·· ito ;:, m~hing . ~e to :, ·s -.~~y- ·at1~: · 
tredj~pladser ·og en e:nkelt : ters .talent, sam,t.hvor ·alsi
fjerdeplads. -. . . ; ' . . ~ 'dig _ en ·åtl~tikudøver · skal 

.. '."9·
1 ,lJanset skuffelse ·eu ·er .' .vær~f9r .atvære'.t!led~tdp ~ 

~j, så !er en sølvm -edalje .en pe# af niarige~~mpe:rne. 
• • · ~ • ·~ . •• ;': • ,,,. 1,' .... -·~· ~ " • \ ., • • ~ • ~ ·, " • • • 

\ '· 

I , • 



sej~ede ude · 
SÆBY: . Det blev · en · meter hæk ; · Trine . 'Chri

halvdårlig turneringsom- · stensen i længdespring og . 
gang for SIK-80 i pigernes fire gange 100 meter st.a-

. 1. division og·mændenes 2. fetløb. Stafetholdet. var 
division i atletik. Pigerne Christina Kristensen, Tri
klarede sig hæderligt på n~ Christensen ; Anett~ 
udeb~ne mod Odense ~og Nielsen og Dorte . Chri-
Aalborg. Hvor det -blev til stensen. · · 
en sejr og et nederlag og Mændene fra SIK-80, 
dermed to point. Det giver . der dystede i 2. division . i ·· 
Sæby-pigerne en samlet 4. Haderslev, fik store ldø. · 
pladsen i kredsen . , . Det blev et nederlag til 

Ikkeuverttetblevdettil _Haderslev på -65-79 9g til 
nederlagtilhj~mmeholdet Vidar på 52-91. Det bety
fra Odense , mens det blev der, at Sæby-holdet nu går 
en sikker sejr over Aal- til sommerferie ·n med pla~ 
borg ~ Det gode resultat _. ceying helt i bunden af 
skylqes hovedsageligt · kredsen med nul point. 
løberne Karin ·Fred.erik- Gode resultater blev al
sen og Else Stellan Jensen. ligevel leveret . af . Kim 
Det blev til henholdsvis en . Stellan Jensen med to 
flot 1. og 2. plads i 1~500 og . førstepl~dser i diskoskast 
3.000 meter løb. og kuglestød samt af Leif 

Øvrige førsteplådser . B.ak i hammerkast , 
blevhentethjem .afDorthe Karsten Sørensen 1 
Christensen i }:iøjdespring, stangspring og Rune Chri .:.. 
Christina Kristensen i 100 stensen i 3.0.00 meter løb·. 
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Talent til VM i S0fi82 

Formand med som holdleder 
Af Ole K. Petersen 

SÆBY: Det 19-årige Sæby atletikta
lent Kim Stellan Jensen - han har 
været aktiv atletikudøver i hele ti år -
står foran sit livs hidtil største oplevel
se. Fra den 21. juli skal han i to uger i 
den bulgarske hovedstad Sofia deltage 

· i Verdenslegene for hørehæmmede. 

Kim Stellan Jensen , der dyrker sin id
.ræt i Sæby-klubben SIK 80, fik allere
de i efteråret besked på , at han ville få 
en plads på det danske VM-hold, hvis 
han kunne præstere at kaste ca. 40 me
ter med en to kg tung diskos. Den sid
ste måneds tid har han sneget sig tæt 
på de 40 meter, med 38,60 meter for 
tre uger siden og så 39,70 meter sidste 
søndag i Haderslev i en match i 2. divi
sion. 

- Jeg er sikker på, at Kim klarer de 
40 meter inden Verdenslegene i Sofia, 
siger SIK 80s formand , Gunnar Møller 
Nielsen, Sæby. En stabil træningsind
sats gennem flere år er baggrunden 
for hans resultat er, der har betydet en 

lang række medaler. 
- Kim er et godt sportsligt forbillede 

for unge i Sæby, og han vil også blive 
en god ambassadør for Danmark i So
fia, siger Gunnar Møller Nielsen. 

Sæby-formanden er i øvrigt udpeget 
som leder for de to danske atletiku
døvere ; der deltager i Verdenslegene 
for hørehæmmede i Sofia. Ud over 
Kim Stellan Jensen deltager i atletik 
spydkasteren Pierre Bocquet. 

Gunnar Møller 
Nielsen 

- holdleder for de 
danske 

atletikudøvere 
ved VM i Sofia. 



' ' ) /6 ~ .. (:; - 43 
Mere atletik 

. -

SÆBY ._ SIK-80 gjorde 
det også godt ved det 
;r ydsk-Fynske mesterskab 
i Herning. Det blev til 1 7 . 
medaljer af 18. deltagere, 
heraf syv1 af guld. · 

· De blev vundet af Chri- , . 
stine Hermanseri, i 3 år, .i · · 
højdespring, · .. . Karsten 
Sørensen 15 år,. aoo m~ter · 

. hækkeløb, \ Kim s ... Jens ·en, . 
19 år, kuglestød og e;n 
guldmedalje i 1.000 meter . 
stafet med et :hold · be
·stående a·f Karsten Søren- · 
sen, Rasmus Thirup, Jep
pe Christensen og Tho.mas 
Heden. · 

Søvmedaljer blev 1 vun-
' det af Morten · Hyttel, 

Karsten .Sørensen, ·JepEe 
Christensen~ Allan Ugilt 
og Niels Arvidson. Bron
cemedaljer af Mette Mø1-
ler Nielsen, Morten Hyttel 
og Karsten Sørensen~ · · · 

Vinden drillede Kim . 
Stellan J enseni diskos. Et -· 
kast på 43 ·meter .endte p~ 
sidelinien men kunne ikke 
accepteres. Til ·gengæld 
vandt han guld i kugle ·-
stød. · 



KAMP Tlt'8q~· 
' STREGEN I 
SÆBYGARD
LØBET 
FA Der bliver kamp til 
stregen, nAr SæbygArdløbet 
lørdag 19. juni starter fra 
tennisbanerne i · SæbygArd 
Skov. · 

Det bliver spændende, om 
Sæby Oldboys igen opnår at 
genvinde pokalen med flest 
tilmeldte løbere i år, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

I øjeblikket har Jysk Tele
fori de flest tilmeldte løbere, 
nemlig 10 flere end Sæby 
Oldboys, som dog fortsat ar
bejder ihærdigt for at komme 

endnu højere op i antal ved 
at stable -flere løbere på bene
ne . 

Det ser ud til, at skoleklas
serne vistnok har taget det 
med sommerferie på fredag 
meget bogstaveligt, for på 
nuværende tidspunkt er der 
ikke mange elever tilmeldt. 
D~t kan dog nåes endnu, . 
hvis klassen skal vinde en 
præmie og de enkelte løbere 
en t-shirt, siger Møller Niel
sen. 

Resultatlisterne kommer i 
· Sæby Folkeblad og i Lokala
visen næste onsdag. De løbe
re, som ikke bor i områder, 
hvor disse aviser udkommer, 
får en resultatliste tilsendt. 

Viceborgmester Leif Bak 
affyrer startskuddet, 

hol. 



\. 

138 LØBERE 
SATIE 
LØBS REKORD 
Jydsk Telefon Sport 
snuppede 
vandrepokalen fra 
Sæby Oldboys 
FA Med 138 tilmeldte lø
bere blev det til løbsrekord 
for Sæbygårdl!:ihet, som al
drig tidligere har haft over 
130 løbere tilmeldt. 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, ud
trykker dermed tilfredshed 
selv om man havde håbet 
på et antal omkring de 150. 

- Når vi ikke kom helt op 
på det antal, vi havde for
ventet, skyldes det uden 
tvivl et løb i Sindal, som vi 
ikke vidste noget om på for
hånd, siger han. 

- Men alle forhold taget i 
betragtning - også vejret - er 
vi absolut tilfredse. Der var 
en god stemning, hvilken 
ikke mindst oldboyseme var 
med til at sætte i vejret. 

Humøret fejlede ikke no
get selv om det ikke i år blev 
Sæby Oldboys, der kunne 
hjemføre pokalen for det 
størst tilmeldte hold. den 
gik i stedet til Jydsk Telefon, 
som stillede med 13 løbere, 
mod oldboys'ernes 11. 

Klassepokalen samt trøjer 
til den klasse, der havde 
flest løbere med gik til 5.a 

En af de yngste deltagere på 
vej gennem skoven.(Foto: 
Ulrik Bang) 

fra Sæbygårdskolen, som 
kunne mønstre 7 løbere. 

sem 

Side 10 - Mandag,21 , juni 1993 

Der var rekorddeltagelse i Sæbygårdløbet, men af og til langt 
mellem løberne over en af Sæbygård skovs mange broer. (Fo
to: Ulrik Bang) 



-::. 

:l~-t- I 99-; 

Lidt færrere . 
løb med i år 

&._ÆBY: SIK-80 i Sæby 
havde håbet på mindst 150 
deltagere ved årets Sæby
g~rdløb, men formand 
Gunnar Møller Nielsen er 
alligevel tilfreds med 138 
løbere . Det begru .ndes. med 
vejret og et konkurreren
de løb i Sindal. . 

- Vi _ anede intet" om, at 
der var løb i Sindal også 
på samme tidspunkt, siger 
Gunnar Møller Nielsen . 
Der er ingen tvivl om, at 
Sindal-løbet har trukket 

· de løbere , som havde fået 
løbsantallet i Sæby over · 
de 150 deltagere . 

Formanden oplyser, at 
deltagerne aldersmæssigt 
var spredt fra to til 69 år . 
Der var opvarmning før 
løbet af Hanne Rohlen . 
Derefter gik det ud på de 
forskellige baner, hvor Ci
vilforsvaret klarede de 
forskellige poster under
vejs med udskænkning af 
forfriskende drikke . . 

Løbsudvalget for Sæby
gårdløbet er Kirsten og. 
Helmer Arvidson og Else 
Marie Christensen . Det 
har de klaret godt gennem 
adskillige år og vil også stå 
ved roret , når Sæbygård
løbet i 1994 kan fejre 25 års 

· jubilæ1:1m. 
Der var i år hård kamp 

·· om old boys pokalen. Den 
uddeles til den forening 
eller firma, der stiller med 
det største antal løbere . 
Vindere i år var Jydsk 
Telefon med 13 deltagere. 
Sidste års vindere, old 
boys i Sæby, stillede kun 
med 11 løbere. Klassepo
kalen, der vindes af den 
skole , der stiller med de 
fleste 11klasseløbere« blev 
vundet af 5.a på Sæby-

..-
gårdskolen. Klassen stille
de med syv løbere. 

· De tre første løbere i de 
forskellige aldersklasser 
og to ruter blev følgende : 

Den korte rute. Piger 
0-12 år : Anne Arvidson, 
Katrine V orum og Susan
ne M. Søren~en. · Piger 
13-16 år : Tinna Bering 
Madsen. Piger 17-35 år: 
Lone FjeJdgaard, Jette 
Dahlmose og Helle ·Peder
sen. Piger over 36 år : Ka
rin Frederiksen, Pernille 
Nielsen og Grethe Slyk : 

Drenge 0-12 år : Henrik 
Steen Olesen , Lars Larsen 
og Lars Lindgren. Drenge 
13-16 år: Kristian Olsen , 
Jan Larsen og Niels Ar
vidson. Mænd lT-35· år: 
Thyge Leth, Lars Jensen 
og Gert Rasmussen. Mænd 
over 36 år : Erik Pedersen , 
Geir Sivertsen og K. Ger-
mansen. . · 

Lang rµte. Pig~r 17-35 
år : Lise-Lotte Engbjerg. 
Piger over 35 år: Ida Lar
sen, Dorrit Jensen og Elsa 
Stellan Jensen . Drenge 
0-12 år: Brian Rasmussen. 
Drenge 13-16 år : Jonas 
Treebak. Mærld 17-35 år: 
Frede Andersen , John 
Christensen og Ejner B. 
Christensen. 1Mænd over 
36 år ·: Willy Jochumsen, 
Søren Christensen og Erik · 
Pedersen . , , 
~ Foreløbigt er der beslut

tet en enkelt ændring til 
næste års løb. I år var de to 
ældste alder~klasser slut
tet sammen i\ en gruppe. 
Det vil ikke ske næste år . 
Det begrundes med, at de 
ældste skal have · mulig
hed for at dyste i deres 
egen årgang. 

.. 
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Vellykket besøg fra Bilina 
SIK 80 på genvisit i Tjekkiet til efteråret 
Besøget af atletikudøvere, 
læger og lærei;-e fra Sæbys 
tjekkiske venskabsby, Bi
lina, blev en god og lære· 

. rig oplevelse for alle par· 
ter. 

Besøget var først og 
fremmest kommet i stand 
gennem aftaler de to atle
tik.klubber imellem, hvoref-

, ter læger og lære;re havde 
koblet sig på, da der var fle
re pladser i bussen. 

De· 11 unge atletikfolk 
samt deres to ledere blev ef
ter modtagelse på Sæby 
rådhus indlogeret i SIK's 
klubhus. Derefter var der 
sight-seeing i Sæbys cen
trum åg på havnen, hvor 
Havnekiosken sponserede 
gruppen med billige soft
ice. De unge tjekker var im
ponerede over det store ud
valg, .men priserne var for 
høje set med deres øjne. 

Fredag st.artede med fæl
lestræning · på atletiksta
dion, hvor man bl.a. hygge
de sig med anderledes atle-

tik.lege, som kunne give 
dem lidt inspiration med 
hjem til Tjekkiet . 

I den tjekkiske gruppe 
var det kun de to ledere, der 
kunne snakke lidt tysk og 
engelsk, men de unge klare
de sig fint via tegnsprog og 
leg. 

Efter frokost gik turen 
nordpå, hvor de unge tjek
ker blev vist rundt på Fre
derikshavn Politigård af 
Leif Bak, der er formand 
for SIK SO's Venner. 

Den største oplevelse for 
de tjekkiske gæster var dog 
besøget på Grenen, hvor de 
oplevede, hvordan de to ha
ve mødte hinanden. For 
nogle af tjekkerne var det 
(ørste gang de havde set ha
vet. 

Dagen sluttede med grill 
fest hos Inga og Leif Bak i 
deres sommerhus i Lods
kovvad, og det blev en på al
le måder dejlig aften , hvor 
man bl.a . prøvede at lære 
lidt af hinandens sprog. - . 

Foruden . atletikfolkene 
deltog også de syv lærere i 
turen til Skagen, mens læ
gerne besøgte Frederiks
havn Sygehus. 

Lørdag formiddag . samle 
des man på stadion til en 
venskabelig dyst, og stæv
net fik et godt forløb med 
flere gode resultater. Samt
lige udøvere fra Bilina op- · 
nåede at få enten guld-, sølv 
eller bronchenåle. Efter · 
stævnet var der præmieo
verrækkelse samt diplomer 
til alle. 

Mens de unge dystede på 
stadion, gav lærerne en lil
le, hurtigt tilrettelagt kon 
cert i slotskælderen på Sæ
bygård, og det blev en dejlig 
og livsbekræftende oplevel
se for de ca. 40 tilhøre. 

Inden tjekkerne begav sig 
på den 19-timer lange bus
tur hjem, blev der tid til lidt 
shopping i Sæbys butikker. 

sem 



SATTE . . . 
" -· .... . ~ ~ .~ . .., .. 

FA Sæbys første divisinslø-.. ·--meter lige &a start, men Ka-
1-ber :~Karjn Fff:de~p · :fQr~: _ .-utvill~ vente .til ·senere med · 
bedrede sin personlige _re-- at~_gete~poet. , . 

1 kord i 3000 meter løbet ved -,. · Oet skulle hun ikke ·håve 
-:de J:ysk __ eytisk, _.-Mesterska- ·. -gjort, for det kom tiL a_t svie .-:. 
ber; men kom for sent i gang .. til hende, da hun ·slrulle tit at :·-~ 
_ til at vinde løbet. · løbe dem op: hvad l)un ikke·:~~ 
- Karin Frederiksen gjorde magtede. Karin fik en .-:, 4. ~ · 
en fl~t figur ved de Jysk Fyn- plags og sagde efter løbet;_ at 
ske Mesterskaber i ·denne . hun havde haft-kræfter tit at. .:_ 
weekend. Det gjaldt -3000 · følge udbrydergruppen fra _. 

f~~ter~ 1'?bet,· :hvor hun satte··· starteri, om hun-hav4e ville~ 
-~persønlig . rek:ord og løb det. - - . 
:·stræknmgetr:_.-·ø : ·10.26,40 Karin . Fredenksen ~har el-
. min. . . .: , ··.:';.: - lers gjort det godt i Ar ved at 

Karin v~i lidt ærgerlig efter have vundet næsten ålle mo-

l løbet over;.-::.at. hun ikke-var .. ~o~sløp,· hun har. s~illef :·op 
·fulgt med førergruppen &a . · t1l 1 Vendsyssel, siger Gun-
. starten af løbet. Der var fem ~ ::nar"Møller Nielsen. - ~ 

. : løbere, som rykkede . nogle :_-· ,,, .,.._ -- - hol •. -~ 

--
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Forsvarer de danske 
farver i Sofia 

( 

Kim Stellan Jensen fra 
SIK SO skal være med til at 
forsvare de danske farver 
ved de 17. Verdenslege for 
døve, der starter i week• 
enden i den bulgarske ho
vedstad Sofia med ikke 
færre end 2253 aktive fra 
47 lande. Hertil kommer 
754 officials. 

Kim Stellan Jensen er 
blandt de 50 personer, som 
den danske repræsentation 
består af. Blandt deltagerne 
er Kims træner, SIK 80's 
formand, Gunnar Møller 
Nielsen, der er med som le- 1

' 

der og træner for det danske 
atletikhold. 

På søndag skal Kim i ak
tion for første gang på Vasil 
Levski stadion, der har en 
tilskuerkapacitet på 70.000 
mennesker. Den talentfulde 
19-årige sæbynit deltager i 
den indledende konkurren-

Gunnar Møller Nielsen 

og Kim Stellan Jensen klar 
til afrejse til Sofia. 
(Foto: BoBaake) 

ce i kuglestød, hvor de lidt ' 
ældre seniorer nok kan læg
ge mere vægt bag deres stød, 
så Gunnar Møller Nielsen 
finder det meget tilfredsstil
lende, hvis Kim opnår en 
placering blandt de 20 bed
ste her. 

I diskoskast forventes 
Kim Stellan Jensen at nå til 
finalen, mens det i hammer
kast er svært at spå om hans 
chancer, da disciplinen er ret 

ny for ham, og han havde i 
første omgang ikke kvalifi
ceret sig til at deltage. En 
stor fordel har det dog væ
ret, at Sæby Storkøb spon
sorerede en 6 kg tung diskos 
til SIK 80, så Kim har haft 
mulighed for at træne tek
nikken. 

I 1997 er Danmark udpe
get som værtsnation for Ver
denslegene. 

PR 



Verdenstitel til gode 
Sæbynit kæmper i varmen 
SOFIA: Kim Stellan 
Jensen bar stadig en ver
denstitel til gode efter at 
have overstået sin første 
disciplin, kuglestød, ved 
verdenslegene for høre
hæmmede i Sofia, hvor ialt · 
2253 sportsudøvere kæm
per om at komme på sejrs
podiet. 

Inden legene håbede Kim 
Stellan Jensen på at kom
me blandt de 20 bedste, 
men da han første havde 
indsnuset atsmosfæren steg 
forventningerne: 

- Kim havde håbet på en 
plads blandt de otte, der 
fik tre ekstra stød, men det 
går ikke altid som man 
håber - og et godt kast på 
11,58 meter rakte "kun" . til 
en 11. plads, fortæller 
træner Gunnar Møller Ni
elsen i en fax direkte fra 
Hotel Vitosha, hvor nogle 
af de ialt 50 danske delta 
gere bor. 

Og her er der ingen, der 
går og sukker efter lidt sol
skin og varme. 

- Under indmarch en til 
kuglestødskonkurrencen 
på Vassil Levski Stadion -
med plads til 10.000 tilsku
ere - var temperaturen 32 
grader. Så det er meget 
varmt her i Sofia, fortæller 

Kim Stellan Jensen, her sammen med træner Gunnar 
Møller Nielsen, har endnu topplaceringerne til gode. 
(Arkivfoto: Kurt Bering). 

Gunnar Møller Nielsen. 
Kim Stellan Jensens 11.

plads skal ses i lyset af, at 
han er yngste deltager i 
gruppen for seniorer. 

Men bortset fra varmen 
går det godt. 

Gunnar Møller Nielsen, 
Kim Stellan Jensen og Pi
erre Bocquet fra Odense , 
der ligeledes er udtaget til 
atletik-konkurrencerne, 
bor på Hotel Vitosha, der 

ligger i 1700 meters højde 
eller 45 minutters kørsel 
op ad bjergsiden. 

Pierre Bocquet satte i 
kuglestød personlig rekord 
med et kast på 10,27 meter. 

- En hilsen til alle, slutter 
Gunnar Møller Nielsen sin 
fax. 

I de følgende dage skal 
Kim Stellan Jensen ud i 
diskoskast og hammerkast . 

ob 
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Et kast på 
38,02 meter 
med denneher 
skaffede Kim 
Stellan en flot 
6.-plads i Sofia. 
(Arkivfoto: 
Kurt Bering) . ...__ 

Kim Stellan på 6.-plads 
Glad sæbynit på sejrsskamle i Sofia 

SO FIA: Det var en glad 
Kim Stellan Jensen, der 
mandag aften besteg sejrs
skamlen på Vassil Levski 
Stadion i den bulgarske 
hovedstad Sofia ved . det 
17. verdenslege for høre
hæmmede. Et discos-kast 
på 38,02 meter og en 6. 
plads bragte den 19-årige 
sæbynit i rampelyset. 

- Det var et flot resultat -
også set i betragtning af, at 
alene synet af de klippefa 
ste og store konkurrenter, 
de snurrende tv-kameraere 
og de mange , mennesker på 
den store stadion med 
plads til 70.000 mennesker 
kunne tage pusten fra een, . 

skriver træner Gunnar 
Møller Nielsen, Sæby, i en 
dugfrisk fax fra Sofia. 

Kim Stellan Jensens flot
te kast faldt allerede i 
første forsøg. 

Og som en af de bedste 
otte i første runde, fik Kim 
yderligere tre forsøg. 

Men ingen af de øvrige 
forsøg landede længere . · 
ude end det første. 

Tre af kastene nåede ud 
omkring de 37 meter. 

- Men de mange menne
sker bragte Kim lidt ud af 
rytmen, fortsætter Gunnar 
Møller Nielsen. 

- Vi så en stolt sæbynit gå 
på skamlen og vi andre 
danskere \' ar lige så stolte, 

da Kim til sejrsni.elodien 
marcherede frem, skriver 
Gunnar Møller Nielsen . 

Der var medaljer til_ 1., 2. 
og 3. pladserne og blom
ster og diplomer til 4., 5. og 
6. pladser. 

I følge Gunnar Møller 
Nielsen er humøret højt 
bladt danskerne og de 
øvrige sportsfolk - og hu
møret steg yderliger en 
grad, da det meget domi
nerende amerikanske atle
tik-landshold blev besejret. 

For ingen havde rigtigt 
regnet med, at de basket
ball-spiller høje amerika
nere kunne besejr es. 

ob 



ReDdøghop · 
med SIK ·so · . 

. . 

. SÆBY:·~Søndag ·den . 5 ... 
september .. . · bliver d~r . ·· 
travlt p.å Sæby Atl~tik- .· . 
stadion .; for ·her afl;lolder . 
$æby .IK 80 påny ·de· å'rli- · :~ 
ge · »Rend og Hop lege«, 
hvor el~ver "fra både Sæby 
og Frederikshavn s~al 4Y
ste i løb, spring . og kast. 

Udover de »almindeli~ 
ge« atletik-øvelser -e~ · der _.· · 
dog også el) række noget 
mere · anderlede~ ~. s1:iørts
discipliner på program- · 
.met . . : Tovtrækn~ngs-k9n- ·. 
lturrericeh ' . mellem klas ..... , ,. ' 
serne vil utvivlso :mt .,, få · .. 
heppekorene i ful,d ·.svtI,lg. · 



-
,_. . SÆBY: _:Atletik-klubben 

· ,,··sæby IK 80 arrangerer · ~ 
igen i år det årlige Sports :~ ·, 
master-løb, som i år afvik- . 
les den ·23. september med · 
start fra Sæby Fritidscen- _ 
ter. -
. ·.Det var imidlertid på .. i 

- lidt af .et hæng .ende hår; åt · ·., 
. løbet blev ·en-rea~itet igen . 
i år, da SIK 80s faste med..:. :. 
arrangør valgte at flytte · , 
sin . 'forretning ~il " 
Hjørring. Sportsmagasi- . 
·net gik dog med til at være · 
~ medarrangør af både · 
-'Sportsmaster-løbet i Fre-

..___,/ derikshavn og løbet i 
Sæby. · 

. · Der er i år 72 Sportsma
ster-løb oyer hele landet, 

.
1 med et forventet deltager

antal på omkring 16.000. 
Løbe .t i Sæby bliver 

· over fem km. . · 
{ . 

. ' 



Hjem fra 
I 

verdenslege. 
· Kim S.J ensen fik.sjetteplads 

SÆBY: Kim Stellan Jensen 
er vendt hjem fra yerden- · 
slegene for hørehæ~mede 
i Sofia, hvor han opnåede 
en sjetteplads i diskoskast. 
Træner Gunnar Møller Ni- ·
elsen, Sæby, er yderst til-
freds med resultatet.. " 

Selv om det langt fra var 
alt, der fungerede perfekt, 

· blev verderislegene for 
hørehæmmede i Sofia en 
stor oplevelse for 'deltagere 
og trænere. 

D.et har været en ople
velse for- livet, der nemt ., 
kan tages frem på nethin-

, den igen, hvis man . går -og 
mangler lidt positiv lad
ning, siger -Kim Stellan 
Jensens trænet, Gunnar . 
Møller Nielsen. 

Han har fulgt Kim S.. 
Jensen, · ~~by, . og Pierre 
· Bouquet fra Odense til det 
store stævne i Bulgarien . 

I . 

Træning hver dag 
Hver dag trænede .han 

m~d drengep.e på et af So
fias tre stadions, og det gav 
da ogs~tgode resultater :,. 

En sjetteplads _til Kim i 
diskoskast og en bronze
medalje til Pierre. 

Samtidig satte Pierre 
personlig rekord i , kugles
tød og diskoska~t. 

- Vi ·var 50 ledere og ak.:. 
tive fra Danmark til _stæv
net, der rent sportsligt fun
gereµe godt. 

Dårligt orgåniseret . ,..,, 

- Men det praktiske ar
·rangement med fortræning 
på ~portsstederne var ikke 
organiseret ordentligt. 

-~ Til · finale og afslut
ningsfesten skulle 4.000 
mennesker spise, og det 
gik helt i fisk. 

Jeg stod i kø i l 1/2 time, 
inden jeg gav op og gik ud 
for at spise, siger træneren. 

H'an qåbei på, at , Dan
mark er bedre til at arran- · 
gere i 1997, hvor det ~tore 
. stævne for døveverdenen · 
-.skal holdes i København .. 

lade 

~· 



· Onsdag den 11. august 1993 

Kim Stellan Jensen, SIK 80, Sæby besatte 6. pladsen ved 
Verdenslegene for hørehandicappede i Sofi <_;· 

den. Mange opgav og gik i 
byen for at spise. 

- Noget lignende vil næp
pe ske i Danmark om fire 
år, når København er vært 
for døve-legene. I den an
ledning benyttede vi lejlig
heden til at dele hundredvis 
af brochurer ud om Køben-

1 havn angående arrange
' mentet i 1997. 

Hvad angår det sportslige 
forløb alt omkring Kim og 
Pierre perfekt. Med masser 
af vædske gik det fint til bå- , 

de træning og konkurren
cer, selv om temperaturen 
hele tiden lå på omkring de 
30 grader. • Efter endt træ
ning var det dejligt at køre 
op til vort hotel, som lå i 
1700 meters højde, hvor der 
var en helt anden luft og 
temperatur, fortæller Gun
nar Møller Nielsen. 

Resultatmæssigt blev det 
til en bronze-medalje til Pi
erre Bouchet r spydkast, og 
en 6. plads til Kim Stellan 
Jensen i diskoskast, hvilket 1 

En 
oplevelse 
for livet 
Verdenslegene i Sofia for 
døveverdenen blev en 
utrolig oplevelse for de 
danske deltagere. Alle 50 
aktive og ledere fra Dan
mark var enige om, at ver
denslegene havde været 
en oplevelse, som altid let 
vil kunne kaldes frem på 
nethinden, hvis man har 
brug for lidt positiv op
ladning. 

- Dermed ikke sagt, at alt 
fungerede perfekt, fortæller 
SIK's leder, Gunnar Møller 
Nielsen, der var med på tu
ren som leder for Kim Stel
lan Jensen og Pierre Bocou
et, · - afviklingen af selve 
sportskonkurrencerne for
løb uden problemer, mens 
der godt kunne have været 
bedre træningsfaciliteter . 
Bespisningen omkring fina
le-afslutningsfesten, hvor 
4000 skulle have mad, blev 
også noget af et antikli
maks. Maden blev kun ud
leveret et sted, og man måt
te stå i kø i 1½ time, inden 
man nåede frem til kødgry-

man fra lederside var godt 
tilfreds med. 

- Personligt har jeg fået 
meget ud af disse verdensle
ge. I en verden, hvor kom
munikationen i høj grad 
finder sted via tegnsprog, 
kan en hørende let komme 
til kort. Hertil kom en helt 
enestående Jammerat
skabsfølelse på tværs at 
grænserne, som det er 
svært at beskrive , slutter 
Gunnar Møller Nielsen. 

sem 



Flotte løb af veteråD 9J 
SÆBY: Karin Frederik

sen., Sæby, gør det forry
' gende godt inden for atle

tikken for øjeblikket. Ved 
de Jydsk Fynske Veteran-

. mesterskaber i Aalborg 
blev det til-guldmedalje og 
personlig rekord i 1.500 
meter løb i klassen 35 til 
39 år. 

Sæby..!pigen løb de 
1.500 meter på 4.49,5 mi
nutter, hvilket er 2,5 se-

kund : bedre end hendes 
personlige rekord. 
· At der formmæssigt ik

ke er tale om en døgnflue, 
beviste Karin Frederiksen 
i går på Herning Stadion i 
1. divisionsopgøret mod 
Herning og Ålestrup. Det 
blev til .tre suveræne sejre 
i 3.000 meter, 400 meter og 
1.500 meter løb . 

Sæby havde to løbere 
med tiL De Jydsk Fynske · 

Veteranmesterskaber på 
Skovdalen Stadion i Aal
borg. Else Stellan Jensen 
holdt fanen højt ved at 
vinde guldmedalje i 1.500 
meter løb for klassen 40 til 
44 år. 

.Det blev også til en per
sonlig rekord ved at løbe 
de 1.500 meter på 5.34,8 
minutter, hvilket er 13,2 
sekunder bedre end hen
des hidtil bedste resultat . 
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Rend og Hop Lege 
på atletikstad.ion 

.. Atl~t ikklubbe~ - . SIK' 80 Alle elever i årgangene 
sender i disse dage indby· 79-80-81 og 82 er velkomne, 
deløer rundt til skolerne i og man kan tilmelde sig 
Sæby og Frederikshavn. klassevis eller enkeltvis. 
Anledningen er Rend og · Vi håber naturligvis, at 
Hop- stævnet på Sæby At· 1 mange elever vil tage imod 
letikstadion søndag den 5. indbydelsen og komme og få 
september. en hyggelig eftermiddag på 

stadion, siger SIK 80 's for
mand Gunnar Møller Niel
sen, • netop i denne tid er der 
måske mange unge, der i TV 
ser atletik-VM fra Stuttgart 
og lader sig inspirere til selv 
at prøve kræfter, inslp»."for 
de forskellige discipliner. -

Ved Rend og Hop-stævnet 
kan man frit vælge mellem 
de forskellige øvelser, som i 
de forskellige aldersgrupper 

altid består af et spring, et 
løb eller et kast. 

Alle der deltager får en 
flot folder og en lille smags- ' 
prøve fra Kellogg's, som er 
officiel sponsor for Rend og 

.., Hop }egene. . . ~ . !em 
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Cfo ,gange -_ Id til -: 
S~by-atlet · -- . . - -en -, 

. .. -
Ve,f de·":jysk•f'YJlSke vete- . _ De -to gulQllledaljer .blev 
raønesterskaber, : d~r . · i- ~g~ -vund~t på 1500 m di- . -
weekenden . blev ·_afvikle:f;_,. : ~tance:\1. ··Kapn F·rede~en C 

på -Skovdalen stadio~ ·fik .: ·.(o·rbedrede -_sin PR m~ 2,5 . 
. . SIK 80 *o "11dmeda1jer -~ sek, til.4.52,0 min., me~s -El-. · 

1 

• ved :Karin ·Frederiksen i . 'se Stellen Jensen, der tidli:.. 
' . aldersgruppen 35 ~ 39 år og > gere havde .løbet på 5.'18,0 · · · 
·l ved Else Stella~ Jens~n ,J -. min., vandt .sin -guldmedalje · 
~ . aldersgruppen 40 · 44 å* . -i tideii_,5.34,8 ·{llin. - . ~ · 
: De to · Sæby-løbere gen- · --·· stævnet på -Skovdalen 
/ nenif ørte begge veldispo1_1e-- stadion fandt sted ~ lørdag, 
·r rede ·løb ·og satte begge per- ·._me~ .aller_ede·dagen -~fter be-: . 
. -,~solilige r~kordel'. : . -/ · _ . viste Karin Frederiles.en_, at _ 
.. · "'-~~~:Måske er -de -flotte præ-- _ hun for . øjeblikket . er 1 top- · 
· _ statiOJ:\~? inspµeeret af _den _ .form, ved ·i' 1. divisionsopgØ-. 
, . megen · atletik, der for øje- . ret ·. mod . Ålestrup og Her-
; blikke _t serides på :Tyfr~ VM ·_, ~ning at-lø~ sig til tre suve-

i Stuttgart, fortæller Gun-· ræne 1:-_pladser i henholds
nar Møller Nielsen, - tinder vis ,.3Qilo·m--, 400 ·m-ggl500 

. alle-omstændigheder _vardet in løb: -De_ tre -\øh blev --alle 
meget . r me præstationer, afviklet inden for .to timer. 

· som vi i klubben · kun -kan · -~, _ - -:-- -·~: -sem 
. være stolte af. 



. .,, 
> • 

. SÆBY : 'lre a~. Sæby discipliner, _ hvoraf . · 
·Idrætsklubsunge ·at- · ···k~st med ··vægt : bli~ · · . . , 
Jetik ~talenter delta ·- v'er , ~n- ny oplevelse ·· 
. ger i weekenden : i Det for . Kim- · · Stellan 

·. . . J y_dsk Fynsk fyl~~ter-. . Jen.sen ·. . ' . 
· skab i niange&amp i ~ · -,~ Vores ; -he~ehold . f. 

_ ~ ~alborg. · . . kommer til .at savne " . . 
1 

·,· _ Der er håb om go- disse tre talenter -lør.:.. . · · 
. , de placeringer; · da . dag ~ftermiddag i Dy- __ ' 
· . ~arsteri . :.Sørensen i bvad, hvor der er lo- . 
· _ ~lassep 14~-15~· år _ og . ,kalopgør i atletikkens -

Allan U gilt i . klassen "2·. djvisio:n, siger Gµn~ .. ~ 
. 16~ 1 7 år · klarede sig, na.r Møller Njeisen, · 

· gllt;nrend.e · v.ec;I . de Sæby . Alle tre atleter i · 

dansk e mesterskaber .er . normalt gode p.o- . l . 

i samme diciplin. · int-slugere . '{i :har fra 
' . Kim . ~ st~llan klubQellS side forsø_gt . 
Jensen, der lige _ er at få ~ndret kanipda- · 
hl~mvenåt fra Sofia i , toen, ·så vi kunne ·mø.:. ~. 
Bulg~rien, ; deltager i .de _med stærk~ste op_: 

· kaste-mangekamp i .stilling, men Dybvad 
~l~s~e_ri 1~-19 år. har nægtet at samar ... ~ 

Der er · tale om -fem bej4e .. · · · 
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Sl,K fik-to mestre , i 
:. .. ; . 

,mangekamp ' 
Ved de jysk-fynske mester· 
.skaber i Mangekamp, som 
blev afviklet i Aalborg i 
weekenden, blev det til t_o 

1 mesterskaberti1SIK80. 
De to vindere, Karsten Sø

rensen hos de 14 -15 årige og 
AJ1an U gilt hos de 16 - 17 
årige, f ol!bedrede begge de
res personlige score fra DM i 
maj måned, og for Karstens 

· vedkomm-ende var der end
da tale om en dansk rekord, 
idet aldersgrupperne pr. 1. 

{ januar 1993 blev ændret fra 
13-14 år til 14-15 år, og Kar
stens resultat er det bedste, 
der er opnået i den nye al
dersgruppe. 

Hans serie kom til at se ud 
~ somfølger: 
,. . 80 m hæk 12, 72 sek, 

stangspring _ 3,10. m, spyd-

kast 40,56 m, 200 m løb 
25,59 ·sek ~, højdespring 1~57 
m, kuglestød 10,95 m, læng
despring .5,51 m og 800 m løb 
2.17,37 ~min., hvilket ialt 
indbragte 5773 point. ·' 

Allan U gilts serie ~stod 
af 100 m hæk 14,79 sek., 
stangspring 2,40 m, spyd
kast 31,40 m, 200 m løb 
26,59 sek., højdespring, 1,69 
m, længdespring 5,57 m og 
1000 m løb 3.05,86 min., og 
det gav 4 780 point. -
. Det må siges at være en 

flot indsats af begge mange
kæmperne, da vejrforholde
ne ikke var de allerbedste. 

sem 

1 ----------------------
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: ... ~·· .. · .. ,·-. ·-;.'. ~.-. -.. ·· .. ·_. ~-.:_ 
· i SÆBY: · Det blev til en Herrrtansen~ · . ~, . : · . : ... · .... 

• • ~ "- !i. -. ~ ... :,.;,~· . ., , . • · ,. . . ; .. ~. - ..... t • : • • ~ ; •• , · ·, •• • r · · ~. , · . 

· s_and nfeQJalj,e~regdij/'.-~·a~t ,: ~~r:.·sa \~~ .. 9hr~~tin:~ H_~r: 
Sæby-IK 80 sendt .e l O . ~f ~anse.n . p~r&opJ1g r_-e,l~ord~-1-· · 
d~~~,s. _unge·. atletik-t~~~J:?.-~ ',:høj~~$pring rp.ed ,1Jq~,me- ': 
t .er · t~l P .. Gls' landsme_~te!:-. t~:r, . qg ·. det sikrede hende . 

· ·. ska,be~,i' Ra:p.d.ers:-r qgtilcl!;._·, . samtidig , sejren ."'-i ·Q~tjije . 
og:·.\ ·:tr~ · · ,bronzem~~alj_~;r. discip~in·. . · · ·. .. 
ble~· d.et til .' .: . : :· . ·, .. _1 

:· '_:· I '

1 1
, •. S~bY: 4!~n,gen~ fy.'[ort'~!,t, 

:Mesterskab 'erhe blev af.~' · · Hytte! 'og'K.inf:Jerlsetuvar . 
viklet-:.s,oJ#'-~µ {reka.rpp ~·.og . · m,e.~på ',.d~t nord!ysk~;h9Id 
p~ d.~t·_p._~:r~jY.s~e. I?i~~Ao~~ · fo~· l.?~~3~årJg~,.~ ~~'r;csikt~ 7 .. 

. fo~ .. l2 AI ·3";-~rtge .~;d~P ·s1~re~ . 9-~; sl;~ guld 1 ~xl ,OQ: m~ter . 
d~-s~~g eJ?.·~re~jeplads sa·ll?-~. sta·f~t,.: ~g.i. ·.8.0.0 meter l~p .. 
,meniagt; .·.,a·el.tog. _.:Kat~irjø·:_,-. b~e~-,ge.t l il. en~.~y··sæby~ _ 
__ Voru;m, _Mette Møll~r Niel ~:··· sejt, 4~ Mo):teri H;y:tt~l m~~ . 
·sen, .. /·Maria._ Mogens bæk, ·.. t,id,~P. .. ~~2:2f\,7:~ -~ihµtfer va.r ,, 
Ida Jensen ·og : Christine -· .. hl)~igst af al~i-~. ·;_···;·,_.~.'.i' .~ · , 

' • ... • • - . "4_ • l"-4 ' ' ..... , ( • • o't . ~ ~ • ... • , . 
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Sæby-atl8t 93 , '. 
medtilDM 

' . l 

- ·SÆBY: Karin -Pedersen, · 
der ~ornylig sikrede sjg det 
jysk : . , , · 

· veter~n-mesterska b ·. ·.,i· · 
1500. mete ·r løb, stiller i 
de~ne -weekend op i Dansk 
Mesterskab for veteraner, 
·der afvikles på Frederiks .-
berg Stadion:- . · . ·~ 

-Karin er .. i ·1k.anonform 
t fo.r tiden, og jeg .er sikker · 
_på, at vi ven.der hjem med 
medaljer, vurderer Sæby . 
IK 80s formand, Gunnar 

"·Møller Nielsen. . · 
, . _;Karin · har · også løbet 
5oo·o·meter i tiden '18~44,1 

.minutter" og under de ret
te forhold tror jeg også; at 
hun kan kappe et par $e- .. 
kund~r af den tid, ·tilføjer 
SIK 80-formanden . . : . 

' 
· . . ' 



SIK~8o er klartif .. ::,?7:9~9J · 

Sportsm.asterlølf'9.:i, ··. : . 
. ,.. . - . .,., : . 

Atletikklubben SIK 80, tæller SIK~s -f6tniånd ;Guri
Sæby står igen i Ar-som ar- . nar Møll~r ,Niøl$en, ~.'de't~vif: 
rangør af Sportsmasterlø" nemlig på,._et hængende hår, 
bet · '93, og alt er ved at væ- da vores sam _~beJdsp~tner . 
re planlagt . til løbet som fra sidste krflyttede ·si])for
finder sted den 23. septen- retning til HJørrufg ~-Sports
ber, · . magasinet i Fre,derikshavn 

Løbsdeltagerne deles· op i tilbød -iinidlertid : · at ·være 
fem aldersgrupper, og ' _di- med~rangør ) .af ./ både . ;' det 
stancen er på 5 km. -Der er Frederikshavns~e ·: ,, løb· og 
præmier til all~ vindere og - vort løb den 2~.>-.s~pteinber: 
diplomer ·til alle deltagere. SIK 80 har forild~for selve 

Løbet i Sæby er kun et af ·. løbet arranger~ ~f~:..,f-0rtræ
ialt 7~ Spor~~mas~rløb i he- ning, som foreg~ · hv~r ons: : 
le lan~~~i;tlig nian ·regner ~ dag aften med sU\tl _-ffp. Sæ~> 

· med at 16 .. 000 løbere vil del- ~ by Fritidscenter. El~e Stel
tage. _·· .. "' .. ,.,: · · ·': J,m Jensen står f 6r--.,d.~nrie•:: · 
. - Vi ,~t~g . -. ~( for, åt"·vlbley' ·: . .f ortFænin:g~· s~m :~r·~åti_s.' ·.,: _.:.~:· 
medar f,angør igen i . ar;· ro·r~ ::' . \·:,· ; sem ' 



Onsdag·den 1. september 1993 

To DM-~-_Id til 
Sæby-veteran 
Med ·en ,fiot præstation lagde sig i front efter ca. 
skaffede Karin Frederik· 1200 m, og hun løb konstant 
sen, Sæby i weekenden sin ·. -på 1,28-min pr. ~mgang, men 
klub SIK 80 to Danmarks- -' ved 6i omgang begyndte det 
mesters:kaber i hus · l hen- at knibe, og et _par løbere fra 
holdsvis 1500 m og 5000m :_ ,en · and~n aldersgruppe gik 
·Iøb. - · forbi. Til slut kom hun dog 

På 1500' meteren havde · · godf igen og vandt sin al
Karin ligget i baghjul de før~· . dersgruppe i tiden · 18.25,2 
ste 1300 m, og med den min. 
spurtsstyrke, hun er i besid- - Mesterskaberne blev af
delse af, var der ikke tvivl viklet i København, og Stena 
om, at hun ville vinde løbet. Line havde sponseret med 
Da der manglede 125 m satte rundtursbillet, · Frederiks
Karin sin spurt ind, og ingen havn - Goteborg, Hålsing
kunne følge hende. Hun borg -- Helsingør, hvilket vi 
vandt i tiden 4.49,06 min. fra klubbens side naturlig -

Om søndagen var det . vis _tak.ker for, siger forman-
5000 meterens tur, og også den Gunnar Møller Nielsen. 
her startede det flot . Karin sem 
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' HUMØRATLETIK I SÆBY 1 ·~q-9:3 
. ~ . . . . . . 

. Rend og Hop-stævnet på ·Sæby Atletikstadion søndag 
eftermiddag var tilsmilet af et særdeles··flot vej_r1 o~ det 
havde samlet mange deltagere fra· skolerne S.æoy" Sæ
bygård, Gærum og Strandoy og Volstrup. -Fra SJK 80's 
side havde man valgt at placere stævnet på et tids
punkt, hvor forældrene havde mulighed for at tage med 
på stadion og hygge·sig omkring. deres børn og atletik-

! ken. Der blev da også lieppet, sKl'eget og klappet til den l store guldmedalje, og der var stor spænqing omkring 
. mange af resultaterne. - Fra klubbens side er vi natur-

ligvis-_meget . glade. for den store of· hakning, · fortæller . 
· GunnarMøller Nielsen, - nogle~ forældrene kunne . 
ikke qy sig, men forsø.gte sig i nogle af disciplinerne. 
Stævnet sluttede med tovtrækning, som traditionen 
tro er .en øvelse, der får gang i =heppelcorene. Efter stæv:.. 
net fik alle udleveret en pakke Kelloggs og et c!iplom 
med resultaterne påført, samt en indbydelse til nåle
stævne på stadion på torsdag. Vinderne j de forskellige 
årgange blev: årg. 82, piger: 60 m løb: Louise Sørensen, 
Sæbygård, boldkast: Sandie F;ilkenberg, Sæby, længde: 
Louise Sørensen, Sæbygllrd. Arg. 82, drenge: 60 m løb: 
Kristian Sørensen, Sæbygllrd, boldkast: Martin Ro
land; Volstrup, længdespring: Kristian Sørensen, Sæ
bygård. Årg.81, piger: 60 m løb, længdespring, 800 m 
løb og højdespring: Katrine Yorµm, Sæbygård,, bold
kast: Lone Larsen, Sæbygård. Årg. 81, drenge: 60 m løb: 
Henrik Jørgensen, Strandby, længde, højde og bold
ka~t: Henrik Ol~en, Sæbygård, 800 mløb: Brian Ras
mussen, Sæby. Arg 79/80, piger: 80 m: løb: ~ja Hem
mingsen, Gærum, længde og boldkast: Mette F. Jen
s·en, Gærum, højde og kugle: Christina Hermansen, 
Sæbygård, 800 m løb: Maria Mogensbæk, Sæbygård. 
Arg 79180', drenge: 80 m løb, længde og højde: Jesper. 
Christensen, Gærum, kugle og 800 m løb: Morten 
Hyttel Jensen, Sæbygård, boldkast: Kim S. Jensen, Sæ-
bygård. - · _ 
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døv s :æby-atlet 
SÆBY: Kim ·stellan 

. _Jensen fra Sæby IK 80 sik·
rede sig to guld-, en sølv
,og en bronze"."'medalje, da 
der i Ørebro i Sverige blev 
afviklet Nordiske Mester-

. skaber for døve. 
I NM, hvor Letland og 

Estland deltog uden · for 
· konkurrencen, triumfere
de den stærke Sæby-atlet 
i kuglestøds- og diskos
·kast-konkurrencerhe, og 
specielt i førstnævnte di
sciplin niåtte Kim Stellan 
Jensen omstille sig , da 
kuglen med sine syv kg var 
et kg tungere, end han 
normalt . er vant til. Kim 
Stellan Jensen stødte den 

trods det ud på 11,85 me
ter. 

I diskoskast havde Kim 
·Stellan Jensen kig på den 
danske rekord for døve -
43 meter - men måtte stil
le sig tilfreds med 38,68 

· meter - og guld. 
Kim Stellan Jensen for

bedrede sin personlige re
kord i spydkast, da -han 
med 50,32 meter kastede 
Sig til sølv - små tre meter 
kortere end vinderen, fin
nen Robert Torsonen. 

Bronze-medaljen blev 
hentet i 1. 000 meter stafet, 
hvor Kim Stellan Jensen 
var med på det danske 
hold .. 



. · III ~ 9 ~ g .3 . · 
Veteran· er ~ . 
storfavorit · 

. . 
SÆBY: Sæby IK 80s . 

egen stjerne-veteran, Ka
rin Frederiksen, er storfa
vorit på spindesiden, når 
klubben 23. september af- , 
vikler det ·årlige Sports
master-løb i Sæby. 

Den fem km lange rute 
starter ved Sæby Fritids
center, hvorefter der løbes 
over ·sports-pladsen, vide
re mod den mellemste bro, 
ud ad kærlighedsstien - og 
her er der denne gang ik- _ 
ke tid til nogen kisse-mis
sen - over den gamle bro 
og retur over den nye 
Humlebro . 

Herefter er det tit ven
stre af hulvejen , hvor ve-
jen følges rundt til Mem
haven , ned ad asfaltvejen .· -. 
ved Skovlyst, forbi tennis- ~ 
banerne og retur over den · 
mellemste bro til fritids
centeret. 

Der er sko-præmier til 
den hurtigste mand og 
kvinde , ligesom der er 
løb~-sæt til gruppe-vip- , 
derne. Derudover er der en 
række lodtræknings
præmier, blandt andet to 
gange 500 kroner fra Fri
tidsrejser. 



. . /:::,- -9 -Cj·J, ,. __ _ 

....... e :sejl {sat til · 
Atletikklubben, ·s1K 80, . 
Sæby har sat alle sejl til 
for at få et godt Sportsma-

- sterløb torsdag den 23. 
september. - _ 

Ruten bliver på 5 km med 
start fra Sæby Fritidscen
ter.Herfra løbes over Sæby
gårdskolens sportsplads 
mod den mellemste bro, ud 
ad Kærlighedsstien over den 
gamle og retur over den nye 
Humlebro. Derefter går det 
videre til venstre ad hulve
jen rundt til Memhaven, ned 
ad asfaltvejen ved Skovlyst, 
videre forbi tennisbanerne 

og retur via den mellemste 
bro til Fritidscenteret .. 

Til hurtigste kvinde og 
mand er der skopræmier, 
mens gruppevinderne - dog 
ikke hvis det er de samme 
som _skovinderne - får løbe
sæt. 

Desuden er der lodtræk
ningspræmier på 2 x 500 kr. 
fra Fritidsrejser samt man
ge andre fme præmier. 

Der er fortræning fra Sæ
by Fritidscenter den 15. og -
21. september. 

sem 



':> \ :K eo t J--tr-9'3 c; \ K 80 . 

. ~ · ATLETIK-·. ~ ·-· · / 
~EJ\~· TI uENING~J\~ 

. i Sæby Fritidscenter . 
Tirsdage: 9-12 år .kL :15.~30-17.00. 13 år og ældre kl. 
16.30-18.00. 
Torsdage: 6-8 år kl. 15.00~16.00. · 9-12 år kl. 15.30- · 
17.00. 13 år og ældre kl. 17.00-19.00. · · 
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Medaljer til Sæby ved landsstævne 
Syv i al~ heraf en af guld 
SÆBY: Sæby-atletikklub
ben SIK 80 silerede sig hele 
syv medaljer · ved Danske 
Gymnastik- og Idrætsfore
ningers landsmesterskaber 
i Greve - heraf en enkelt af 
fornemste karat, guld. 

,. 

Guldmedaljen silcrede 
Sæbys Rune Christensen 
sig ved at vinde 3000 meter 
løbet i den flotte tid 9,47 
minutter. 

Landsmesterskaberne 
var for 14-15-årige og 16-
17-årige. Sæby stillede med 
fire deltagere på det nord
jyske hold på 18. De øvrige 
kom fra Aalborg-klubber
ne AFF og AAK samt 
Hjørring og Hadsund. 

Sæbys Karsten Sørensen 
opnåede sølvmedalje i 
spydkast, og der var også 
sølvmedalje til sæbynitter
ne Rasmus Thirup " og 

Karsten Sørensen (hans 
anden medalje) på det nor~ 
djyske 1000 meter stafet
hold, hvor de øvirge delta
gere var Lars Mørk, AAK , 
og Kim Kjær, Hadsund. 

Sæbys Rasmus Thirup 
opnåede desuden bronze i 
400 meter løb og, Jeppe 
Kristensen bronze i højdes
pring . Endelig opnåede 
guldvinderen Rune Chri
stensen sin anden medalje 

- den var af bronze - i 1500 
meter løb. 

Landsmesterskaberne 
var sæsonens næstsidste 
udendørsstævne. I morgen 
aften , onsdag, har Sæby en 
række deltagere med i fi
nale-nålestævnet på Skov
dalen Stadion i Aalborg. 

-ok 



Onsdag den 22. septemoer 1993 

Mere 
metal 
til SIK 

De Danske Gymnastik- og 
Idrætsforeninger afvikle
de i weekenden landsme· 
sterskaber for 14-15 årige 
og 16-17 årige i Greve. 

Nordjylland stillede med 
18 deltagere, hvoraf SIK le
verede de 4. De øvrige kom 
fra Aalborgklubberne AFF 
og AAK, samt Hjørring og 
Hadsund. 

SIK fik en guldmedalje , 
som gik til Rune Christen
sen i 3000 m løb, mens det 
blev til søly__ til Karsten Sø
rensen i spydkas t og til 
Rasmus Thirup og Karsten 
Sørensen som deltagere på 
det nordjyske stafethold på 
1000 m. 

Endvidere blev det til 
bronze til Rasmus Thirup i 
400 m løb, Jeppe Kristen
sen i højdespring og Rune 
Christensen i 1500 m løb. 

Stævnet var det næstsid
ste udendørs i år, det sidste 
finder i aften sted på Skov
dalen stadion, hvor der er 
Finalenålestævne. 

I den kommende week
end mødes nogle af de bed
ste diskoskastere fra Dan
mark og Norge på Sæby At
letikstadion til det årlige 
træf. 

De afvikler konkurrencer 
og udveksler erfaringer. For 
to år siden satte Vivian 
Kraft dansk rekord ved 
denne lejlighed . 

I øvrigt minder Gunnar 
Møller Nielsen om Sports
masterløbet torsdag aften 
med start fra Sæby Fritids
center . 

sem 

/ 

./ 

./ 
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37 med til Sportsmasterløb 
Formand skuffet over deltagelse 

SÆBY: Årets Sportsmater
løb blev i går afviklet i det 
fineste solskinsvejr i 
Sæbyggard Skov, men kun 
37 deltog. 

Det er fomanden for den 
arrangerende forening SIK 
80, Gunnar Møller Nielsen, 
er lidt skuffet over, at der 
ikke kom flere. 

- l Sæby har vi de fineste 
løbeforhold, man kan få. 
Hvorfor kommer der så ik-

ke flere løbere? spørger 
Gunnar Møller Nielsen. 

Løberne måtte ud på en 
tur, der var 700 meter læn
gere, end annonceret, nem
lig 5,7 km, men forholdene 
var gode . Stierne var ikke 
så fedtede, som det ofte er 
tilfældet om efteråret. 

Hurtigst blev der løbet af 
Lars Jensen, der nåede 
igennem ruten på 19,42 mi
nutter. Hurtigste kvinde 
blev som sidste år Karin 

Frederiksen, der nåede 
hjem i tiden 22.15 minut
ter. 

I de alderinddelte klasser 
blev vinderne: 

Op til 12 år, piger: Anne 
Arvidson, 37.15 min. 

Op til 12 år, drenge: Lars 
Larsen, 25.10 min. 

13-16 år, piger: Maria 
Mogensbæk: 31.21 min . 

13-16-årige, drenge: Ru
ne Christensen, 20,36 min. 

17-35 år, kvinder: Dorthe 

Beck: 24.38. 
17°35 år, mænd: Lars 

Jensen , 19.42 min. 
36-45 år, kvinder : Karin 

Frederiksen, 22.15 min. 
36-45 år, mænd: Ole Ba

ch Christensen, 20.56 min. 
Over 46 år, kvinder: Vivi 

Jensen, 31.58 min. 
· Over 56 år, mænd : Tage 
Andersen, 22.50 min. 

cille 
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Onsdag den 29. september1993 S.æbyFo1 

- . - . 

Der var Reebok-sko til hurtigste kvinde og mand ved årets Sportsmasterløb i Sæbygård skov. 
Vinderne, Karin Frederiksen og Lars Jensen, har her fået præmierne overrak t af SIK 's 
formand Gunnar Møller Nielsen (tv). 

Sportsmasterløbet 
afviklet i fint solskinsvejr 
Arrangørerne af årets 
»Sportsmasterløb« kan ik
ke klage over vejrguderne. 
Løbet afvikledes torsdag i 
sidste uge, hvor solen strå
lede fra en skyfri himmel, 
mens det både før og efter 
nærmest har »stået ned i 
stænger«. 

Det betød, at de 37 delta-
. gere i årets Sportsmasterløb 
havde ideelle betingelser på 
stierne i Sæbygård skov, 
som ikke var fedtede, hvil
ket ofte kan være tilfældet 
på denne årstid. 

Utilsigtet · fra løbsledel
sens side blev ruten 700 m 
længere, end den skulle ha
ve været, og altså på 5, 7 km i 
stedet for de annoncerede 5 
km, men ingen af deltagerne 
havde noget at indvende, , da 
det blot blev til en lidt l$n
gere tur i den smukke skov. 

I øvrigt havde Kirsten Ar
vidson og Else Marie Chri
stensen; Karup som de ple-

jer styr på løbs-sekretaria
tet, og ca . en halv time efter, 
at løbet var af viklet, kunne 
der udleveres præmier og di
plomer . 

SIK's formand Gunnar 
Møller Nielsen undrer sig i 
øvrigt over, hvorfor der ikke 
var flere, der sluttede op om 
løbet . - Hvad skal der til for 
at få sæbynitterne ud at lø
be? spørger han , - jeg ved 
mange gør det i fritiden, og 
vi har nogle af de fineste lø
befor hold, man kan tænke 
sig. Hvis nogen kender sva
ret, hører jeg meget gerne 
nærmere. 

Til den hurtigste kvinde 
og den hurtigste mand var 
der et par Reebok sko. De 
øvrige præmier var lodtræk
ningspræmier, som blev ud
delt til hver fjerde deltager. 

Hurtigste kvinde var, lige
som sidste år, Karin Frede
riksen hos de 36 - 45 årige, 
mens hurtigste mand var 

Lars Jensen hos de 17 - 35 
årige. 

De øvrige vindere var i · 
gruppen op til 12 år Ann e 
Arvidson og Lars Larsen, 13 
-16 år: Maria Mogens bæk og 
Rune Christensen, 17 - 35 
år: Dortehe Beck , 36 - 45 år: 
Ole Bach Christensen, 46 år 
og ældre: Vivi Jensen og Ta-
ge Andersen. · · 

SIK 80 har i 1993 stået 
som arrangør af 4 sore løb, 
DGl's amtsme sterskaber i 
marts, Nordj yllandsløbet i 
april, Sæbygårdløbet i juni 
og Sportsmasterl øbet i sep
tember. -. Så mange har vi 
aldrig prøvet at arrangere 
på en sæson, men det har 
været spændende, og vi glæ
der os allerede til at byde 
velkommen til løberne i 
1994, siger Gunnar Møller 
Nielsen. 

sem 



SIK 80 rejser til .Bilina ;i -I~' 
~-

Idrætsklub på g~-visit 
SÆBY: I sommer var en 
række idrætsfolk fra Sæbys 
venskabsby i Tjekkiet, Bil
ina, på besøg hos medlem
mer af idrætsklubben SIK 
80 i Sæby. I efterårsferien 
drager 12 unge sæbynitter 
nu på genvisit til byen i 
Bohmen. 

Idrætsklubben har arbejdet 
på turen siden i sommer, 

og havde torsdag sidste 
møde inden turen~ hvor 
pas, penge og andre prakti
ske papirer blev ordnet. 

Turen bliver på fem da
ge, med et atletikstævne, 
en tur til Prag og et ophold 

· i Bilina i tre dage. 
Om indkavrteringen af 

de unge fra 13 år og opef
ter bliver privat eller på en 
skole, er endnu uvist, da 

det har været nærmest 
umuligt for- rejsens arran
gør, Gert Rasmussen, at 
komme igennem på tele
faxen. men klubben for
venter at have · det hele 
klart inden lørdag den 16. 
<;>ktober, hvor holdet dra
ger afsted i minibus og pri
vatbiler. 

lade 



.SÆBY/DYBVAD: Ingen · med baggrund i --debatten · 
· af de to ·duellere~de atle- . om det nye.-st.adip~ ~, og ,;/ 
tik-klubber i SæbY}?g Dy~ den m:anglertde : endelige ~ 
bv~Ø ·skal regne med at få . ·beslutning -om,,.nv~r dette \ . . 
foretaget de planlagte for- ·, stadion skal ligge .:· - · ;, .. '. . 
bedringer ·· på /deres , atle- ~yrådet havde P.roble~ 

' tik-stadions i år. ' ' . m~t c;>ppe..at vencie v~d det .. 
··: · Det er ·indirekte proble- . -seneste ,1:>yrådsm·øde-i be - . 
~ meme om, hvor ·. Sæby · gyndelsen · ,af :·~. m,åneåen ,,-·· · 

Kommunes ·nye, store 'at-: .:_ men: :et.ter ... e;n mig~t: l,{b·~ L ! . 
. 'tetik-stadion . skal ; ;plåte- t di~k,us~f on· blev··,Gleri. erlde- · . ,' ' 

res, der gør,· at.~ forbedr.in- . : lig i . -":-"Still1ng~tag.eni ,.,.ud--_-:: 
· gerne ·på de'to-nuvær~q:de ~ SraJ~iJ· 'ftqrm~;o~\ig ;·;blive t::~: 

. i'·~~:stadiøns efter alt at \i?aørn- ~ det ' . det nye . byråd efter . . i 
I ' • me skubbe~ til- næst~ år. : Kommunal valget, . : . '·. der 
·; , ·. Det er Sæby Kommunes . skal t~ge b~slutningen. . . ~-. 
· tekniske -' forvaltnirig, .· der ,$æby~ommun~s · f9lke- , 
· har besluttet ikke ·at gå i oplysnings~tidyalg ' . . h~r .,

-... gang med de : p_lanlagte . yurde~et . . sagen . , og . har , 
, forbedringer · - blandt an- · .; val~ .~t.\jverføre ,.de til J.or-= 

' - det :etablering af e:p spyd- målet afs&tte '93-penge:til . 
. k~st-bane med kunststof- · .. 1994 .. 0gs~teltrtisk udvalg 
il· belægning ·hos Sæby IK 8-0 har besluttet at anbefa~e . 
. ·og -~lidbane~belægning · ehoverførelse ,af .pengene ·. 

~-~ ·med op,~tribJ:!ing pli )?Y- · . : t~l. µæste ;år over .for ~byrå- . 
bvads løbeb ·ane ·.· · it . ··. ·, - ·~ det;,.de ;r;.m,~qe~ igen ·26.:ok :. 

· Bes~utninge ·n ., · er ·.ta 'get : to be;r~ . . · ·. ·. ·· .. · · ·· 
, K 
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Flot debut-for 
Sæbys unge 
itdeter 
Fikl3 amiwzestre ved indesiævne ·", 

· DYBVAD: · Det unge atle- . tød : 9,83 m. 
· ter fm SD{ 80 har fået en Morten ·Hyttel: 800 m: 
flot start . på indendørs- 2,28,37 min. 
sæsonen. Efter en måneds 14-15 år: _ 
tr:æning i Sæby Fritidscea- Karsten-Sørensen: 3 gan-
ter var de. godt forberedte ge 33 meter løb: 14,2.S sek. 
til amtmesterskabet i Dy- Karsten Sørensen: Tres-
bvadhallen og fik 13, -pring: 11,05 m . 

. førstepladser .._ed hjem. , _ Rasmus Thirup: Kugles-
. _ . ~ '.. ~tød:10,86m. · . 

Mange nystartede i SIK -80 Rasmus Thirup : 800 m 
skulle prøve at deltage i. et , løb: 2 .22,46 min .. --: ·. (,. . 
atletikstævne for- første 16-17 åi\ 
gang. De fire øvelser, der Niels Arvidson: Kugl~_s-
skulle · dystes i var i forv~- t_ød: 11.06 ~eter. , 
jen trænet, så man vidste, -Følgencfe fik andenpl~~ 
hvad der skulle foregå, - ser: . ::.. _· · - ~ . 
men spændingen og kon- . . . Ditte Møller Nielsen, 
kurrencen var noget nyt -Christina. · .Herinansen, 
for mange. · :_ . Katrine Yorum, Mia An,-
. SIK 80 bavde knap 40 · dersen, Stefan Jørgensen, 

deftagere med , til stævnet, Kristian Sørensen, Karsten 
1 

~g nåede op på 40· place- Idsk~v, Niels Arvidson, 
nnger (1.-, 2.- og 3.-plad. ., Hennk . Olesen, Jon An
ser). dersen, Morten Hyttel, 
.· Amtsmestre op til ni år Karsten Sørensen og Jeppe 
blev: Kristensen. . 
· Charlotte Nørholt ,' kug- Følgende fik _ tredieplach . 
lestød: 7 ,65 meter. ~ ser: 

Stefan Jørgensen, 3 gan- · · · Ditte . Møller Nielsen, 
ge. 33 ~ete _r løb: 18,34 sek. · Anne Arvidson, Stine Jør

Stefan Jørgensen 800 gensen, Mathias Bang, Kri-
me\et løb: 3.15,~6 min.. . stian Sørenseri, Morten 

Mathias Bang, kugles- Hyttel, Jon · Andersen, 
tød: 7,75 m, 10-11 år; Rasmus Thirup og Karsten 

Teqi:ly Lindgren;· kugles- Sørensen ~. 
tød: 8,99 m. 

12-13 år: . 
Christine Heimansen: 

Trespring: 9,43 m. 
Ida Ø. Jensen: Kugles-



KaIIIpe11 UIII atietJ.KSWWUD 
Placering af stadwn cykler rundt i udvalg 
Af Marie Lade 

SÆBY: Allerede den 20. 
april i år godkendte byrå
det, at Sæby Kommune 
skal have et atletikstadion 
med opvisningsbaner. Si
den har sagen, fået tilført et 
væsentligt problem: Hvor 
skal det nye stadion place- · 
res - i Dybvad eller Sæby ? 

Sagen om placeringen lig
ger nu i kommunens tekni
ske forvaltning. Den vil 

snarest blive · sendt videre 
til økonomiudvalget og 
teknisk udvalg, hvorefter 
den sendes til byrådets be
slutn ing. 

Sagen har været langt 
omkring i udvalgene, og 
mangler stadig en række 
oplysninger , før den ende
lig kan stadfæstes . 

Cykler rundt 
Efter byrådsbeslutningen 

gik sagen til folkeoplys-

ningsudvalge t, der blev an
modet om at komme med 
en indstilling til placering 
af stad ion. 

Den 24. maj 1993 vedtog 
udvalget at fremsende en 
sådan til Kultur- og social
udvalget. Den lød på fem 
stemmer for placering i 
Sæby og to for Dybvad, og 
to undlod at stemme . 

Kultur- og socialudvalget 
valgte at sende sagen tilba
ge til folkeoplysningsud
valget, med ønske om 

yderligere baggrundsmat e
riale om økonomi , og argu
menter for placering de to 
steder. 

Oplysningsudvalget ved
tog derefter at nedsætte et 
udvalg, der nu skulle udar
bejde en oversigt over ar
gumenter for og imod pla
cering de to steder. 

Den 13. september anbe
falede et flertal i udvalget 
igen , at stadion placeres i 
Sæby - under henvisning til 
befolkningsgrundlaget. 

Så gik turen igen til kul
tur- og socialudvalget igen, 
der fremsendte sagen via 
økonomiudva lget til by- · 
rådsafgørelse . 

Økonom iudvalget ved
tog i oktober , at der udar
bejdedes en prioritetsliste 
for idrætsanlæg m.v inden 
byrådets afgørelse . 

Og endelig er sagen nu i 
teknisk forvaltning, der har 
indbudt folkeoplysnings
forbundet til en · drøftelse 
om placeringsknuden. 

Gunnar Møller Nielsen, for
manden for SIK i Sæby øn
sker et anlæg til de store 
stævner placeret i Sæby. 

-Vi vil hellere have træningsanlæg 
i begge byer, siger formand for DII( 

Louis Christiansen forstår ikke kommunen 
DYBVAD: - Vi har slet ikke brug for et 
super flot stadion til 2,6 millioner kroner. 
Danmarksmesterskaber og store stævner 
vil alligevel aldrig komme hertil. Vi har 
langt mere brug for et træningsstadion i 
Sæby - og Dybvad, siger formanden for 
Dybvad idrætsklub, Louis Christiansen. 

Efter folkeoplysningsudvalget har indstil
let to gange, at det nye stadion bedst pla
ceres i Sæby, lyder det fra formanden for 
Dybvad IK: 

- Det bedste er selvfølgelig at pengene 
kommer begge byer til gode. Et godt 
kunststofunderlag vil kunne gøre det. Vi 
har før fået tilbud på, at det kan gøres for 
ca. 1 million kroner . Men nu er der gået 
politik i sagen, siger Louis Christensen. 

Han fremfører som argument for, at sta
dion bør placeres i Dybvad, at . byen har 
atleter i elitedivision , hvor Sæby nu ligger 
i 2. division - og at træningsmulighederne 
på asfalt ikke lever op til udøvernes be
hov. 

- Jeg mener, at byrådet egentlig diskute
rer på et forkert grundlag, for vi kan alli
gevel ikke få de store stævner til Sæby, si- Formanden fro Dybvad IK mener ikke, at 

der er brug for et flot stadion. 

ge han . 

Sæbys tur 
Formanden for Sæby idrætsklub, Gun

nar Møller Nielsen , mener derimod, at det 
er Sæbys tur til at få bedre muligheder for 
at udøve atletik: 

Siden 60erne er der intet blevet forbed
ret ved Sæbys atletikforhold. 

Vi har endnu dårligere muligheder for 
træning end Dybvad har. 

- Samtidig er befolkningsgrundlaget her 
større, og mange vil kunne få glæde af et 
nyt stadion, f.eks Sæby sydskolen, der lig
ger lige ved siden af. 

- Og så mener jeg ikke, at et stadion til 
2,6 millioner kroner er flot. DeUilfredstil 
ler de nødvendige behov, hvor det eneste 
vi har brug for er, at vi kan få anerkendt 
rekorder, siger Sæby-formanden og 
tilføjer: - Jeg vil ikke deltage i en følelses
ladet diskussion om emnet. Det er vores 
tur nu i Sæby - Men det ville selvfølgelig 
være bedst, hvis begge steder kunne blive 
tilgodeset. 

lade 

De dygtige atletikfolk i kommunen løber 
stærkt, men der er ikke enighed mellem 
de to store atletikklubber i Sæby Kommu
ne om, hvorledes der skal investeres i id
rætsanlæg. 
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_Sæby og Dybvad fortsætter 
kampen om atletikstadion 
Placering af stadion cykler nmdt i udvalg 
Af Marie Lade 

SÆBY: Allerede den 20. 
april i år godkendte byrå
det, at Sæby Kommune 
skal have et atletikstadion 
med opvisningsbaner. Si
den har sagen.fået tilført et 
væsentligt problem: Hvor 
skal det nye stadion place
res - i Dybvad eller Sæby ? 

Sagen om placeringen lig
ger nu i kommunens tekni
ske forvaltning. Den vil 

snarest blive · sendt videre 
til økonomiudvalget og 
teknisk udvalg, hvorefter 
den sendes til byrådets be

. slutning. 
Sagen har været langt 

omkring i udvalgene , og 
mangler stadig en række 
oplysninger, før den ende
lig kan stadfæstes . 

Cykler rundt 
Efter byrådsbeslutningen 

gik sagen til folkeoplys-

ningsudvalget, der blev an
modet om at komme med 
en indstilling til placering 
af stadion. 

Den 24. maj 1993 vedtog 
udvalget at fremsend e en 
sådan til Kultur- og social
udvalget. Den lød på fem 
stem mer for placerin g i 
Sæby og to for Dybvad, og 
to undlod at stemme. 

Kultur - og socialudval get 
valgte at sende sagen tilba
ge til folkeoplysningsud
valget , med ønske om 

yderligere baggrundsmat e
riale om økonomi, og argu
menter for placering de to 
steder. 

Oplysningsudvalget ved
tog derefter at nedsætte et 
udvalg , der nu skulle udar
bejde en oversigt over ar
gumenter for og imod pla
cering de to steder. 

Den 13. september anbe
falede et flertal i udvalget 
igen , at stadion placeres i 
Sæby - under henvi sning til 
befolkningsgrundlaget. 

Så gik turen igen til kul
tur- og socialudvalget igen, 
der fremsendte sagen via 
økonomiudvalget til by
rådsafgørelse. 

Økonomiudvalget ved
tog i oktober, at der udar
bejdedes en prioritetsliste 
for idrætsanlæg m.v inden 
byrådets afgørelse. 

Og endelig er sagen nu i 
tek nisk forvaltning, der har 
indbudt folkeoplysnings
forbundet til en drøftelse 
om placeringsknuden. 

-Vi vil hellere have træningsanlæg 
i begge byer, siger formand for DIK 

Louis Christiansen forstår ikke kommunen 
DYBVAD: - Vi har slet ikke brug for et 
super flot stadion til 2,6 millioner kroner. 
Danmarksmesterskaber og store stævner 
vil alligevel aldrig komme . hertil. Vi har 
langt mere brug for et træningsstadion i 
Sæby - og Dybvad, siger formanden for 
Dybvad idrætsklub, Louis Christiansen. 

Efter folkeoplysningsudvalget har indstil
let to gange, at det nye stadion bedst pla
ceres i Sæby, lyder det fra formanden for 
Dybvad IK: 

- Det bedste er selvfølgelig at pengene 
kommer heppe, hver til iiocle . Ft Podt 

ge han. 

Sæbys tur 
Formanden for Sæby idrætsklub, Gun

nar Møller Nielsen, mener derimod, at det 
er Sæbys tur til at få bedre muligheder for 
at udøve atletik : 

Siden 60erne er der intet blevet forbed
ret ved Sæbys atletikforhold. 

Vi har endnu dårligere muligheder for 
træning end Dybvad har. 

- Samtidig er befolkningsgrundlaget her 
sto\rre, oo m::inoe, vil lnmnP . fil ol>PclP ::if Pt 

Gunnar Møller Nielsen, for
manden for SIK i Sæby øn
sker et anlæg til de store 
stævner placeret i Sæby. 
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Sæby og Dybvad fortsætter 
kampen om atletikstadion 
Placering af stadion cykler rwzdt i udvalg 
Af Marie Lade 

SÆBY: Allerede den 20. 
april i år godkendte byrå
det, at Sæby Kommune 
skal have et atletikstadfon 
med opvisningsbaner. Si
den har sagen fået tilført et 
væsentligt problem: Hvor 
skal det nye stadion place
res · i Dybvad eller Sæby ? 

Sagen om placeringen li&· 
ger nu i kommun ens tekm
ske forvaltning. Den vil 

snarest blive send t videre 
til økonomiudva lget og 
teknisk udvalg, hvorefter 
den sendes til byrådets be
slutning. 

Sagen har været langt 
omkring i udvalgene, og 
mangler stadig en række 
oplysninger, før den ende· 
lig kan stadfæstes. 

Cyklernmdt 
Efter byrådsbeslutningen 

gik sagen til folkeop lys-

ningsudvalget, der blev an• 
modet om at komme med 
en indst illing til placering 
af stadion. 

De n 24. maj 1993 vedtog 
udvalget at fremsende en 
sådan til Kultur- og social
udvalget. Den lød på fem 
stemmer for placering i 
Sæby og to for Dybvad. og 
to undlod at stemme. 

Kultur- og social udvalget 
valgte at sende sagen tilba· 
ge til folkcop lysningsud
valget, med ønske om 

yderligere baggrundsmate
riale om økonomi , og argu
menter for placering de to 
steder. 

Oplysningsudvalget ved
tog derefter at nedsætte et 
udvalg, der nu skulle udar
bejde en oversigt over ar
gumente r for og imod pla
cering de to steder. 

Den 13. septe mber anbe
falede et nerta l i udvalget 
igen, at stadion placeres i 
Sæby· under henvisning til 
befolkningsgrundlaget. 

Så gik turen igen til kul
tur- og socialudvalget igen, 
der fremsendte sagen via 
økonomiudvalget til by
rådsafgørelse. 

Økonomiudvalget ved
tog i oktober , at der udar
bejdedes en prioritetsliste 
for idrætsanlæg m.v inden 
byråde ts afgørelse. 

0& endelig er sagen nu i 
tekmsk forvaltning, der har 
indbudt folkeoplysnings
forbundet til en drøftelse 
om placeringsknuden. 

Gunnar Møller Nielsen, for
manden for SIK i Sæby øn
sker et anlæg til de store 
stævner placere t i Sæby. 

-Vi vil hellere have træningsanlæg 
i begge byer, siger formand for DIK 

Louis Christiansen forstår ik/æ kommunen 
DYBV AD: · Vi har slet ikke brug for et 
super fl ot stadion til 2,6 millioner kroner. 
Danmarksmesterskaber og store stævner 
vil alligevel aldrig komme hertil. Vi bar 
langt mere brug for et træningsstadion i 
Sæby · og Dybvad, siger formanden for 
Dybvad idrætsklub, Louis Christiansen. 

Efter folkeop lysningsudva)get har indstil
let to gange, at det nye stadion bedst pla
ceres i Sæby, lyder det fra formande n for 
Dybvad IK: 

- Det bedste er selvfølgelig at pengene 
kommer begge byer til gode. Et godt 
kunststofunderla g vil kunne gøre det . Vi 
har før fået tilbud på, at det kan gøres for 
ca. 1 million kroner. Men nu er der gået 
politik i sagen, siger Louis Christensen. 

Han fremfører som argument for, at sta
dion bør placeres i Dybvad, at byen har 
atleter i elitedivision, hvor Sæby nu ligger 
i 2. division - og at træningsmuligbederne 
på asfalt ikke lever op til udøvernes be
hov. 

- Jeg mener, at byrådet egentlig diskute
rer på et forkert grund lag, for vi kan alli
geve! ikke få de store stævner til Sæby, si- Formanden fro Dybvad IK mener Ikke, at 

der er brug for et flot stadion. 

ge han. 

Sæbys tur 
Formanden for Sæby idrætsklub, Gun

nar Møller Nielsen, mener derimod, at det 
er Sæbys tur til at få bedre muligheder for 
at udøve atletik: 

Siden 60eroe er der intet blevet forbed
ret ved Sæbys at.letikforhold. 

Vi har endnu dårligere muligbeder for 
træning end Dybvad har. 

• Samtidig er befolkningsgrundlaget her 
større , og mange vil kunne få glæde af et 
nyt stadion. f.eks Sæby sydskolen, der lig
ger lige ved siden af. 

• Og så mener jeg ikke, at et stadion til 
2,6 millioner kroner er flot. Oeuilfredstil
ler de nødvendige behov. hvor det eneste 
vi har brug for er. at vi kan få anerkendt 
rekorder, siger Sæby-formanden og 
t ilføjer: • Jeg vil ikke deltage i en følelses
ladet diskussion om emnet. Det er vores 
tur nu i Sæby • Men det ville selvfølgelig 
være bedst. hvis begge steder kunne blive 
tilgodeset. 

lade 

De dygtige atleti kfolk I kommunen løbe r 
stærtct, men der er ikke enighed mellem 
de to store atletlkklubbet' I Sæby Kommu 
ne om , hvor1edes der skal investet"eS i id• 
rætsanlæg. 
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Atletik-stadion å 
vej til skrotbun 
Teknu;k udvalg vil foreslå byrådet at droppe million-projekt 
Af Claus Christophersen 

SÆBY/DYBVAD: Pla
nerne om etableringen af 
et stort anlagt atletik-sta
dion med kunststofbaner i 
Sæby Kommune - pris 2,6 
millioner kroner - bliver 
nu muligvis droppet. Det 
vil teknisk udvalg i hvert 
fald foreslå over for Sæby 
Byråd . 

- Vi er i udvalget nået til 
den konklusion, at vi i 
kommunen på nuværende 
tidspunkt ikke har råd til 
at opføre et nyt stadion, og 
derfor vil vi nu foreslå, at 
planerne droppes , fortæl
ler formanden for teknisk 
udvalg , Svend Hansen (S). 

- I stedet skal der så 
gennemføres de allerede 
planlagte forbedringer , 
som oprindeligt var med 
på '93-programmet, m~n 
som blev skubbet frem til 
'94, mens det blev vurde
ret, hvor det nye stadion 
skulle ligge, tilføjer han. 

Der har længe været en 
udbredt opfattelse, at det 
nye atletik-stadion skulle 
ligge i kommunens største 
by, Sæby . Gunnar Møller 
Nielsen, formand atletik
klubben i Sæby, SIK 80, 
var i aftes rystet over ud
valgets indstilling . 

- Jeg må indrømme, at 
det kommer noget bag på 
mig, men jeg nægter at tro 
på, at byrådet vil stemme 
for det forslag, når de nu 

J
. gang på gang har lovet os 

et nyt stadion, sagde han. 
- SIK 80 valgte i sin tid 

at blive på det gamle sta
dion for at spare kommu-
nen for penge , så de kan 
ikke med nogen form for 
rimelighed nu komme og 
sige , at vi intet får, tilføje
de han. 

SIK 80-formanden tror 
heller ikke på påstanden 
om ikke at have penge 
nok. 

- Jeg har i mine mange 
år som formand for SIK 

'--' fået at vide , at der ikke var 
. penge nok, men når kom
~ munen har kunnet finde 

penge til alle andre klub
ber og idrætsforeninger, 
så kan de også finde pen
ge til os, fastslår han. 

I Dybvad IK, hvor der 
med udgangspunkt i klub
bens flotte sportslige re
sultater blev arbejdet på 
at få det nye stadion til 
Dybvad, havde Dybvad 
IKs formand, Louis Chri
stiansen, følgende kom-

Hans Krarup Olesen (T) 
vil gerne have .en samtale 
med både SIK 80 og DIK 
for atfinde en løsning. 

Leif Bak (S) vil fortsat ar
bejde på at få opført et 
stort stadion. Og det skal 
være i Sæby. 

Louis Christiansen, DIK, 
vil helst have, at både Dy
bvad- og Sæby-klubben 
fik en stor pose penge. 

Gunnar Møller Nielsen, 
SIK 80, tror ikke på, at po
litikerne vil løbe fra deres 
løfter. 

mentar , til indstillingen 
fra teknisk udvalg. 

- Vi har aldrig sagt, at vi 
ville have kunststof , for vi . 
ved godt, at det koster. 
Kunne vi få det, ville det 
selvfølgelig være godt, 
men vi vid~te ogs:91, at der 

var mange andre ting at 
bruge penge på. 

- For os vil en eventuel 
godkendelse af indstilliru
gen ikke betyde det helt 
store , for vi vidste godt, at 
det nye anlæg med grund
lag i befolknings- tallet 
ville blive placeret i Sæby. 
Og vi synes, at det ville ha
ve været uheldigt, · hvis 
man - ved at placere et 
stort stadion i en af byer
ne - satte den anden klub 
tilbage . 

- Jeg vil ikke sige, at vi 
er tilfredse med udvalgets 
løsning , for det b~dste vil
le i mine øjne have været 
at dele de 2,6 millioner 
kroner mellem de to klub
ber, hvorefter vi selv kun
ne arbejde videre med for
bedringer. Men der er og
så gået politik i sagen, og 
derfor er det i sidste ende 
en politisk beslutning, der 
skal tages, tilføjede han. 

Borgmester Hans Krar
up Olesen {T) er af den op
fattelse, at det endnu er 
for tidligt at tage den en
delige beslutning. Han så 
helst , at for eksempel 
kommunens økonomiud
valg satte sig sammen med 
repræsentanter fra SIK 80 
og DIK for at finde en 
løsning , som begge klub
ber ville kunne leve med . 

- Jeg fik oprindelig at 
vide , at der kun kunne la
ves top-præstationer på 
kunststofbaner, men nu er 
meldingerne knap så en
tydige, siger han . 

- Vi har lovet at bygge et 
anlæg med kunststof-ba
ner , men er økonomien ik
ke til stede , må byrådet jo 
melde ud med en klar be
sked. Vi kan ikke tillade os 
at trække den længere , 
tilføjer han . 

Hans Krarup Olesens 
snarlige afløser som bor
gmester , Leif Bak (S), har 
følgende bemærkning til 
udvalgets indstilling : 

- Det er stadig mit mål 
at få bygget det stadion, og 
det vil jeg fortsat arbejde 
på. Om jeg får politisk op
bakning , ved jeg ikke, men 
jeg mener fortsat , at det 
kan bygges i etaper over 
en årrække . 
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DYBVAD: Mens både 
Dybvad IK og Sæby IK 80 
vånder sig efter kommu
nens tekniske udvalg s for
slag .om helt at droppe det 
lovede, store og kommu 
nale atlet ik-stadion , kun
:oe begge klubber ved de 
åt lige indendørs amts 
mesterskaber i Dybvad 
Hallen fejre triumfer. 

Dyb v,ad IK blev mest 
vindende klub med ialt 16 
førstepladser, men SIK 80 
åndede dem varmt i .nak
ken med 14 titler. Delta
gerne fra Hjørring sikrede 
sig syv mesterskaber , 
mens Astrup-delegatio
nen sled sig til to. Aal 
borg-klubberne AFF og 
AAK måtte rejse tomhæn
dede retur syd på . 

110 navne var med på 
deltagerlisten , men den 

verserende infl uenza-epi
demi havde gjort sit til , at 
omkring 20 af disse måtte 
hplde sengen . 
~5! 'i ,. ·' • ;,,11,. ... 

Fem Dybvad-p1ger 
vinder · · 

På pige-siden var der 
hos Dybvad fem , der kun- · 
ne hyldes som vindere . Det 
var Anne Lolk -Hansen i 
300 meter løb i klassen op 
til ni år , Sisse Olsson i 
samme disciplin for de 12-
13 årige , Charlotte Søren
sen i 3x33 meter hæk (14-
15 år) samt Hanne Holdorf 
og 'tvillingesøsteren Kir
sten Holdorf i 16-1 7 års
klassen i henholdsvis 300 
meter løb og højdespring. 

På drenge-siden blev 
det til 11 medaljer af den 
ædleste karat. Olau 

Formand Gunnar Møller Nielsen fra SIK 80 var godt til
freds med sine atleters ialt 37 medaljer. 

Thomassen var suveræn i 
12-13 års:-klassen med 
sejre i alle disciplinerne -
3x33 meter hæk , 300 me
ter løb samt højde- og 
længdespring - men · han 
blev fulgt tæt til dørs af 
klubkammeraten Carsten 
Simonsen i 18-19 års
klassen , hvor det blev til 
sejre i 300 meter løb samt 
højde- og længdespring. 

Derudove r ble v det for 
Dybvad-drengene til to 
sejre for Preben Samallo i 
3x33 meter hæk og læng
despring og for Jacob Rye 
Christensen i højdespring . 
De var begge med i 16-1 7 
års-klassen. ' 

På SIK 80s spindeside · 
blev det til fire guldme
daljer. De gik til Charlotte 
Nørholt i højdespring (op 

til ni år ), Mia Anderse n i 
samme disciplin (14- 15 år) 
samt Chr-istin a Herm an
sen , der 1 12-1 3 år s-klas 
sen var beds t i h øjdes pri ng 
og 3x3 3 meter hæ k. I den
ne aldersklasse vandt Ma
ri a Mogensbæk også gu ld 
i længde sprin g . 

Ni gange guld til 
Sæby-drenge 

Sæb y-dr engene sikred e 
sig ni guldmeda ljer til 
samlin gen . He r var Ste
phan Jørgens en den mest 
marka nt e Sæb y-prof il 
med sejre i b åde 300 mete r 
løb og længd e- og h,øjde 
spring i kla ssen op til ni år . 

Han blev skygget af 
Kr isti an Sørensen (10- 11 
år) og Jepp e Kr istensen 
(14- 15 år) med sejre i hen
ho ldsvis 300 mete r løb og 
læn gdespr ing samt læng- . 
de- og højd espr ing , og 
derudo ver vand t Rasmus 
Thirup i 300 met er løb og 
Karsten Sørens en i 3;x3 3 
meter hæk . De var beg ge 
me d i 14-1 5 års-k lassen . 1 

Ud over de ma nge guld 
medalje r til de loka le hol d 
ble v det for Dybvad IK og
så til 11 and enpladser og 
12 tredjepladse r, mens det 
for SIK 80 va r omven dt 
med 12 sølv - og 11 bron
zemedaljer . 




