
Piger 11· 12år 3 x 33 m løb: 
Rikke Kronborg 

Marianne Bøgh 
MarJanneJensen 
Pia Christensen 
MereteBruun 
Lone Nygård 
Inge Møller Jensen 

Piger 11-12 år 300 m løb : 

Sæby 

Dybvad 
Sæby 
Sæby 
Oybvad 
Sæby 
Dybvad 

Rikke Kronborg Sæby 
Marianne Jensen Sæby 
Lone Nygård Sæby 

Piger 11-12 Ir længdespring 
Rikke Kronborg Sæby 

5,45 5,30 5,32 

5,46 5,35 5,51 
5,55 5,56 5,61 
5,50 5,65 5,65 
5, 72 5,60 5, 79 
5,966,106,03 
6,28 6,25 6,27 

16,07 

~~:ri 
16,80 
17, 11 
18,09 
18,80 

57,31 
59,37 
60,81 

Inge Hansen Dybvad 
Anette Andersen Sæby 
Dorthe.Christiansen Dybvad 
Helle Jensen Dybvad 
Je1te Dahlmoes Sæby 

Piger 13-14 år højdespring: 
Birgit Brnun Dybvad 
Dorthe Møller Jensen Dybvad 
Susanne Christensen Sæby 
Inger Thomsen Dybvad 
Kristina Jørgensen Dybvad 

Riger 13-14år kuglestød: 
Kristina Jørgensen 

I Jane Peder.se, 
Inge Hansen 
Dorthe Christiansen 
Dorthe. Møller Jensen 

I 
Holle Jeose o 

Piger 15-16 år 3 x 33 m løb : 

Anna Jensen 

Dybvad 
Dybvad 
Dybvad 
Dybvad 
Oybvad 
Dybvad 

Hjørring 

Pige r 16-16 år 300 m tøb: 
Anna Jensen Hjøiring 

I 
Piger 15-16 år længdespring 
Jane Jensen {)ybvad 

Piger 15-16 år højdesprin g : 
Anna Jensen - Hjouing 

, Jane Jensen Oybvad 

Seniorer højdespring: 
Annette Bøgh OybYad 

Seniorer kuglestød: 
Annette Bøgh Dybvad 
Ann Kirstin Jensen Hjøn:ing 

Drenge 9-10 Ar 3x 33 m leb : 
Søren Bruun Oybvad 
Jimmy Christensen Sæby 

I Morten Krogh Sæby 
Søren Pedersen Sæby 

Drenge 9·10Ar 300 m løb : 
Søren Bruun 
Jimmy Christensen 
Søren Pedersen 
Morten Krogh 

Dybvad 
Sæby 
Sæby 
Sæby 

Drenge 9-10 år længdespr ing : 
Anders Mortensen Dybvad 
Jimmy Christensen Sæby 
Søren Bruun Dybvad 
Morten Krogh Sæby 
Søren Pedersen Sæby 

Drenge 9-10 år kuglestød: 
Anders Mortensen ()ybvad 
Jimmy Christensen Sæby 
Søren Bruun Dybvad 
Morten Krogh Sæby 
Søren Pedersen Sæby 

~-= -M::n:;~~~ ~~~~: e:az .m ~ ~ 

4,23 
_4,20 
4,00 
4,00 
3,71 
3,37 
3,28 
2,84 

Drenge 11-l Zår 3 x 33 m leb : 
John Geisler Sæby Lene Larsen Sæby 

Pia Christensen Sæby 
Lone Nygård Sæby 
Mar ianne Jensen Sæby 
Inge M. Jensen Dybvad 

Piger 11-12 år kuglestød: 
Merete Bruun Dybvad 
Marianne Bøgh Dybvad 
Lene Larsen Sæby 
Bettina Gregarsen Sæby 

Pige r 13-14 år 3.x 33 m leb : 
Kirsten Bundgård 
Birgit Bruun 
Jane Bøgh 
Jane Pedersen 
tngeHansen 
Susanne Christensen 
lngerTI!o msen 
Lena P~dersen 
Dorthe M. Jensen .. 
Hel\e~en~ri -,. , , 
Dorthp Christiansen 

Piger 13-14år JOOm·IØb: 
Kristina Jørgensen 
Kirsten Bundgård 
Inger Thomsen 
Susanne Ouistensen 

Dybvad 
Oybvad 
Dybvad 
Dybvad 
Oybvad 
Sæby 
Dybvad 
{)ybvad 
Dybvad 

· Dybvad 
[)ybvad 
· ' . 

Oybvag 
Dybvad 
Dybvad 
Sæby 

Piger 13-14 Ar længde"Spring 
Birgit Bruun · Dybvad 
Jane Bøgh Dybvad 
Inger Thomsen Dybvad 
Kirsten Bundgård Dybvad 
SuSBf'lne Christensen Sæby 
Lena Pedersen Dybvad 
Jane Ped8!"sen Dybvad 
Dorthe Møller Jensen Oybvad 

5,165,155 ,13 
5,33 5,05 5,28 
5,295, 195,37 
5, 19 5,53 5,60 
5,40 5,50 5,45 
5,44 5,59 5,45 
5,56 5,51 5,53 
5,57 5,53 5,59 
5,64 5,67 5,65 
5,70 5,67 5,65 
5,71 5,61 5,70 

8,16 
7,99 
7,66 
7,14 

15,44 
15,66 
15,85 
16,32 
16,35 
16,48 
16,60 
16,69· 
16,96 
17,02 
17,02 

54,63 
.... ~.~ ~·; ~· -54,76' 

55,23 
56,70 

4,59 
4,39 
4,28 
4,16 
4,14 
4,13 
4,00 
4,06 

j ~~7. ~~~iansen ~!~1~! 
Henrik Davidsen Hjorring I Johnny Studsgård Sæby 
Ricky Gade Sæby 
Flemming Holmene Sæby 
Martin Nielsen· Sæby 
Mads Krogh Dybvad 
Tommy Larsen Sæby 
Morten Sangsgård Sæby 
Stig ThomSBfl Sæby 
Ole Gregersen Dybvad 
Brian Johansen Sæby 
Claus Mosskov Sæby 

Drenge 11-12år 300m leb: 
John Geisler Sæby 

~l~~~~a~:~ne ~~Jr 1g 

Morten Hougård Sr: by 
Lars Bach D bvad 
Morten Schubert D bvad 
Johnny Studsgård Saeby 
Ricky Gade Sieby 
Morten Sangsgård $~ by 
Hennk Davidsen Hjørring 
Brian Jon_ansen Sl9by 
Stig Thomsen Steby 

6fti:g~:~ n, ~bv~d 

Drenge 11-1ZAr længdesprm 
John Ges1ler S by 
Mads KrogtJ bvad 
Chr Christiansen H rrmg 
LarsBach bvad 
Kim Pedersen H ring 
Morten Schubert bvad 
Flemming Holmene S y 
Johnny Studsgård S by 
Stig ThomSBfl S by 
Martin Nielsen S by 
Ricky Gade by 

Henrik Davidsen !r ring Brian Johansen S by 
O\e Gregersen bvad 
Claus Mosskov S by 
Tommy Larsen S by 
Brian Nielsen S by 

Drenge 11-12 år kugle stød : 
John Geisler S by 
Chr. Christiansen rring 
Morten Hougård Skb y 
Mads Krogh Q\rbvad 
Henrik Davidsen ~Jørring 
Brian Nielsen Sæby 
Morten Schubert IJ'bvad 
Claus Mosskov s;ieby 
Ole Gregersen ~ bvad 
Lars Bach [?y~vad 
Tommy Larsen Sæby 
Ricky Gade Sæby 

5,385, 41 5,29 

5,85 5,75 5,81 
5,90 5,81 5. 78 
5,90 5,95 5,95 
6,035,90 5,92 

5,175 ,185, 18 
5,3r 5,25 5,20 
5,315 ,255,29 
5,25 5,40 5,25 
5,265 ,455,29 
5,435,405,43 
5,45 5,32 s;69 
5,755,005 ,60 
5,65 5,65 5,80 
5,67 5,65 5,81 
5,90 5,67 5,69 
5,716,005,84 
5,796,356, 19 
6,106,306,10 
6,50 6,21 6,08 

4.03 
3,94 
3,76 
3,72 
3,31 

1,45 
1,35 
1,30 
1.30 
1,30 

8.56 
8,48 
8.06 
7.39 
6.00 
6,24 

Drenge 13-14 Ar 3 x 33 m løb: 
Bjarne Andreasen Dybvad 4,794,954,00 14,54 

16,08 Per Christensen Dybvad 5, 114,974,90 14,98 
Jesper Sangsgård Sæby 5,41 5,335,34 16,08 
Carsten Johansen Sæby 5,36 5,41 5,46 16,23 

56,41 Steen lsaksen Sæby 5,50 5,51 5,43 16,44 
Perlsaksen Sæby 5,43 5,555,50 16,48 
Søren Christiansen Dybvad 5,61 5,50 5,46 16,57 

3,97 Kim Larsen Sæby 5,72 5,515,55 16,78 
Jan Kammer Sæby 5,545,635,65 16,82 
Knud Nielsen Sæby 5,555,935,82 17,30 

1,35 Jan Nielsen Oytwad 5,97 5,90 5,86 17,73 
1.25 .Mi_kkol..Nic.lsen SæbY: 5.99 6,25 6,09 18,33 

Dreng e 13-14Ar 300 m løb : 
1,50 Bjarne Andreasen Oybvad 47,Yl. 

Orla Mortensen Dybvad 48,56 
Carsten Johansen Sæby 49,37 

10,78 Perlsaksen Sæby 51,15 
8,41 Kim Larsen Sæby 53,60 

Steen lsaksen Sæby 55,40 
Knud Nielsen Sæby 57,38 

17,41 Mikkel Nielsen Sæby 62,83 

17,49 
17,80 Drenge 13-14 år længdespr i ng : 
17,85 Orla Mortensen Oybvad 4,67 

Bjarne Andreasen Oybvad 4.35 

Carsten Johansen Sæby 4,24 

56,87 Søren Christiansen Oybvad 3,92 

59,03 Jan Kammer Sæby 3,00 

62,60 Per lsaksen Sæby 3,74 

65,45 Jesper Bangsgilrd Sæby 3,68 
MikkelN ielsen Sæby 3,45 

Jan Jensen Dybvad 3,36 
3,92 KnudN ielsen Sæby 3,35 
3,64 
3,40 Drenge 13-14år højdespring: 
3,19 Per Christiansen Dybvad 1,55 

2,83 Jesper Bangsgård Sæby 1,45 

Michael Nielsen Dybvad 1,40 
Kim Larsen Sæby 1,35 

5,36 Torben Andersen Dybvad 1.35 
5,35 Orla Mortensen Dybvad 1,35 

5,07 Søren Christiansen Dybvad 1,30 

4,94 Bjarne Andreasen Dybvad 1,30 

4,æ Carsten Johansen Sæby 1,30 

renge ' u 
15,53 Michael Nielsen Oybvad 10,06 

15,76 Torben Andersen Dybvad 9,10 

15,85 Orla Mortensen Dybvad 9,03 
15,90 Bjarne Andreasen Dybvad 8,66 

16,00 Jan Jensen Dybvad 7,19 

16,26 Søren Christiansen Oybvad 7,15 

16,46 
16,95 Dren ge 15-16 Ar 3 x 33 m ltt b: 
17,10 NielsVe ien Dybvad 4,694,60 4,68 13,97 

17,13 Jan Jensen Dybvad 4,93 4,91 4,88 14,72 
17,26 
17,55 Drenge 16-16 år 300 m løb : 
18,33 Jan Jensen Dybvad 45,93 
18,50 
18,79 Drenge 15-16 Ar læ_ngdespring : 

NielsVeien {)ybvad 4,72 
Hans Otto Kock Dybvad 4,68 

48,00 
52,66 Drenge 15-16 år højdespring : 
53,33 Hans Otto Kock Oybvad 1,60 

53,96 NielsVeien Dybvad 1,55 
54,43 
55,43 Drenge 15-16 år kuglestød : 
55,63 Hans Otto Koch Dybvad 10.01 
56,40 NielsVe ien Dybvad 9,86 
57,53 Jan Jensen Dybvad 8.56 
57,84 
59,91 Senior 3x33m løb: 
60,14 Kåre Jacobsen Sæby 4,324 .264,42 13,00 
60,55 Finn W!esneck Oybvad 4,42 4,34 4,27 13,03 
61,07 Peder Normann Hjørring 4,49 4,51 4,56 13,56 

Poul Anker Larsen Sæby 4,744,644,70 14,08 
Peter Gade Hjørring 4,804,68 4,74 14,22 

4,33 Asger Mortensen Sæby 4,78 4,784,75 14,31 
4,10 
3,98 Senior 300 m løb : 
3,93 Søren Ba"k Sæby 45,41 
3,91 Asger Mortensen Sæby 45,71 
3,00 Peter Gade Hjørring 46,10 
3,77 
3,71 Senior længdespring : 
3,67 Peder Normann Hjørring 6,21 
3,54 Lasse Andersen Hjørring 6,09 
3,59 Peter Gade · Hjørring 6,09 
3,55 Søren Bak Sæby 5,42 
3,42 Kåre Jacobsen Sæby 5,34 
3,38 Asger Mortensen Sæby 5,25 
3,28 Poul Anker Larsen Sæby 4,91 
3,27 
3,10 Senior højdesp rin g: 

FinnW iesneck Dybvad 1,00 
Peter Gade Hjørring J,60 

9,20 Lasse Andersen Hjørring 1,00 
8,41 Tore Hartmund Hiørring 1,60 
7,68 Kjeld Ramlov Dybvad 1,60 
7,43 Asger Mortensen Sæby 1,60 
7,43 Søren Bak Sæby 1,50. 
6,82 
6,72 Senio r kug lestød: 
6,50 Peder Normann Hjørring 12,70 
6,09 Tore Hartmund Hjørring 10,01 
5,67 Poul Anker Larsen Sæby 9,76 
5,31 Søren Bak Sæby 9,06 
5,03 Ivan Nielsen Dybvad 8,53 

7 



i SÆBY-ONIRADET 

Gaver og mærker 
til 69 unge og 
schæferen Cæsar 

ma-r-ktt tot lY5k" mNtcn.k.•· 
bff: Tl'Of'I• Jt:ntrn, Hans 
Myhrmann o;c Dorthe Thom
sen. 

OSTER\111.A IF 

Frn 011trrvrA Jdr.,;:li!ort· 
nina modtoe hitlt- vandpol~ 
holdt\ mtttkt for dt1. ).>'lkt 
mc,ler1knb: 

I lono• Oo1er, I l~nn• Jtn" 
lfll, Ida Brrndholt, Bva 
Briendholl, Suna Brl<ndhol~ 
Crethe Kjc lbyc, MNte lsok • 
Hn , Charlotte Wulrt Sottn
Hn. Gin• NitlM"n. Dor,he 
l..arst:n, Bise Aag,ard J<"n.1en. 
ChristJøn KJæhr oe Jen, 
M,kkelsffl . 

OCII 
Fra Dansk Civile Hundtr ... 

rorfONNII& moclWI clffl .... 

- -ert,und c...,, 
dff t'Jet af Otana Ol Helmuth 
Kupetz, Sæby, mterko for 
danmarlc.JmHttnkab i drf', ... 
sur i inttrnational klalW . 

Helmu.th og Diono KllJ)tU' ,cho,/tr Cæ.sor fik, •k4m oø•d m , .. 

do11•· 

Otr b teY ucWt:h l ah tt tftft• 

drin111aver Ol mt:11.enkabt
maerktr I SæbY rid .but' kan• 
llM , 8orgmtfltr Fred• Frtd· 
bors N~l se-n O\'t:rrakte aMt"
kendtl~rne 01 takked e del· 
t.a.ct:rnt p mmt:n med for• 
ma11dfe for fr!lld!n••
EI""' fredmk ..... L,-olÅ-

kNdsbold.. 

DSIK'S GAMLE 
SÆBV-AFDELING 

Fro Oybvod-s.1>1 ldr"u
klub• goml• S,eby-ofdebn1 
modt.oc f•laende maerke ror I. 
plads ved Oa,><k orboj<ltt 

ldr .... ·---. Albor& oe Oe danskt Sltyuo-, 
31 mtdl- al s.,bypr· 

- bl .. .,.,.,.. eft<r land .. ..-onltab<t•--.. andtnpladsm i harmoni, Ot 
fik en nmle\ søve: 

SÆBYGARDEN 

Fet1end~ fra gatd en vor 
med ved mestenka~me: 

Jon Chnstffl....,, ~ 
.UNP, J>et<r lJlvspo.rd, 1.,an, 
Stofftnen. Ole Chriatenttn. M-1-s"1-S_l.a.-_ 
KeJMI'. Frank Ht'lslet. Jen• 
Chrl.1tian HyUested, Flem" 
nuna Ke.314'r, Claus Oreaer" 
..... P'Tank S-•-n. Ptt s.
tl'n~. Flemming Ramlow, 
Juraen Jen sen, Nicis Ulrik 
Em1holm. Giu.e Sert-nsc-n. 
Hennk J•&fflsen. John 
tioj1let. Mosens Jen1t-n. Jen, 
Nerbjerg. Enk Sttem. Hennk 
ScJw,udt. ~ 1, .. 1øn. 
And<n V,1tn>J>, V,l,atll Jo. 
h,n.en, ø.rce NielMn. Lt1r 
Sdurudt o& Ptt Kri1ttn~n. 

ø,nn,ut,k· Ol ldr..ufon
ND&<" Jandsm..unkaber 1 
Nyborg: Rik!<< Kronbori. 
Bettin• Greie:rsen, John Ge
lale-r. Fltn\min& HolmeM. 
JohnnY Studspord, ,iQ11 
Qlål. Kl re Jacobttn 01 Per• 
n\Ue Møller Nielsen. 

OV8 VAD-AFDE UNG6N 

Fra OSIK's ga,nl• Oyl,v•d· 
alcldinl modlol I •llfl"M 
--fo,Lpi.d-,rod 
J)'11< All«tikfori>w>dt 
uJ\gdoms- og juniormtttt't
•kabtr. Dansk &Ymnutik:- Ol 
\lJ>C(lom>fOft'lllllCffl \ond>· 
mestt-rakabN", D1n1k •rbti· 
der Idroot.a l"n d1mester111'1~ 
be-r 01 Dansk Allttlklor • 
bunds unp1am11om,bmp: 

L YNGSA BOLDKLUB 

!'ra LynpA Boldklub mod • 
tos Anette Bach m1trke for 
doltagel"" pl laech l'I da,ne. 
junlorhold, Her vandt hun 
de-t jys.kt me-ster1k1b tor 

Merete Bruun. Mananne 
S.&h. ln&e Hanten, Jane 
Begb. 8,rsit BN""' Ania 
Boch<,,-_~a.t,.U-S• 
eJiffl, Orla Mort.nten. M,c
hael Nielsen. Torben Andu
....,_ H..,,;\t Hanlffl Ol J.r,on 

Peder"°n. 

TENNIS-OC 
BA0\lll'o'TOSKLU88EN 

Fra Sæby Tmnis.-- 01 Bad· 
mintonklub modt.Ol rø1.-nde 

\ 

-..----



Helmuth og Diana Kupetz' schæfer Cæsar fik skam også me
dalje. 

Der blev uddelt i alt 70 erin
dringsgaver og mesterskabs
mærker i Sæby rådhus' kan- · 
tine. Borgmester Frede Fred
borg Nielsen overrakte aner
kendelserne og takkede del
tagerne sammen med for
manden for fritidsnævnet, 
Einar Frederiksen, Lyngså. 

31 medlemmer af Sæbygar
den blev hyldet efter lands
mesterskabet i brassband og 
andenpladsen i harmoni. De 
fik en samlet gave: 

SÆBY GARDEN 

Følgende fra garden var 
med ved mesterskaberne: 

Jan Christensen, " Mogens 
Aarup, Peter Ulvsgaard, Lars 
Stoffersen, Ole Christensen, 
Michael Jensen, Flemming 
Nielsen, Niels Larsen, Preben 
Kejser, Frank Hejslet, Jens 
Christian Hyllested, Flem
ming Kejser, Claus Greger
sen, .Frank Sørensen, Per Sø
rensen, Flemming Ramlow, 
Jørgen Jensen, Niels Ulrik 
Emsholm, Gitte Sørensen, 
Henrik Jørgensen, John 
Hejslet, Mogens Jensen, Jens 
Nørbjerg, Erik Strøm, Henrik 
Schmidt, Øystein Nielsen, 
Anders Vittrup, Viliam Jo
hansen, Børge Nielsen, Leif 
Schmidt og Per Kristensen. 

LYNGSA BOLDKLUB 

Fra Lyngså Boldklub mod
tog Anette Bach mærke for 
deltagelse på kreds l's dame
juniorhold. Her vandt hun 
det jyske mesterskab for 

kredshold. 

DSIK'S GAMLE 
SÆBY-AFDELING 

Fra Dybvad-Sæby Idræts
klubs gamle Sæby-afdeling 
modtog følgende mærke for 1. 
plads ved Dansk arbejder 
Idræts landsmesterskaber i 
Alborg og De danske Skytte-, 
gymnastik- . og Idrætsfore
ningers landsmesterskaber i 
Nyborg: Rikke Kronborg, 
Bettina Gregersen, John Ge
isler, Flemming Holmene, 
Johnny Studsgaard, ~ ~ 
~ Kåre Jacobsen og Per
nille Møller Nielsen. 

DYBV AD-AFDELINGEN 

Fra DSIK's gamle Dybvad
afdeling modtog følgende 
mærker for l, pladser ved 
Jysk -Atletikforbunds 
ungdoms- og juniormester
skaber, Dansk gymnastik- og 
ungdomsforeningers lands
mesterskaber, Dansk arbej
der Idræts landsmesterska
ber og Dansk Atletikfor
bunds ungdomslandskamp: 

Merete Bruun, Marianne 
Bøgh, Inge Hansen, iane 
Bøgh, Birgit Bruun, Anja 
Bache, Anette Bøgh, Lene Ni
elsen, Orla Mortensen, Mie- · 
hael Nielsen, Torben Ander
sen, Henrik Hansen og Jørgen 
Pedersen. 

TENNIS-OG 
BADMINTONKLUBBEN 

Fra Sæby Tennis- og Bad
mintonklub modtog følgende 

Hanne Baier, Hanne Jen
sen, Ida Brændholt, Eva 
Bræridholt, Stina Brændhol( 
Grethe Kjelbye, Mette !sak
sen, Charlotte Wulff Søren
sen, Gitte Nielsen, Dorthe 
Larsen, Else Aagaard Jensen, 
Christian Kjæhr og Jens 
Mikkelsen. 

DCH 

Fra Dansk Civile Hundefø..: 
rerforening modtog den vel
voksne schæferhund Cæsar, 
der ejes af Diana og Helmuth 
Kupetz, . Sæby, mærke for 
danmarksmesterskab i dres
sur i international klasse. 

B or 
rak 



SÆBY-OMRÅDET 

Gaver og mærker 
til 69 unge og 
schæferen Cæsar 

mærk er for jysk e mesterska
ber: Tro els J ens en, Hans 
Myhrmann og Dorthe Thom
sen . 

ØSTERVRAIF 

Torsdag 5. marts 1981 - Side 9 

Fra Østervrå Idrætsfore
ning modtog hel e vandpolo
holdet mærke fo r det jyske 
mesterskab: 

Hanne Ba ier , Hanne Jen 

Borgmester Frede Fredborg Nielsen og formanden for fritidsnævnet,E iner Fre deriksen, over
rakte gaverne og takkede. 

sen , Id a Br ændh olt, Eva 
Brændholt, Stina Brændholt, ? 
Grethe Kjelby e, Mette !sak
sen, Charlott e Wulff Søren-
sen, Gitte Nielsen, Dorthe 
Larsen, Else Aagaard Jensen, 
Christian Kjæhr og Jens 
Mikk elsen . 

DCH 

Fra Dan sk C i vi l P Hun rløf,,. _ 

( ' 

\ 

( 







. Atletikklubben i Sæby, SIK 
80, havde stor succes ved DAI's 
landsmesterskaber på Østerbro 
Stadion i København. Det blev 
til ikke færre end 12 førsteplad
ser til Sæby, foruden tre an
denpladser og syv tredjeplad
ser. I den samlede holdkamp 
endte Sæby på tredjepladsen 
efter Gulfoss fra København og 
Odense Freja. 

Landmesterskaberne blev af
viklet lørdag · og søndag i et 
strålende solskinsvejr under 
særdeles gode betingelser. 

SIK 80 havde 22 aktive med 
ved mesterskaberne , og medal 
jehøsten var ud over alle for
ventninger. 

Følgende sæbyniUcr op-

nåede medaljer veci mesterska
berne: 

Førstepladser: 
. . 11-12-Arige: Beate Gade i 
spydkast og 400 m løb, Tina 
Sørensen i 1500 m løb 01 
Jængdesprina 01 Michael Holm 
i 400 m løb. 13-14-triae: Dren
geholdet i fire gange 100 m 
stafet, bestående af John Geis
ler, Morten Hoglrd. Ricky 
Oade og Micahel Holm, Bet
tina Gregersen i kuglestød og 
spydkast, John Geisler i kug
lestød, længdespring og 400 m 
løb. 17-18-Arige: Kim Chri
stiaøsen i 400 m løb. 

Andenpladser: 11-12-lrige : 
Beate Gade i 100 m løb. 
13-1~ Laac NJdrd i 
1500 m lab. 17-11-irip: Kim 

Christiansen i spydkut.. 
Tredjepladser: 11-12-Arip: 

Jimmy Christen sen i øjde
spring. 13-14-Arige: Pia<• oldct 
i fire pø p 100 m stald, 
badende af Bøeioa Orcacr
-, Loac Nnlrd. Eva Såder 
Ol Beate Gade, Morten Hou - • 
prd i spydk ast .og diskoskast 
og Eva Seidcr i 1500 a llb. 
lS-16-iriae: Susanne Cbristm
sen i højdespriq. Seaiorer : 
Søren Bak i spydklllt. 

Landmesterstabcme var i 
det hele taget en stor opmun t
ring for SIK 80. En milrettet , 
trænin gsindsats er for alvor 1 

bcøødt at sive resultater . Den 
urmn. der er wd • IIIUc/llar 
Yaet særdeles aocl fm eddJl:-
kaa i Sel,J. 4 



Sejr til Sæbys 
divisionshold 
i ·attetik 
SIK 80's divisionshold satte et 
fint punktum for turneringen 
ved at vinde over Herning så 
sikkert som 82-53. Kampen 
fandt sted på Sæby Stadion 
søndag eftermiddag. Der blev 

I kæmpet i 14 øvelser, hvoraf 
Sæby fik førstepladser i de 12. · 
Dermed overlod mim sidste
pladsen til Herning, og Sæby 
forbliver i divisione·n. 

l 

Sæby klarede sig fint ved 
atletikstævne i Aalborg 
SIK 80 "deltog i weekend'e; i. islæt, idet d~n svenske klub 

- et stort atletikstævne i A.al- SAIK fr~ Gbteborg var re
borg arrangeret - af Dybvad. præsenteret. · For -SJK 80's 
Stævnet havde _ et nordisk vedkommende glk det - godt 

sem 

med flere personlige rekorder . . 
Def blev således til 15 første
pladser, ni andenpladser og ti 
tredjepladser. 

. Af resultater kan nævne~: 
Merete KrJ~ ensen (9-10 . år)-
3,42 i længdespqng, Tina Sø~ 
ren.sen (ll-12 årf 2.37..0 i 800 
m løb, Beate Gade (H-12 ~) 

26,31 m i spydkast, Morten 
Pedersen, IO år, med 15,21 i 
spydkast, Mikael Holm, 11 
år, med 11.4 sek. i 80 m løb 
og Jimmy Christensen (11-12 
år) med 1,40 m i højdespring. 

' Alle de -nævnte resultater var 
. personlige rekorder. 

sem 



Sæby-klub' klarede 
sig fint i Dybvad-. 

stævne i Aalborg 
Dybvad Idrætsklub har haft 

et vellykket besøg af, sin sven
ske venskabsklub, Savedalen 
AIK fra GOteborg. Under op
holdet arrangerede Dybvad- · 
klubben et atletikstævne på\ 
Skovdalen Stadion i Aalborg. 
Her deltog bl.a. Sæby IK 80, 
der opnåede en række bemær-
. kelsesværdige resultater. \ 

I øvrigt var der deltagelse i · 
stævnet fra de fleste nordjyske 

\ atletikklubber. 

' 

Sæby-le~eren Gunnar Møller 
Nielsen tager resultaterne fra 
stæVQet som et bevis på, at SIK 
80 er i stadig fremgang. Det 
blev i stævnet til 15 førsteplad
setQil Sæby, ni andenpladser 
og' '·ff tredjepladser. Samtidig 
satte flere sæbynitter personlig 
rekord · 

Vinderne af de forskellige 
discipliner blev: · 

Piger 9-10 år: 80 in løb og 
spydkast: Ann Kristi..m,. Ru
mussen, AFF Aalborg: · 800 m 
løb: Eva Svensson, 'SAIK (Si
vedalen). Længdespring, høj
despring og kuglestød: Merete 
Kristensen, Sæby. · 

Piger 11-17 år: 80 m løb, 
længdespring og spydkast: 
Beate Gade, Sæby. 800 m løb: 

1 Anne Marie Søborg, AFF. 
Læng<;lespring: Beate Gade, 

. Sæby. Højdespring og kugle
stød: Lone B. Nielsen, ·Dybvad. 

· Piger 13-14 år: 80 m løb: 
Anna Jonsson, SAIK. 800 m 
løb: Jeanette Gade, AFF. Høj
. despring: Tina~ Heide, AFF. 
Kuglestød og spydkast: Bettina 
Gregersen, Sæby. 

Piger 15-16 år: 200 m løb, 
800· m løb og1 længdespring: 
Joan Kristensen, AFF. Højde
spring: Susanne Christensen~ 
Sæby. Kuglestød: Inge Han
sen, Dybvad/ , 

Piger 17-18 år: 200 m løb: 
Bettina Iversen AAK Aalborg, 
800 m løb: Helle Thrysøe, 
AFF. Længdespring og højde
spring: Helle Sørensen, Dyb
vad. 

Drenge 9-10 år: 80 m løb, 
800 m løb og længdespring: 

Daniel Kjellen, SAIK. Højde
spring: Lennart Bak, Sæby. 
Kuglestød o_g spydkast: Morten 
Pedersen, Sæby. 

Drenge 11-12 år: 80 m løb · 
og kuglestød: Mikael Holm, 
.Sæby. 800 m løb: Lennart 
Bønnelykke; Hals. Længde
spring:_ Søren Bolvig, Dybvad • 
Højdespring: Jimmy Christen
sen, Sæby. Spydkast: Jorma 
Koskinen, SAIK. 

Drenge 13-14 år: 80 m løb 
og længdespring: Tom Bergg
quist, SAIK. 800 m løb: Ras
mus Møller, AAK. Højde
spring: Henrik Davidsen, Hjør
ring. Kuglestø,d: ~hr. Chri
stiansen, Hjørring. Spydkast: 
Jan ?dlrtenson, SAIK. · 

Drenge 15-16 år: 200 m løb: 
Robert Rasmusson, SAIK. 800 
m løb: Rayk Wunderlich, AFF. 
Længdesprinø: Lars Johans
son, SAIK. Højdespring Ol 
kugelstød: Patrick Brlck, 
SAIK. Spydkast: Peter Leksell, 
SAIK. 1 "" 

Drenge 17-18 år: 200 m løb, 
800 m løb og længdesprina: 
Thomas Carluon: SAIK. Høj

. despring og spydkast: Bjørn 
Bergquist, SAIK. 

Sæby IK' 80 har i øvrigt haft 
John1 Oeislor. · udtaget til det 
jyske hold for 13-14-årige, åer 
vandt over Øernes hold. John 
Geisler satte ved stævnet per
sonlig rekord i 800 m løb j tiden -
2.17.2 min, nL 



· Beate Gade kaster her spydet ud på 25,67 meter, hvilket var nok til en førsteplads. 

12 førstepladser til Sæby 
SIK 80 deltog i weekend'en i Dansk Arbejder Idræts lands

mesterskaber på Østerbro 
Stadion i København . Mester
skaberne blev afholdt dels lør
dag og dels søndag i et strå
lende solskin. 

Sæby-klubben havde 22 ak
tive med ved mesterskaberne, 
og medaljehøsten var ud over 
alles forventninger - nemlig 
12 førstepladser, tre anden
pladser og syv tredjepladser. I 
den samlede holdkamp endte 
Sæby på en tredjeplads efter 
Gulfoss og Odense Freja. 
, Følgenpe SIK'ere fik en 1. 

plads: 4x100 m (drenge) John 
Geisler, Morten Hougaard, 
Ricky Gade og Michael 
Holm. Kuglestød: Bettina 
Gregersen, John Geisler. · 

I Spydkast: Beate Gade, Betti
na Gregersen. 1500 m løb: Ti-

na Sørensen . Længdespring: 
Tina Sørensen, John Geisler. 
400 m løb: Kim Christiansen, 
John Geisler, Michael Holm 
og Beate Gade . 



SIK 80 markerede sig stærkt I aldersgruppen 11-12 år op-
ved ,,de jyske mesterskaber i nåede Tina Sørensen · guld ·i· 
atletik, ·som foregik i weeken- . h~jdespring 1,35 m, sølv; i 
den i Århus. • ; · , ' · , \ læligdesprina 4,50 in og bronie 
. Sæby's unge ·· ... afletikfplk. i 1SOOm. løbpA5;50.07. . . '.. 

hjembragte seks,...~ - . to I · samme aldersgruppe fik 
auld, to sølv og. to bfOIIZf'. . Merete Cbriste•n bronze i 

. - Flere af klubbens fetstelrs højdespring på 1,30 m. 
deltagere · i· aldersgruppen · I aldersøruppen 13-14 år QP-



FellfllllltlS· 
m.,,terskaber 
tBSæ1,y1. 
inde-atletik 

Sæby-atletikklubben SIK 80 
klarede si1 uventet godt ved 
DDO oa Us landmestenkaber 
i indendørs atletik 01 temlllleb 
i Fu1asø-ce . . Siiebynitterne 
vandt landsmesterska
ber, aesom det bl.a. blev fire 
flotte andeapladser. 

sne 88'\'tillede med 21 aktive 
til --mesterskaberne oa marke
rede sig særdeles stærkt 
s~et, der afviktedet-

. g eftermiddag og aften 
dystede' man i tre gange 3,3 
meter løb, hlengdespring, høj
despring 01 kilaJestød. Søndag 
formiddag .afvikledes terrænlø-

· bene. 
SIK 80 var bedre forberedt 

til terrænlfiJbene end de to 
foregående ·år. Det milde de
cember-og januarvejr bar ajort 
det muligt at træne i Sæbyprd 
Skov, og det har manae f 
klubbens medlemmer benyt 
sig af. 

Sæbys landsmestre blev: 
13-14-uige drenge: Mor-

ten Housgård i tre gange 33 m 
løb i 1S,3 sek. og desuden i 
1 SOO meter terrænløb i tiden 
6,11 min. 

)314-lrige piger: , 
lier vandt Sæbys piger hold

løbet i tre gange 1 SOO meter 
terrænløb i tiden ·2S,43 min. 
Holdet bestod af Lone Ny~ 
Line Pedersen og Beate Gade. 

· 15-16-~rige piger: 
Bettina Gregersen kugle-

stød med 8,94 m. . 
Senior, mænd: · 
Kim Christiansen i højd~ 

spring med 1,95 meter. 
Desuden kan det nævnes, 

at Mortert Hougård med· 10,SO 
m fik en andenplads i kuglestød 
for 13-14-årige drenge og Kåre 
Jacobsen en andenplads i tre 
gange 33 m løb i tiden 13,7 sek. 
for senior-mænd. I 3000 meter 
terrænløb opnåede KiDJQ Ja
cobsen andenpladsen i c!ame-:
senior i tiden 18,44 min., og dit 
blev og&å til en andenplads til 

e Nygård i terrænløb, nem
lig i 1SOO m løb for 13-14-årige 
piger i tiden 7 ,OS"tnin. 

Sæby sikredt · si,·;·1ntld4WII I"" 
• flotte tredjeplitilsel · ved lands-
mesterskaberne: Mbrtcn Hou

rd i S,07 m i længdespring 
hos 13~~tlt' /'f'!ftit, Beate 
Gade , 'D jdespring, 
6,37 hPI•~IIM-- Ok 4,32 m 
i længdij$pting··ror 13-14-årige 
piger, og endelig opnåede Su
•ne Chiisteflsen ogSå en t 
jeøladl, .., M -tn i bØ." 
sprint i ltlasøeti flt If. 16otriae 
piger. •. 

De~21 SIK'erc ctl;lto&j lands
mesterskabC!ftt, sqaa ft!l,ræsen-
tanter for VGU. -ok 



Fem landsmesterskaber 
til SIK 80 
SIK 80 deltog i weekenden i 
DDG og U's landsmesterska
ber i indendørs atletik og ter
rænløb i Fuglsøcentret. Sæby 
stillede med 21 aktive som 
markerede sig stærkt ved 
stævnet. Foruden de fem før-

stepladser blev det til fire an
denpladser og fem tredjeplad
ser. 

Lørdag eftermiddag dyste
de man i 3x33 mtr. løb , læng
de- og højdespring samt kug
lestød. Søndag formiddag fo-

Onsdag den 2. februar 1983 

regik terrænløbene. Sæbyat
leterne var denne gang bedre 
forberedt til terrænløbene end 
de to foregående år . Det milde 
vintervejr har gjort det muligt 
at træne i Sæbygård skov, og 
det har mange fra klubben be
nyttet sig af, oplyser klubbens 
formand Gunnar Møller Niel
sen. 

De fem landsmesterskaber 
blev hentet i 3x33 mtr. løb af 
Morten Hougård (13-14 år) i 

tiden 15,3 sek. Bettina Gre
gersen (15-16 år) i kuglestød 
med 8,94 mtr ., og Kim Chris
tiansen sejrede i højdespring 
for seniorer med 1,95 mtr. 

I terrænløbet over 1500 
mtr. vandt Morten Hougård 
den individuelle konkurrence 
i tiden 6,11 min., mens de 13-
14 årige piger vandt i hold
konkurrencen. Holdet består 
af Lone Nygård, Line Peder
sen og Beate Gade. _ sem 

Morten Houglrd fra SIK 80 i Sæby blev landsmester i både tre gange 33 m løb og i terrænløb I 
hos de 13-14-årige drenge. På billedet ses han få overrakt en pokal af overdomnmeren, Ernst Overby 

Bettina Gregersen fra SIK 80 i Sæby blev landsmester· i kuglestød 
med et stød på 8,94 meter hos de 15-16-årige pigert Her ses hun 

koncentreret under opvarmningen, inden mesterskabet var i hus. 



Nummer et .. ! Tina Sørensen springer her sit jyske mesterskab 
hjem på 1.35. 

To guld - to sølv 
og to bronze 
SIK 80 deltog i weekend' en · 
ved de jyske ungdomsmester
skaber i atletik, som foregik i 
Marselisborg-hallen i Århus. 

Sæby-klubben markerede 

sig stærkt ved mesterskabet 
og hjembragte seks medaljer. 
Desuden præsterede flere før
steårs 11-12 og 13-14 årige fi
ne resultater med placeringer 

Onsdag den 9. februar 1983 

lige uden for medaljerækken . 
Guldmedaljerne blev vun

det af Tina Sørensen (11-12 
år) i højdespring med 1.35 m, 
og af Morten Hougaard · (13-
14 år) i længdespring med 
5.33 m. 

Sølvmedaljerne gik til Tina 
Sørensen · i længdespring 
(4.50 m) og Morten Hougaård 
i kuglestød (11.08 m). Bronze 
vandtes af Merete Christensen 
(11-12 år) i højdespring (1.30 
m) og af Tina Sørensen, som 
løb 1500 m i tiden 5.50.07 
·mm. 

Af øvrige placeringer kan 
det nævnes, at Morten Peder
sen blev nr. fire i 60 m løb og 
nr. fem i længdespring. Mi
chael Holm blev ligeledes nr. 

' fire i 60 m, og Morten Hou- . 
gaard besatte fjerdepladsen i 
60 m hæk. Hos de 15-16 årige 
_piger slog Susanne Christen
sen sin personlige rekord to 
gange i højde . Hun sluttede 
på l ,5p m, og det gav en fjer
deplads. Endelig bør det næv
nes, at Beate Gade blev nr. 
seks i 60 m. 

De her nævnte resultater 
gav alle adgang til at deltage i 
de danske ungdomsmester
skaber, som afholdes i Oden
se 19.-20. februar. 

sem 



5_ terrænløbere fra Sæby 
til B0rnhohn 
SIK 80 deltog lørdag i amtsme
sterskabet i terrænløb. Stævnet 
fandt sted i Hals, og blandt delta
gerne var der 12.løbere fra Sæby. 

Amtsmesterskabet var en kvali-

gård hos de 13-14 årige og Lis
beth Nielsen hos seniorerne, mens 
Rene Christensen 11-12 år og Jep
pe Garde 17-18 år blev nr. 3 i de-
res grupper. sem 

fikation til landsmesterskaberne ~ -- -- - -- ---
på Bornholm i april, så der var 
spænding fra starten, da mange 
løbere gerne ville med til Born-
holm. For at kvalificere sig skulle 
løberne opnå en 1., 2. eller 3. 
plads . 

SIK 80 fik tre førstepladser og 
to tredjepladser, hvilket altså gav 
S sæbynitter adgang til at komme 
med på Bornholm. 

1. pladserne gik til Tina Søren
sen hos de 11-12 årige, Lone Ny-

Fem sæbynitter 
til Bornholm 
til terrænløb .. 

Sil{ ~' Sæby, deltog lørdag 
i amtsmesterskabet i terrænløb 
i Hals. Blandt deltagerne var 
der 12 løbere fra Sæby. J 1 

Amtsmesterskabet · var kvali
fikation til . landsmesterska
berne på Bornholm i april, så 
der var spænding, for mange 
løbere ville gerne med til 
LM-løbene. Løberne skulle 
opnå en første-, anden- eller 
tredjeplads for at blive udtaget. 

SIK 80 opnåede tre første-
- pladser og to tredjepladser, 

således at fem sæbynitter har 
mulighed for at komme med til. 
landsmesterskaberne på Born
holm. 

Sæbxs førstepladser gik til: 
Tina Sørensen hos de 
11 ·1'2-b e, Lone Nygård hos 
df1J}'tf)tjae og Lisbe~ Niel
sen h0$ seniorerne. TredJeplad
serne tilfaldt Rene Christensen 
hos de 11.:12-årige og Jeppe 
Garde hos de 17-18-årige. 





r 

Nordjyllal)ds Amts Oymna~ og kuglestød: Ulrik LaØemann, 
stik~ og1 Idrkisforeningers atle- AFF.. Trespring: Jørn . Riis, 
tikstævne . i ·· Dybvad-Hallen AFF. Højdespring: Michael 
havden samlet omkring 100 del- Christiansen, Hjørring. ,~ 

.. tagere · ·fra hele . Nordjylland~ . Drenge 11-·18 ir: 
-Pet ·var ·lidt færre en~ ventet; Tre gange 33 m løb og 800 
men man· håber,Då endnu større . m løb: Rayk Wunderlich, AFF. 
tilslutning~ ~når ilæste · afdeling · Kuglestød: Per Christensen, 
af · landsdelsmesterskaberne Dybvad. 
med andre discipliner · af vikles Piger 11-12 i.r: , 
søndag den 13. marts, ligeledes· : . Tre_ gange . ll m løb/ tre-_ 
i Dybvad-Hallen. , , ~ _. · ". _ · · , · · sprjrig, højdespring og kugle-

. .:· . , .• · · .stød: ·Lena. Rohlen, Sæby~ 800 
·vinderne ved det første .. · m løb: Trine Olesen, AEF. · 

< stævne blev: . . . ;, . . . 
. Drenge 11·-1~ ir: : .. · . . . .. , Pi$~r 13-14 ir: . 
·Tre· gange 33 m løb og · Tre gange 3~ m løb og 

trespring: .Morten· Petersen~· tr~spring: · Inger Bundprd, 
Sæby. 800 m løb·: Anders Pii, Dybvad. . 800 m løb: Lone 
.FAK 66, Frederikshavn. Høj~- Bandhp.lm,. f AK 66. ·Højde
spring:· K~nnth. Jensen, FAK spring og kuglestød: Lone ,,.B . . 
66. Ku~estød: ·~orten Jiansen, , ·N~elsen, Dybvad. 
FAK.66. ,, . . · .. ,._-~ · · . Piger 15-16ir: 
, . Drenge 13~14 •r: ·. / , Tre gange 33 m løb: Gitte 

tre gange 33 m løb, trespring: Hansen, AFF. Trespring og. 
og kuglestød: . . Morten; Hou- højdespring: Susanne Christen
går<l~ .Sæby. 80Cl" m løb: Mi- sen., .Sæby. Kuglestød: Kristina 
chael .Andersen,. . AFF~ ·. Aål- . Jørgensen, Dybvad. . . 
borg. Højd~i>j.'.ing:. r Mads · : ~Piger 17-18 m; · · . 
Kr9gh., pybv,a •. ~ · '/ · Tre. gange 33 m løb og 
I Drenge 1 ~-.16 ·~· : .. · , J · · trespnng: Inger Thomsen, 

. 1[ •· T~e :&,a~&e·. 33 . . Jøb: iHen11ik' Dybvad. Kuglestød: Inge Han-
pav1d~en, HJørr1 g. · 800 .m løb ~en,· Dybvad. -ok 
! ;.., . . . . . 
I • --
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Fine resultater 
' 

for Sæby ved\ · . 
s(ævne i Dybvad 

SIK 80 fra Sæby klarede sig 
særdeles fint ved de indendørs 
atletik-amtsmesterskaber, der 
blev afviklet i Dybvad. 

~ . . 

Der var deltagere fra Frede· 
rikshavn, Dybvad, Sæby, 
Hjørring og ·Aalbog. SIK stil.· 
lede med 25 deltagere, der 
hjembragte ikke. f~rre end 14 
førstepladsen, ni andenpladser 
og to tredjepladser. 

Desuden. kunne klubben 
glæde sig 9ver, at -Morten 

1 
Hougård fra Sætiy satte ny 
halrekord "i kuglestød fpr, 
13-14-årige drenae med ·et .stød 
på 11,09 m!' · 

J 

Hovedparten af Sæby-vin
derne er nævnt i en anden 
artikel under Sæby.rubrik~ -~--· 
i dag med vinderne af de 
f orskellighe discipliner •. 

· Desuden blev . der følgende 
førstepladser · til Sæby i ·-de 
yngstes konkurrencer f.or. de 
9-10 årige: Piger: Anne Rohlen 
i højdespring. Drenge: Rene 

'.; Christensen i højd~spring,. kua
. · , l~~tød og-800 m løb. 



Ti halrekorder sat ve,d 
et iiide-atletiksstævne 

Nordjyllands Amts Gymna
stik-og Idrætsforeninger havde 
100 deltagere, d~ man afviklede • 
vinterens sidste indendørs atle
tikstævne_· i ·. Dybvad-Hallen 
med Dybvad Idærtsklub som 
praktisk arrangrør. 

Stævnet -havde også uden
landsk deltagelse fra Dyt,vad-
klubbens vesttyske venskab~
klub, Norden. 

Ligesom ved det foregående 
stævne lå resultaterne. på et 
højt niveuar, og der blev såle
des sat ikke færre end ti flotte 
halrekorder. Deltagerne kom 
fra Norden, Aalborg FF, Hals 
FS, FAK 66 fra Frederikshavn, 
SIK 80 fra Sæby og Dybvad 
Idrætsklub. 

Vinderne i de· enkelte discip
liner blev: 

Piger 9-10 år: 
Her vandt Ann K. Rasmus~ 

· sen, AFF, samtlige fire discip
liner, nemlig tre · gange 3 3 m 
løb, 300 m løb, længdespring 
og kuglestød. Tilmed satte hun 
halrekord i de to førstnævnte 
discipliner i tiderne henholdsvis 
16,56 sek. og 56,03 sek. 

Piger 11-12 år: 
Her tog Tina Søren,sen, -

Sæby, sig, af de samme 'fire 
discipliner som Ann K. rasmus-

sen o_g satte samtidig halrekord 
i længdespring med 4,68 m. 

Piger 13-14 år: Tre gange 33 
m løb: Britta Gerdes', Norden. 
300 m løb: Beate Gade, Sæby. 
Længdespring: Anke Willink, · 
Norden, der desuden vandt 
højdespring, hvor hun satte 

. halrekord med 1,55 m. Kugle
stød: Lone B. Nielsen, Dybvad. 

Piger 15-16 år: Her vandt 
Bettina Poulsen, AFF, samtlige 
fire discipliner og satte to hal
rekordcr, nemlig i tre gange 33 
m løb med 14,80 sek. og i 
længdespring med 5,11 m. 

Piger 17:-18 år: Inger Thom
sen, Dybvad, vandt både tre 
gange 33 m løb og længde
spring, mens Inge Hansen, 
Dybvad, tog sig af kuglestød. 

Drenge 9-10 år: Her tog Lars 
Bentzen, AFF, sig af samtlige 
fire discipliner og_ satte samti
dig halrekord i længdespring 
med4,20m . . 

Drenge 11-12 år: Tre gange 
33 m løb og 300 m løb: Thomas 
Krog, Hals. Længdespring: 
Lars Præstegård, · AFF. Kugle
stød: Morten Hansen, FAK 66. 

Drenge 13-14 år: Her vandt 
Morten · Hougård, Sæby, tre 

· gange-. 33 m løb og længde
sprjng samt kuglestød, hvor 

han satte halrekord med 11,30 
m, mens Lennart Bønnelykke, 
Hals, tog sig af 300 m løb og 
Mads Krogh, Dybvad, sig af 
højdespring, hvor han med 
1,60 m tangerede halrekorden. 

Drenge 15-16 år: Her vandt 
Orla Mortensen, Dybvad, 300 
m løb, hvor han satte halrekord · 
med tiden 44,41 sek., og tre 
gange 33 ·m løb, mens Frank 
Miiller, Norden,- tog sig af 
længdespring og Helmut Gotz, 
Norden, · sig af både ·højde
spring og kuglestød. 

Drenge 17-18 år: Her satte 
Tim Janssen, Norden, halre
kord i kuglestød med 12,26 m 
og vandt desuden højdespring, 
men Ulrich Brahs, Norden, tog 
sig af tre gange 33 m løb, Karl 
Heniz Kasten, Norden, sig af 
300 m løb og Albrecht Gotz, 
Norden, sig af længdespring. 

· SIK 80 fra Sæby var særdeles 
tilfreds med delt~gelsen i stæv
net i Dybvad. Klubben tegnede 
sig således for to af de ti 
halrekorder, der blev sat. For
uden førstepladserne, som 
fremgår af resultatlisten oven 

. for, tegnede Sæby-deltagerne 
sig også for en række anden
og- tredjepladser - resultater, 
der viser, at der en god bredde 
i klubben. -ok 

\ 



UNGD(JM,lMt:STt:RSKABt:R I A TI.ETIK * I Uybvad-Hallen har værel afviklet anden afdeling af de nordjyske mesterskaber 
for ungdom i indendørs atletik. Dybvad-Hallen er specielt indrettet med henblik på atletikstævner, og under de to mesterskabsstævner 
lød der da også kun anerkendende ord til arrangøren, Uybvad Idrætsklub, der havde påtaget sig igen i år at tilrettelægge og afvikle 
landsdelsmesterskaberne. Uet sidste stævne havde samlet deltagere fra Uybvad, Sæb)', hederi!(shavn, Hjørring, Hals, Aalborg, Abybro 
og Byrsted/Hjerds. Ved anden afdeling var øvelserne tre gange 33 m hækkeløb, 300 m løb, længdespring, højdespring og kuglestød. 
ijilledet viser en situation fra hækkeløbet for de 13-14-årige piger. Jævnbrydigheden var stor, inden pigerne skulle passere en af 
hækkene. Deltagerne er fra venstre lnxe Bundgård, Uybvad, Beate Gade, Sæby, Lone 8. Nielsen, Uybvad, og Tina Pedersen, Aalborg. 

Vi skal senere bringe navnene på vinderne fra mesterskabsstævnet. · 



Vintertræning i 
I 

Nielsen, Morten Petersen, Tina 
Sørensen, Lone Nygård,' Rene 

· Christensen, Jeppe, Gade, Bea-· 
te Gade og LisbethNielsen. 

skoll står sin· I forbindelse med Sæbygård
, . løbet søndag den 17. aptil hå-
· - -

prøve ved DM· 
Medlemmerne i atletikklub

ben i Sæby, SIK 80, har hele 
vinteren igennem løbetrænet i 
Sæbygårq Skov, som af. for
manden" Gunnar rv{fi\Llet' Niel
sen, betegQes.. som et virkeligt 
skønt løbeterræn . med en 
mængde muligheder for at va-
· riere løberuterne. 
· D~ne ~r~ning skal i. de ~o 
følgende .. weekender bevise sm 
effektivitet. I denne weekend 
på Bornholm og i næste we
ekend under mere hjemlige for
hold, ·nemlig i forbindelse med 
afviklingen af det traditionsrige 

Sæbyg'årdløbet Sæbygård 
Skov. 

SIK 80 kvalificerede sig for 
nogen tid siden til Landsme
sterskaberne på Bornholm, da· 
amtsmesterskaberne blev af: 
v'iklet i" Hals. Her fik SIK 80 ot
te løbere udtaget til DM. Det 

· var i sig selv e·n bedrift. Kun 
Aalborg-klubben AFF fik flere 
udtaget. 

Det var selvsagt nogle 
spændte Sæby-løbere, der i går 
eftermiddags begav sig af sted 
til Bornholm. Sæby-deltagerne 
i DM på Bornholm er:, Rasmus 

1 ·ber SIK 80 specielt på deltagel-
se af ·mange vendelboere, her

. under naturligvis især mange 
sæbbynitter. Løbet er åbent for 

" alle. · -ok 



Sæby-forening 
har Dledlems
f remgang 

Sæby Idrætsklub har haft 
stor medlemsfremgang i 1982. 
Gymnastik- og atletikafdelin
gen tæller ialt 320 aktive med
lemmer. 

Formanden for SiK 80, lærer 
Gunnar Møller Nielsen, sagde 
på foreningens generalforsam
ling, at medlemsstigningen ty
der på, at klubbens ledere øg 
trænere har formået at gøre 
træn ingen samt det kammerat
lige samvær spændende og va
rieret. 

Resultatsmæssigt er det også 
gået fremad for klubben, der 
i 1982 har kunnet indstille ni 
til Sæby Kommunes erindrings
gave. Divisionsholdet klarede 
også skærene ved· i sidste runde 
at besejre Herning . 

Formanden sagde, at frem
gangen ikke kun gælder et 
enkelt år . I gymnastikafdelin
gen .er trænerne gået flittigt på 
kurser, så de står rustet til 
kommende år. . 

Også i atletikafdelingen er 
det gået godt. Vi har haft en 
god forældreopbakning, og vi 
har opnået at have Nordjyl
lands største minihold med ak
tive fra 6-8 år. Heri ligger 
formodningen om .f onsat frem
gang. 

- Vort klubblad »Depechen« 
er af stor betydning for klub-

b~n. sagde formanden videre. 
Bladudvalget har lagt et kæm
pearbejde i redaktion og udgi
velse. 

Formanden takkede bladud
valget samt annoncørerne; som 
har: gjort bladet muligt. 

Gunnar Møller Nielsen be
tegnede begyndelsen af 1983 
som en katapult-start for SiK 
80, I de første måneder fik 
klubben fem landsmestre i 
Fuglsø. Seks medaljer ved jysk 
mesterskab og endvidere kva
lificerede seks løbere sig til 
landsmesterskabet i terrænløb 
på Bornholm den 9. april. I 

Med hensyn til baneforhold 
og materiel udtrykte forman
den håb om, at Sæby Kom- · 
mune vil se velvilligt på SiK~s 
ansøgninger i betragtninger af 
de resultater, klubben har nået. 

Generalforsamlingen sam-
lede 28. Til bestyrelsen genvalg
tes Gunnar M. Nielsen, Grete 
Hougård og Kim Christiansen, 
mens Revald Gade blev sup
pleant.' I bestyrelsen sidde, end
videre Anders Mølhave og 
Hanne Rohlen. 0. Ravn-Jen
sen valgtes som revisor·. 

Et forslag fra bestyrelsen om 
stemmeret for , 14-årige blev 
vedtaget. Desuden ændredes · 
regnskabsåret så det følger ka-. 
!enderåret. yt. 

Stor medlems
fremgang · 
i SIK 80 
Formanden for SIK 80, Gun-

nar Møller Nielsen, kunne i 
sin beretning på klubbens ge
neralforsamling oplyse om 
stor medlemsfremgang i 1982. 
Man har nu i alt 320 aktive 
medlemmer. 

Resultatmæssigt er det også 
gået fremad for · klubben, idet 
man fra 1982 kunne indstille 
ikke færre end ni til kommu
nens erindringsgave. Klubben. 

-har Nordjyllands største mini-

S.I.K. 80 
EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

Bestyrelsen 

hold (fra 6-8 år), og det skulle 
I give baggrund for fortsat 

I 
fremgang. 

Gunnar Møller Nielsen, 
Grethe Hougård og Kim Chri

, stiansen var ' på valg, og de 
blev alle genvalgt. .., Desuden 
består bestyrelsen af Anders 
Mølhave og Hanne Rohlen. 
Der -var mødt 28 medlemmer 
til generalforsamlingen. 

sem 



70 blev hædret for 
. . . 

flotte præstationer 
Ved en højtidelighed i af tes 

i byrådssalen på Sæby Rådhus 
foretoges den årlige uddeling af 
erindringsgave og mesterskabs
mærke til sportsudøvere og 
andre, der i det forløbne år 
opnåede enten danske eller jy
ske mesterskaber. I år blev ikke 
færre end 70 hædret, og tallet 
kunne endda være blevet endnu 
større, hvis samtlige. medlem
mer af Sæby-Garden skulle 
have haft en enrindringsgave 
for det danske mestersakb i 
brassband. Nu nøjedes man 
med en enkelt erkendtlighed til 
garden. 

De 70, der blev hædret, var: 
Lyngså Boldklub: Bente 

Thomsen for hendes debut på 
det danske dameseniorlands
hold, Alice Bach og Anette 
Bach for deres jyske mester
skab på det jyske kredshold i 
håndbold, Lone Seif ert, Karin 
Vad, Irene Trangeled, Birgith 
Sørensen, Karina Jensen, Laila 
Højholdt, Helle Beermann, 
Jytte Mellergård, Susanne 
Stidsborg og træner Bent Hess
ner for det danske mesterskab 
i udendørs håndbold i serie et 
under DDGU. På 'hpldet deltog 
også Bente Thomsen og Anette 
Bach. 

Sæby Frisbee Club: Per Sø
rensen for det danske senior-
mesterskab, Tom Myrdal, 
Johnny Simonsen, Jørgen 
Mortensen, Dorte ..,Vollmer, I 
Peter L. Hansen og Jes Bern
hardt for hver et jysk mester
skab, Knud Christensen, Poul 

Jensen, Carl Jensen, Anders 
Jensen og Jens P. Jørgensen 
for et jysk holdmesterskab. 

SIK 80, Sæby Idrætsklub: 
Kim Christiansen for landsme
sterskabet i højdespring og 400 
m løb under DDGU og DAi, 
Kåre Jakobsen for landsme
sterskabet i 100 m løb under 
DDGU, John Geisler for lands
mesterskabet i længdespring, 
2000 .m løb og 2000 m løb for 
hold under DDGU samt for
bundsmester i 400 m løb, læng
despring, kuglestød og fire 
gange 100 m stafetløb under 
DAi, Rickey Gade for lands
mesterskabet i 2000 m løb for 
hold under DDGU og for for
bundsmesterskabet i 400 m løb 
og fire gange1 100 m stafetløb, 
Morten Hougård for landsme
sterskabet i 2000 m løb for hold 
under DDGU og for forbunds
mesterskabet i 400 m løb og i 
fire gange 100 m stafetløb 
under DAi, Mikael Holm for 
forbundsmesterskabet i 400 m 
løb under DAi, Beate Gade for 
forbundsmesterskabet i 400 m 
løb og spydkast under DAi, 
Tina Sørensen for forbunds
mesterskabet i 1500 m løb og 
længdespering under DAi og 
Bettina Gregersen for for
bundsmesterskabet i spydkast 
og kuglestød under DAi. 

Østervrå Idrætsforening: Jy
ske mester i vandpolo for ·hold: 
Dorthe Larsen, ' Charlotte 
Wulff, Mette !saksen, Hanne 
Jensen, Elsa Aagaard, Eva 
Bråndholt, Ida Brandholt, 

Stina Brandholt, Hanne Baier, 
Gitte Nielsen, Kate Rasmussen 
og træner Jens Mikkelsen. 

Dybvad · Idrætsklub: Lars 
Bundgård for landsmesterska
bet i terrænløb for hold under 
DDSG & I, Anette Bøgh for 
landsmester- og forbundsme
sterskab i kuglestød, diskos, 
højdespring og stafetløb under 
DDSG & I, JAF og DAi, 
Marianne Bøgh for landsme
ster- og forbundsmesterskabet 
i længde- og højderping under 
DDSG & I og DAi, Helle 
·Schmidt for landsmesterskabet 
i DDSG & I, Anja Bache for 
dansk ungdomsmesterskab i 
diskos under DAF, Birgitte 
Abel, Charlotte Abel, Vibeke 
Hansen og Lone B. Nielsen for 
forbundsmesterskab i fire 
gange 100 m staf et løb under 
DAi, Merete Bruun for for
bundsmesterskab i diskoskast 
under DAi, Mads Krog for 
forbundsmesterskab i højde
spring under DAi og Orla 
Mortensen for forbundsmester-. 
skab i 1500 m løb under DAi. 

Sæby Basketball Club: For 
jyske mesterskab for hold: Pia 
Thomsen: Julia Larsen, Hen
riette Sørensen, J ~ne Nielsen, 
Anne Lenda, Britt Nielsen, 
Birgitte Aagesen, Majken Ras
mussen, Linette Andersen, 
Charlotte Mørk og træneren 
Tove Jespersen. 

Endelig blev som nævnt også 
Sæby-Garden hædret for før
stepladsen i brassband ved 
landsgarderstævnet i Auning. 

-ok 
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SIK -80 
v/Gunner MØller Nielsen 
E.Billesvej 18 
9300 Sæby 

TLF (OF) 461111 . EI-.SPEDITIO" 10-13, TORSDAG TILLIGE 14- 17 30 

Fri tidsforvaltningen 

Dato : 10. marts 1983 

J.nr . 10-12-1 

VEDR. ERINDRINGSGAVEN OG MESTERSKABSMÆRKET FOR 1982 TIL IDRÆTSFOLK 

ELLER HOLD, DER HAR HJEMFØRT ET DANSK ELLER EVT. JYSK MESTERSKAB M.V. 

Under henvisning til Deres indstilling om tildeling af erindrings

gaven for 1983 meddeles herved, at fritidsnævnet har vedtaget at til-

dele erindringsgaven og mesterskabsmærket til de af foreningen ind-

stillede spillere, der har hjemført et dansk eller evt. jysk mester

skab. 

Overrækkelsen vil blive foretaget af borgmesteren ved en mindre høj

tidelighed i byrådssalen på Sæby rådhus; mandag den 28. marts 1983 

kl. 19, 00. 

Samtidig skal man arunode Dem om, at de, der er berettiget til at mod

tage erindringsgaven og mesterskabsmærket samt repræsentanter for 

foreningen, er til stede ved overrækkelsen. 

SIK-8 .0 

Kim Christiansen 

Kåre Jakobsen 

John Geisler 

Rickey Gade 

Morten Hougaard 

Mikael Holm 

Beate Gade 

Tina Sørensen 

Bettina Gregersen 

1982 
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Erindringsgavet:. uddelt til 
rekordstort antal unge 
Ved en mindre højtidelighed 
forleden i byrådssalen uddelte 
borgmester Frede Fredborg 
Nielsen erindrjngsgaver til 
omkring 70 unge idrætsud
øvere og musikere; som gen
nem klubber .j Sæby kommu
ne I 1982 har hjemført et 
dansk eller jysk mesterskab. 

I sin velkomst udtrykte for
manden for fritidsnævnet, Ei
ner Frederiksen, Lyngså, glæ
de over, at der hvert år er så 
mange, der hjemfører mester.._ 
skaber. 

Han fandt, at deres udøvel
se inden for de forskellige dis
cipliner var en god og sund 
måde at bruge fritiden på. 
Samtidig rettedes ·en tak til 
klubbernes ledere for · deres 
indsats. 

Unge bedre end 
velpolstrede 
byrådsmedleinmer 
I humoristiske vendinger for
klarede borgJI!ester Frede 
Niels.en, at han syntes, det var 
dejligt, at . byrådssalen var 
fyldt med frisk ungdom i ste
det for de. sædvanlige velpol
strede byrådsmedlemmer. 

- Vi følger jeres navne in
tenst og kan konstatere, at der 
i Sæby kommune trives et ud-

mærket idrætsliv. Den bedste 
præventive foranstaltning for 
at udvikle harmoniske menne-

: sker ligger i det store frivillige 
arbejde, sagde borgmesteren, 
der på byrådets vegne ret.lede 
en varm tak til de mange lede
re, der påtager sig en ekstra 
byrde og ofte må give afkald 
på normalt familieliv. 

Borgmesteren slog P'ast, at 
den største glæde er sammen
hold og kammeratskab, og 
han håbede, der fortsat må 
kunne findes afløsere frem
over. 

Følgende modtog gave: 
Fra Østervrå Idrætsfore

ning som jyske mestre i vand
polo 1981: Dorthe Larsen, 
Charlotte Wulff, Mette Isak
sen, Hanne Jensen, Elsa Aa
gaard, Eva Brandholt, Ida 
Brandholt, Stina Brandholt, 
Hanne Baier, Gitte Nielsen, 
Kate Rasmussen samt træne
ren Jens Mikkelsen. 

Fra Dybvad 0Idfætsklub: 
Lars Bundgaard, , Anette 
Bøgh, Marianne Bøgh og Hel
le Schmidt, der alle blev 
landsmestre i for~kellige disci
pliner. Marianne og Anette 
Bøgh var tillige forbundsme
stre sammen med Birgitte 
Abel, Charlotte Abel, Vibeke 
Hansen, Lone B. Nielsen, 

Merete Bruun, Mads Krogh 
og Orla Mortensen, mens An
ja Bache belønnedes for sit 
danske ungdomsmesterskab i 
diskoskast under DAF; 

Hos Sæby Basketball Club 
hjemførte disse et jysk Il)e
sterskab: Pia Thomsen, Julia 
Larsen, Henriette Sørensen, 
Jane · Nielsen, Anne Lenda, 
Britt Nielsen, Birgitte Aage~ 
sen, Majken Rasmussen~ Li
nette Andersen, Charlotte 
Mørk samt træneren Tove 
Jespersen. 

Lyngså Håndboldklub blev 
dansk mester i serie 1 uden
dørs under DDGU, mens 
bl.a. Lone Seifert var med til 
at vinde e-t nordisk " mester
skab. Følgende Lyngså"'Spille
re modtog erindrin ·gsgave: 
Bente Thomsen, Alice Bach, 
Anette Bach, Lone Seifert, 
Karin Vad, Irene Trangeled, 
Birgith Sørensen , Karina Jen
sen, Laila Højholt, Helle 
Beermann, Jette Mellergaard, 
Susanne Stidsborg samt træ 
neren Bent Hessner. 

Hos Sæby Frisbee Club 
blev Per Sørensen dansk se
niormester, mens -Tom Myr
dal, Johnny Simonsen, Jør
gen Mortensen, Dorte Voll
mer, Peter L. Hansen, Jes 
Bernhardt, Knud Christen-

sen, Poul Jensen, C~rlJensen, 
Anders Jensen og Jens Påske 
Jørgensen vandt jyske mester
skaber ; 

SIK 80 kunne fremvise ni 
lands- eller forbundsmestre 
inden for forskellige grene. 
Mestrene var: Kim Christian
sen, Kåre Jakobsen, John 
Geisler, Rickey Gade, Morten 
Hougaard, Mikael Holm, 
Beate Gade, Tina Sørensen og 
Bettina Gregersen. 

Endelig modtog Sæbygar
dens mangeårige )eder _Børge 
Nielsen på gardens vegne for 
3. gang en gave for en place
ring som nr. 1 blandt landets 
brassbands. 

PR 



EKKODAL-L ØB * Unge fra Sæby Idrætsk lub deltog i sidste weekend i løbet i Ekkod alen . Som det 
kan ses på billedet træ nger de unge fra SiK'80 sig frem blandt den ældre gru ppe piger på vej mod Ek 
kodalen. Morten Petersen til venst re i billedet har trøje nr.363, mens Rene Christensen skimtes til 

venstre med nr. 364 på trøjen. 

Fine Sæby-resultater 
ved løb på Bornholm 
Atlecikk lubben i Sæ by, SI~ 80, 
vendce godt til fredse hjem fra 
lan dsmesterska berne på l:lorn -

. holm , afviklet af DDSG&I, ef
ter en god i weeke nde n - og en 
spændende op levelse for de un 
ge atletikudø,ere . 

Landsme~terskabet i terræn
løb fandt ted i Almindinge n 
med udgangspunkt fra Chri
stian shøj. Løbet var lagt i et 
meger krævende terræn, h,or 
bl.a. en skiba kke indg ik i ruten 
sa mmen med en del af Ekkoda
len . 

Sæby kunne rejse hjem med 
en guldmedalje, to søl\ - og en 
broncemedalje. 

Lisbeth Nielsen sikrede sig 
guld i seniorrækken som delta
ger på der nordjyske hold og 
va ndt des uden sø lv indi viduelt. 

Ti na Sørensen opnaede bro ncc 
ind vid uelt hos de I 1-12-arige, 
ligesom hun var med pa der 
nordjyske hold, der opnaede 
sølv. 

Også de øvr ige deltagere fra 
Sæ by opn åede pæ ne placerin
ger. Det var Rasmu '.\iehen, 
Rene Chri stensen, \1orren Pe
tersen, Lone '.'iygard, Beate 
Gade og Jeppe Gade. 

- Vi syntes alle, ar den lange 
rejse ikke havde været sa ud
mattende, som vi troede fori
den, fortæ ller formanden for 
SIK 80, G unnar Møller Niel
sen. Det var en ople,e lsc ar væ
re med, ikke mindst for vore 
helt unge de ltagere, de r sa dyg
tig t havde kvalificere t til lands
mesters kab ern e. Det \'ar i sig 
selv en sto r præs ration. -ok 

Flot indsats af 
Sæby-løbere 
Otte løbere samt ledere fra 
SIK 80 drog fredag eftermid
dag af sted for at deltage i 
DDSG og l's landsmesterska
ber i terrænløb, som denne 
gang afvikledes på Bornholm. 

Alm indingen med udgangs 
punkt fra Christianshø j . Lø 
bet var lagt i et meget kupe ret 
og kræ vende terræn, hvor 
bl.a. skibakker og en del af 
Ekkodalen indgik i ruten. 

sen fik bro nze ind ividue lt og 
sølv for hold. De øvrige seks 
løbere fra SIK 80, Rasmus 
Nielsen, Rene Christensen, 
Morte n Petersen, Lone Ny
går d , Bea te Gad e og Jeppe 
Gade , pla cerede sig alle pænt, 
men uden for med aljer ækken . 

Søndag eftermiddag vendte 
man igen veltilfredse hjem ef
ter at have ydet en god indsats 
og ha ft en spændende ople
velse. 

Terr ænl øbet fandt sted i 

Sæb y-lø berne vend te hjem 
med en guld, to sølv og en 
bro nzemed alje. 

Lisbe th Nielsen hos senio 
rern e fik guld for hold og sølv 
indi viduelt, mens Tina Søren-

- Alle var tilfredse med ar 
ran gementet, og vi synes ikke, 
at den lange rejse var nær så 
udmattende, som vi havde 
troe t, fort ælle r klubbens for
mand, Gun nar Møller Niel
sen. 

sem 
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Sæbygårdløbet 1983 
seniorer, som skal igennem de 
3300 m to gange. 

Foråret nærmer sig, og SIK 80 
arrangerer igen i år Sæbygård
løbet, som finder sted søndag 
eftermiddag den 17. april. 

Som sædvanlig går starten 
fra tennisbanerne i Sæbygård 
Skov, qg omklædning og par
kering finder sted i og ved Sæ
by-hallen. 

Alle fra 9 år og opefter kan 
deltage. De yngste skal løbe 
800 m, mens de 13-14 årige pi
ger skal klare 1200 m. Dren
gene i samme aldersklasse 
samt de 15-16 årige piger skal 
løbe 2xl200 m, mens distan
cen for alle øvrige er på 3300 
m, undtagen for de mandlige 

Der er præmier til alle før
stepladser og diplomer til alle 
deltagere. Startgebyret er sat 
til 20 kr., dog slipper man 
med det halve, hvis man er 
under 16 år. Tilmelding skal 
ske senest den 13. april. 

sem 

--- · - - - ~-~~--' 

Sæby-terrænløb 
Iried ti klasser 

Atletikklubben i Sæby, SIK 
80, er langt fremme med for
beredelserne til terrænløbet 
«Sæbygårdløbet», som løber af 
stablen søndag den 17. april i 
Sæby gård Skov. 

Klubben har stået som ar
rangør af dette løb i en årræk
ke. Denne gang er det ,menin
gen, at der skal kåres en vinder 
i ikke færre end ti klasser. 

Løbet starter fra tennis
banerne i skoven, og ruterne er 
lagt sådan, at hele familien kan 
være med, da de mindste ikke 
skal løbe så langt som de ældre. 
Den yngste drenge- og pigeklas
se, for de 9-10-årige skal løbe 
800 m, mens senior-mændene 
to gange skal gennemløbe en 
rute på 3300 m. 

Alle nordjyske klubber er 
inviteret til at sende deltagere, 
ligesom alle interesserede mo
tionister og skolebørn er vel
kommen til at møde op. 

- Vi håber, at der er mange, 
som vil bakke vores arrange
ment op og nyde søndagen i de . 
dejlige omgi velser, siger Grete 
Hougård fra SIK 80. 

I forbindelse med løbet bli
ver der mulighed for at foreta
ge omklædning ved Sæby-Hal
len. Der bliver præmie til vin
derne i samtlige rækker - og 
desuden vil der blive udleveret 
et diplom til samtlige deltagere. 

Tilmeldingen til Sæbygårdlø
bet slutter på onsdag og skal 
ske til formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, Sæby. 



Stor gymnastikopvisning 
i Sæby-hallen på søndag 
Traditionen tro holdes der 
hvert forår en stor gymnastik
opvisqing i Sæby-hallen. Såle
des også i år, når ungdoms-og 
aftenskolerne i samarbejde 
med SIK 80 søndag_ eftermid
dag i ca. tre timer viser smags
prøver på sæsonens arbejde i 
en opvisning, der plejer at 
trække fuldt bus at tilskuere. 

. . . ....._, 

Ca. 350 gymnaster - 50 
flere end sidst - er på gulvet i 
år. Piger o g kvinder er langt 
stærkest repræsenteret, men i 
år er antallet af drenge, som 
deltager, oppe på 27. 

Endvidere har et »mande
hold« _og et »ægteparhold« 
trænet sæsonen ig~nnem un
de.r_ leclelse af Leif -Bak og In
ga Boysen. 

En stor del af de mange ak
tører deltog i forrige weekend 
me<l deres program ved et 
amtsst~vne i Dronninglund. 
Taktfast bifald _ viste tydeligt, 
at gymnasternes præstationer 
faldt i publikums smag. 

Deltagerne er i alderen fra 3 
år til midt i 50'erne. 

Som hovedinstruktører del
tager Synøve Petersen, Ulla 
Olesen samt Tom , Tina og In
ga Boysen foruden en r~kke 
flittige hjælpetrænere: Søren 
Konnerup; Lizette Christen-

, sen, Maibritt Nielsen, Else
beth Spangsbjerg, Helle Sø
rensen, Lene Fuglsang Jen
sen, Helle Holm Sørensen, 
Regina Mortensen, Mette 
Christensen, Karin Larsen, 
Jane Lar&_en og Gitte Nielsen. 

Alle opvisningens indslag 
ledsages af musik, og der er 
fri entre. ' 
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Den 12-årige Tina Sørensen 
ydede en ualmindelig Dot 
pra,station; da hun ved-de jy- · 
ske mesterskaber i mange
kamp fik guld. 

Tina scorede i alt 5241 
points 1 decseks discipliner: 60 
m hæk, højdespring, længde
spring, kuglestød, spydkast 
_og _800 m'føb. At det virkelig 
var et godt resultat ses måske 
bedst af, at de 5241 points er 4 
points mere, end -der blev sco- · 
ret af den bedste danske pige i 
1982. 

S{K 80 havde seks deltagere 
med istæ:vnet, der fandt sted i 
Grenå. Desværre måtte to af 
deltagerne ~udgå på grund af 
skader. Det_ drejede sjg om ' I 
Morfen Hougår c! og_ John 
Oei1Ier, men de . r-esttrende tre 
-formåede også at gøre en god 
fig1,1r. 

En fk,tguld
medålje gik 

til Sæb1-pige 
Sæby-pigen Tina Søren

sen fra Sæby-atletikklub
ben SIK 80 kom hjem med 
en ·flot guldmedalje fra 
Jydsk Atletikforbunds 
mesterskabsstævne i man
gekamp i Grenå. 

Det jyske mesterskab 
blev vundet i gruppen for 
11-12-årige · piger efter 
konkurrencer i IØ() m løb, 
800 m løb, længdespring, 
højdespring, · spydkast og 
kuglestød. 

Sæby-pigen Beate Gade 
blev rir. fem blandt de 
1'3-14-årige piger. 

I gruppe9 13-14-årige 
drenge fik Sæbys Michael 
Holm en sjctt~lads og 
Jimmy Christiansen en 14. 
plads : Blandt de ti disci
pliner, disse drenge delto"g 
·i, indgik bl.a. stangspring, 

-~- -- ~'a es--~V1 ~r~ :~ iOJ 
IQ I 05 . at ræne, 
id~t' t ll .ke fiår mid-
ler' nole til Mtsk.Cfelse af 
en stangsprinl smadras. 

Beate Gade fik således en 5. 
plads ; Michael Holm ._en 6. 
plads og Jimmy Chri~tensen 
blev nr. 14. De er alle· tre før
steårs 13-14 -årige. Den bedste 
enkeltpræs tation --hos :åe tre 
nævnte var Mkhael Holms 
2.20 m i stangspring. SIK 80 
har · nemlig ikke hidtil haft 

. midler til selv at kunne købe 1

.--;n stangspr~n~sinadra~, d. v .s . . 
at klubben mgen træmngsmu
ligheder har i denne discipk 

sem 





Fin~ plac-efinger 
til sæbynitter 

I . 

ved amtsstævne 
Deltagere fra atletikklubben j...længdespring og kuglestød, 

l i Sæby, SIK 80, opnåede en mens Jimmy Christensen blev 
række gode placeringer ved det nr. i højdespring. 
store VGU-amtsstævne i Hjør- Piger indtil ti år: Her blev 
ring, hvor der Også var atletik Anne Rohlen nr. et i læng
på programmet. despring og nr. to i 100 m løb, 

I det strålende sommervejr mens Dorte Damsgård besatte 
dystede de unge mennesker fra førstepladsen i ·100 m løb og 
Sæby sammen med deltagere andenpladsen i længdespring. 
fra Dybvad og Hjørring. Sæ- Piger· 11-12 år: Lene Rohlen 
bynitterne opnåede adskillige blev nr. et i både lOO m løb og 
fine resultater, og af Sæby-pla- højdespring, ligesom hun fik en 
ceringer kan næ_vnes: ' andenplads i længdespring. Ti-

Drenge indtil ti år: Her blev na Sørensen besatte første
Henrik . Hougård nr. et i både plaasen i længdespring og kug
l 00 m løb, længdespring, og lestød og blev desuden nr. to i 
kuglestød og opnåede desuden nøjdespring. Pia Jensen blev 
en andenplads i højdspring. nr. to i 100 m løb, mens Laila 
Rene Christensen blev nr. et Hansen opnåede en tredjeplads 
højdspring og nr. to i 100 m både i 100 m løb og i kugle
løb, længdespring og kugle- stødm, mens Merete Christen
,tød . sen opnåede en tredjeplads i 

Drenge 11-12 år: Her blev længdesp(ing. 
Morten Pede~sen nr. et både i Piger 13-14 år: Beate Gade . 

: 100 m løb, længdespring og \)l~_~nr,; ~JJ witm }~b..,1f{· .. ~q,i . · 
~uglestød, men~ Gert Rasll\u~inm 1((Ji~~~!q~.~r9i ~~,&fefti'i,:, W ~ 

. ~ n blev nc. et 1 ~00 m løb og a~ uden llf. tr~ lfæpgespfin~ . . 
~fflii\s• Jir gen-Caspåer nr. tre·r ,:.,,tJ'Pi~~r· fs:1~"å~!1Jfe"t ·ot,Wte<1J3b 
"10<1 rh løb. ' ~ys 1Susaif/ie~'th rtstensen en 

.;.Dr.enge_ 13-14: Her besatte ~lads Lsåvel læAgde....som 
Morten Hougård førstepladsen højdespring. -ok 

( 



. ' . 

Atletikklubben i Sæby, 
SIK 80, har · for første gang 
tilmeldt et hold i landstu
rneringen for is-I 6-årige pi
ger, og trods det skrappe 

~ -- ~ab klarer Sæby-pigerne 
si t. . 

Holdet er i pulje med nied 
AFF, Aalporg, AK, · Aal
borg, Randers Real og. Rød
c.Cliilg. 

. . 

Sæby-holdet består af Su-
sanne Christensen, Bettina, , 
·aregersen, Lene· Larsen,. 
Beate Gade" der kun er er 13 

· år, oj -Tina Søren'sen, der 
kun er 12 år. . 

I konkurrencen i Aalborg 
satte Tina Sørensen person
lig rekord i 1 soo. m løb i ti
den 5.30.4 mi~.,1.itQs Beat, 
. Gade satte per.sonfiø rekord 
.i 400 m løb i .tiden 6S.O. 

første gang holdene ~in. En4elia •te Susanne · · 
mødtes, endte SIK 80 på en Christensen . pers9nlig re-

,_fjerdeplads·, m~nj den efter-· kord i 100 m hækkeløb i ti- · · 
følgende match på Sk'ov-~ den 18.'S sek. . 

. ·.dalen i.Aalborg i denne uge .. · :Desuden kan dpt nævnes, 
'revanche.rede ~æby-·pigerne · a.t . Leqe · i.ar~ i hold
sig og opnåede Cll ,flot tr1d- ka kurreau• P-opnåede · en 

· jeplads; kUD· to - ilt ·eJte( flohiJW•rl · 1lestød med 
nr. to. AFf opnå~tfe nemlig 8,-44 m; ffl"'5i3etttina Gre-

, A 1 poin~, 'Randers· Real 22, gersen satte : sig pt ...-første-
. SIK 80 31, AK 29. oa. Rød- ·, pladsm. i ~ spydkast' med 
· ding ·16. 31,84 m·. · -ok. 



Onsdag den 15. juni 1983 

1 Ni amts
mesterskaber 

· til SIK 
SIK 80 har deltaget i NAGl's . 
amtsmesterskaber, som blev 
afholdt i Skovdalen i Aal
borg. Stævnet var samtidig 
en kvalifikation til landsme
_sterskaberne senere på året. 

m,--Lena Rohlen (12 år) læng
despring og 100 m, Beate Ga
de (13 år) spydlcast, Betina 
Gregersen (14 år) spydkast og 
Susanne Christensen (16 år) 
højdespring. 

Sæoy tog godt for sig af 
r præmierne . Det bl~v til ni før
. stepladser, 15 andenpladser 
r og otte tred~pladser. 

Andenpladserne gik til 
Morten Pedersen, · Michael 
Holm, Morten Hougård, 
John Geisler, Søren Bak, Ti
na Sørensen, Lena Rohlen, 
Beate Gade og Betina Greger-
sen: _ 

- førstepJadserne blev vun-
9et ,af Morten Hougaard (14 
årttfiskos, Tina Sørensen (12 
år) højdespring, kugle og 89() 

Tredjepladserne vandtes af 
Morten Pedersen, Hans J. 
Casper, Kåre Jacobsen, Mere
te €hristensJn og Lene Lar-

Ni fø-rste-
1 pladser 
til Sæby 

sen. 

SiK 80 har deltaget i NAGl's 
amtsmeit,rskaber i Skovdalen 
ved Aalborg. Stævnet var sam
tidig en kvalifikation til lands
mesterskaberne senere på året. 
· 'Sæby tog godt for sig af præ
mierne. Det blev til ni . første- · 
pladser, 15 andenpladser og ot-
te trediepladser. -

Følgende fik førsteplads: 
· Morten Hougård, 14 år, diskos 
32,14 m,-Tina Sørensen, 12 år, 
højde 1,40 m, kuglestød 8,09, 
800 m på 2,37,- Lena Rohlen, 
12 år, længdespring 4, 11 m, og, 
100 m 1,41,- Beate Gade, 13 år, 
spyd 23,21 rii,~ Betina Greger
ien, 14 år" spyd 30,44 .m.- Su
sanne Christensen, 16 år, højde 
1,55 m. · 

2. pladser: Morten Pedersen, 
Michael Holm, Morten Hou
gård, John Geisler, Søren Bak, 
Tina Sørensen, Lena Rohlen, 
Beate Gade og Betina Oreger
sen. 

3. pladser: Morten Peder
sen, Hans J .. Casper, Kåre Ja
cobsen, Merete Christensen og , 
Lene Larsen. · 

. 
sem 
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Nummer e-t i 
spydkast og 
længdespring 
SIK 80 havde i weekend'en to 
atletikfolk udtaget til det -nord~ 
jyske regionshold for B-14 åri
ge. Holdet kæmpede mod ud
valgte hold fra tre andre regio
ner, og det blev kun til en tredje
plads for både pigernes og dren-
genes vedkommende. _ 

Motte,r:.-.,Hougård, ~by, 
gjorde det imidlertid goot og fik 
to førstepladser og en tredje
plads. førstt:pladseme' var i 
læng~g med 5,58 m og 
spydkast med 46,5 m. I kugle
stød blev han nr. tre med 11, 72 
m. 
· Den anden SIK-deltager, Bea-
te Gade, der var udtaget i 200 m 
og spydkast, var kommet i 
skrapt selskab,· og resuhateme 
rakte kun til to 7. pladser. 

sem 

Sæbynitter"' 
klarede sig go(Jt 

· Atletikklubben i Sæby, <iK 
80, havde to unge medlemmer 

' udtaget til det nordjyske re
gionshold for 13-14-årige til 
regionsfinalen mod tre andre 
regioner. Og de to sæbynitter 
klarede sig særdeles fint. · 

Den nordjyske region endte 
øå tredjepladsen både for dren
genes og pigers vedkommende. 

Sæbys Morten Hougård 
gjorde det særdel~ godt ved at 
sikre sia to førstepladser og en 
tredjeplads. Han blev nr. et bå
de i længdespring og spydkast 
med resultaterne henholdsvis 
S,58 meter og 46,50 meter. 
Tredjepladsen i kuglestød op~ 
nåede han med et stød på 11, 72 
tneter. 

Den anden sæbnynit, Beate 
Gade, var udtaget i 200 m løb 

· Og spydkast. Hun var kommet i 
skrapt selskab, og resultaterne, 
henholdsvis 30,1 sek. og 24,95 
meter, rakte til to syvende
pladser . 

. NordjyRands Amts Gymna
stik og Idrætsforening har også 
deltaget med et hold ved lands
mesterskaberne i Stenløse·. Her 
havde SIK 80 følgende udtaget: 
Bettina · Oregersen,'f Susanne ( 
Christensen, Kåre , Jacobsen, 
Søren Bak, Jan Nielsen og 
John Geisle~ ' Herferne op
nåede en tredjeplads oa piaerne 
en femteplads; 

I 



15 unge fra SIK 
til mesterskaber 

Sæby Idrætsklub 80 sender i 
weekenden, 27. og 28. august, 
15 af sine unge medlemmer til 
landsmesterskaberne for de 
9-12 årige. 

Mesterskaberne udkæmpes i 
Fuglsø-centret. 

- Sæby har gode chancer 
for at hjemf ør~ nogle medaljer, 
oplyser formanden, lærer Gun
nar Møller Nielsen. SIK 80 har 
satset meget på atletiktræning 
af de yngste årgange, og det ser 

nu også ud til at give fine resul
tater. 

SIK 80 har i år deltaget i en· 
holdkamp for de 11-12 årige og 
13-14 årige. Efter første runde 
ligger Sæby's piger, i gruppen 
11-12-årige, på, en flot første
plads med 6755 points. Det er 
100 points foran Randers, der 
er nr. 2. Der deltaaer ialt 27 
klubber i denne holdkamp, be
stående af fire aktive fra hver 
klub. 

• I T1rsdaa den 16. au1ust 1913 

Guldmedalje 
til Sæby-dreng 

V ed de jyske µngdomsme
st~ka~ 1983 i Aalborg op
·nåedf!M({ræ' 'lPf<>Jtl~,rc1g1 fra li J 

;~~fW~~ _ d~~~ '1%jyd-· !!)c 

v iasilor ~~ Ange\rr.enge.· . ~ · 
~ Hatts·tast var p~44,65 me-

_._. Wlil,.._ ________ ......,: 

Foniden guldmedaljen hjem
bragte Morten Hougaard også 
en sølvmedalje til Sæby i disco
skast. 

Endvidere fik Bettina Gre
gersen en broncemedalje i 
spydkast for I S-16 årige piger. 

_SIK 80 opnåede iøvrigt man
ge andre tilfredsstillende resul
tater i den skarpe konkurrence. 

For de 13-14 åriges vedkom
mende ligger SIK 80 på en 12. 
plads ud af 28 deltagende hold 
fra hele landet, dvs. i den -bed
ste halvdel. 

1" JjL • 

Som tidligere omtalt kvali-
ficerede Sæby sig i foråret med 
fire deltagere (11-12 årige) til 
Anders And finalen i Roskilde. 
Finalen foreglr i den kom
mendeweekend, og de fire, der 
skal dyste i Roskilde er Tina 
Sørensen, Lena Rohlen, Merete 
Christensen og Morten Peder-
sen. yt · 



Her ses de to medaljetagere fra de jyske mesterskaber, Morten 
Hougård og Bettina Gregersen. 

De unge atletikfolk er 
inde i en god udvikling 
SIK 80 har satset meget på at
letiktræningen af de yngste år
gange, og det ser nu også ud 
til at give fine resultater. 

Klubben har således i år 
deltaget i en holdkamp for de 
11-12 årige og 13-14 årige. Ef
ter første runde ligger Sæbys 
piger på en flot l. plads med 
6755 points, hvilket er over 
l 00 points mere end nr. to 
Randers. Der deltager i alt 27 
klubber i denne holdkamp, 
bestående af fire aktive fra 
hver klub. For de 13-14 åriges 
vedkommende ligger de på en 
12. plads ud af 28 deltagende 
hold.fra hele landet - d.v.s. i 
den bedste halvdel. 

Sæby fik ligeledes fire 11-12 
årige kvalificeret til Anders 
And-finalen, som afvikles i 
Roskilde i den kommende 
weekend. De fire er: Tina Sø
rensen, Lena Rohlen, Merete 
Christensen og Morten Peder-

sen. Weekend'en efter skal 
der dystes i Fuglsø, hvor der 
er landsmesterskaber for de 9-
12 årige. SIK 80 sender 15 un
ge til dette mesterskabsstæv
ne, og man regner med at få 
nogle medaljer med hjem. 

Guld, sølv og bronze 
Klubben deltog i weekend'en i 
de jyske ungdomsmesterska
ber, som afholdtes i Aalborg. 

I den skrappe konkurrence 
opnåedes mange tilfredsstil
lende resultater, og for klub
ben var det dejligt, at Morten 
Hougård blev jysk mester i 
spydkast for de 13-14 årige 
drenge med et kast på 44,65 
meter. Foruden guldmetaljen 
hjembragte Morten også en 
sølvmedalje i discoskast. End
videre fik Bettina Gregersen 
en bronzemedalje spydkast 
for 15-16 årige. 

sem 



Onsdag den 24. august 1983 

Medaljetagerne i Roskilde, fra venstre Tina Sørensen, Lena Rohfen, Merete Christensen og Mor
ten Pedersen. 

Fire deltagere -
fire medaljer 
De unge atletikfolk fra Sæby 
bliver tilsyneladende bedre og 
bedre. 

Ved Anders And legenes 
landsfinalestævne for 11- og 
12-årige, der i weekend'en af 
vikledes i Roskilde, hjemførte 

- fire deltagere fra SIK 80 to 

15 ldmedaljer, en sølvmedalje 
og en bronzemedalje. 

Det må siges at være en ual
mindelig flot præstatio n , ikke 
mindst når man tager i be
tragtning, at ca. 20.000 børn 
fra hele landet har deltaget i 

de indledende stævner. Heraf 
var godt 200 børn kommet 
gennem regionsfinalerne og 
dermed klar til finalestævnet i 
Roskilde . 

De fire deltagere fra Sæby 
var Lena Rohlen, 12 år, der 
vandt guld i højdespring med 
1,50 m, Merete Christensen, 
11 år, guld i højdespring med 
1,35 m. Tina Sørensen, 12 år, 

fik sølv i kuglestød med 8,60 
m, mens Morten Pedersen, 11 
år, sikrede sig bronze i 100 m 
løb med tiden 14,8 sek. 

Derudover havde de også 
fine resultater i andre <liscipli'- , 
ner, hvor de snusede til me
daljerne . Tina og Lena havde 
således også en 4 . plad s hver. 

sem 

Fem fra Sæby 
9g Dybvad til 
Roskilde 

Fire unge idræt sfolk fra Sæ
by 'og en fra Dybvad blev udta
get til Anders And Legenes fi
nale i Roskilde i august. 

Udtagelsen skete ved re
gionsfinalen for nylig i Aal
borg, hvor både Sæby go Dyb
vad havde deltagere med. · 

Merete Christensen, Morten 
Pedersen, Lena Rohlen og Tina 
Sørensen skal med fra Sæby, 
mens Lise Hundevad er udtaget 
fra Dybvad. 

Ved regionsstævnet sku lle 
der en førsteplads til at sikre 
deltagelsen i Roskilde-finalen . 
Laila Hansen fra Sæby var tæt 
på også at komme med, idet 
hun fik en flot andenplads i 
kuglestød. • 

Dybvad IK havde kun tre 
deltagere med i Aalborg. For 
uden Lise Hundevad var det 
Michael Veien og Anders 
Christiansen. 



"Bronzemedalje 
til Sæby-pige 
· i .manJekamp 
· Sæby Idrætsklub, SIK 80, 
havde i weekenden tre atletikø
vere i K,benhavn til ~ t man-
gekamp. , 

Der var lagt op til en spæn
dende kamp i 11-12 årsgr.up
pen. 

Sæby's jyske rpester, Tina 
Sørensn, skulle møde sin nær
meste modstander fra JM, 

· Lærke Andersen, Århus. . 
Lærke Andersen satte ind 

med en kanonstatt i 60 m hæk, 
og Tina Sørensen var bagud 

. med ca. 200 point. Tina kæm
~ pede sig ind på Lærke gennem 

øvelserne. Efter kuglestød, 
længdespring (4,58 m) og høj

. despring var hun kun 40 point 
· bagud. Disse point kunne sag-· 
tens indhentes i sidste disciplin 
800 m, men I orinden kom · 
spydkast. som ikke er· Tina's 

1 
1~ .()yer _for .Lærke. som ' 

· n~!OR . J~tte personlig rd i 
· sp~ med ~m; m, kom 
Tina:øge.t baglfl; indea., idSW"' 
disciplin. · --- . · --.. ~ 

Tina kæmpede på·ane 800 m 
og satte -etr flot personlig re
korg pied 2.34.1~. Alligevel 
var DM-sejren -ikke inden for 
rækkevidde, men Tina Søren
Jens samfelfe'-resultat, 5376 
points gav dog en flot bron'
zemedalje. 

Beate Gad_e kæmpede også 
en brav mangekam~ , P. op
nåede en 7. plads I f lJt-
13/ l 4 år. Det var et pænt resu -
tat · i betragtning af, at Beate 
O~e d for første gang. 

Mort!n Hougård opnåede 
7331 point og en 10. plads. 



SIK 8_0 i Sæby 
fortsætter 
de gode takter 

Atletikklubben i Sæby, SIK 
80, fortsætter de gode takter 
her i efterårssæsonen. 

Klubben opnåede nemlig ved 
Anders -iA.wl,leJenes finale
stævnet LRosit lde for de 11-og 
12-årige to guldmedaljer, en 
sølvmedalje og en bronzeme
dalje. 

Ca. 20.000 børn fra hele lan
det deltog i de indledende stæv
ner, og godt 200 var så kommet 
velbjeraet acnnem regionsfina
lerne og var dermed klar til 
landsfinalestævnet i Roskilde. 

Sæby-klubben fik fir~ 4el~ 
gere med til finalestævnet, og 
at de alle sikrede sig en medal
je, havde ingen på forhånd tur-
det drømme om. , 

·Lena Rohlen opnåede guld
medalje hos de 12-årige i høj
despring med et spring på 1,50 
meter. I den samme disciplin 
for de li-årige opnåede ogsA 
Sæbys Merete Christensen også 
en guldmedalje, med et spring 
på 1,35 m. I rækken for de 
12-årige sikrede Sæbys Tina 
Sørensen sig en sølvmedalie i 
kuglestød med et stød på 8,60 
meter. Endelig opnåede Sæbys 
Morten Pedersen en bronzeme
dalje ved at besætte tredje
pladsen i 100 m løb i tiden 14,8 
sekunder. 

Oe fire sæbynitter opnåede 
desµden også fine resultater i 
andre discipliner, hvor de snu
sede til medaljer. Tina Søren
sen og Lena Rohlen tilkæmpe
de sig således begge også en 
fjerdeplads. -ok 

Fire idrætsfolk fra 
Sæby til-landsfinale _ 
SIK 80 deltog i weekend'en i 
},\nders And legene i Aalborg. 
&lrætsstævnet var en amtsfi
mlle for 11- og· 12-årige dre~ 
at; og piger. 

' SIK 80 havde forinden af-
ltoklt et indledende s~vne fok 

· S!, bys skoler. Ved dette stæv- • 

[

• -var der 30 børn, som kvali
fft_ _ erede sig til Aalborg-stæv- -
aet. . _ 
- Øvelserne, der dystes i, er 
100 og 800 m løb, højde- og 
laengdespring samt kuglestød. ' 
Førstepladserne får en gratis 
tur til landsfinalen i Roskilde. 

SlK -80 var meget tilfreds 
. med de opnåede resultater. 
'Man hjembragte -nemlig fire 
førstepladser, hvorved Merete 

Christensen, Morten Ped.er
- sen, Tina Sørensen og Lena 
Rohlen kvalificerede sig til 

-Roskilde-stævnet. 
Laila Hansen var også tæt 

på med en flot andenplads i 
kuglestød. - ~ 

Der var desuden mange sæ-, 
bynitter, som nåede f_r:em til 
finalerne, så alt i alt var det et 
udbytterigt st~vne set med 
Sæby-ø_jne. 

~ PR 
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Fine -resultater til 
SIK 80 i weekenden 
Fjorten atletikudøveie fra Sæ
by deltog i weekenden . ved 
Bømelandsmesterskaberne i 
Fuglsø. 

De aktive var i alderen 9-12 
I år og all; havde en spændende 

og oplevelsesrig tur i de skøn
ne omgivelser. 

ser. Ledere på turen var Jan 
og Hanne Rohlen. 

I weekenden atnoldtes des
uden DM for ungdom i Vejle, 
og her havde Bettina Greger
sen, Susanne Christensen, Le
na Larsen og Morten Hou
gård' kvalificeret sig til at del
tage. Bettina Gregersen ud
mærkede sig med at vinde 
sølv i spydkast med 35,60 
mtl'. I samme disciplin opnåe
de Morten Hougård en 6-. 
plads med 44,92 mtr . 

sem 

Deltagerne var Anne Roh
len, Tina Sørensen, Dorte 
Damsgård, Mette Fabricius, 
Merete Christensen , Lena 
Rohlen, Allan Ankerstjerne, 
Henrik Hougård, Christian 
Isaksen, Rene Christensen , 
Gert Rasmussen, Morten Pe- 1- - - ~ ~ ~ - - .....___...... _ ___, 

dersen, Lars Holdensen og 
Hans Jørgen Casper. 

I . konkurrencen med 220 
andre børn blev det til syv før
stepladser og syv andenplad -

... ~l 

Fine placeringer 
til sæbynitter 

14 friske atletikudøvere fra 
Sæby har deltaget i børneme
sterskaberne i Fuglsø, hvor de 
sikrede sig syv førstepladser og 
syv andenpladser, samt andre 
fine placeringer blandt de 220 
andre børn. 

De deltagende børn fra Sæ
by, i alderen ni til 12 år, var 
Anne Rohlen, Dorte Dams-

. gård, Mette Fabricius, -Merete 
Christensen, Lena Rohlen, Ti
na Sørensen,-Allen Ankerstjer
ne, Henrik Hougård, Christian 

. !saksen, Rene Christensen, 
Gert Rasmussen, Morten Pe
dersen, Lars Holdensen og 
Hans Jørgen Ca~per. 

Ledere på turen var Jan og 
Hanne Rohlen . 

SIK har endvidere haft fire 
medlemmer til DM for ungdom 
i Vejle. Det var Bettina Greger
sen, Susanne Christnsen, _Lene 
Larsen og Morten Hougård. 
Bettina Gregersen udmærkede 
sig ved at vinde sølv i spydkast 
med 3S,60 m. I denne diciplin 
opnåede Morten Hougård en 6. 
plads med 44,92 m. 

I den kommende weekend er 
der udtaget flere medlemmer 
fra SIK til to nordjyske hold. 
Til landsmesterskaberne i Sten
løse inden for NAGi er udtaget 
Søren Bak, Kåre Jacobsen, Jan 
Nielsen, John Geisler, Bettina 
Gregersen og Susanne Chri
stensen, samt Lene Larsen, det 
dog er forhindret i at deltage. 

På Jyllands hold inden for 
JAF for 13-14 årige er Beate 
Gade og Morten Hougård ud
taget til holdkampen på Kol
ding Stadion på lørdag, 



Atletikklubben i Sæby, SIK 
80, sikrede sig både guld og 
. bronze, da der i lørdags i Ran
ders blev afviklet Jyske mester
skabeF i kås.tetrekmap. 
: Guldmedaljerne - sikrede 

Morten Hou gård sig med . en 
serie på 42,12 meter i spydkast, 
35,28 meter-' i ·diskoskast · og 
11,25 meter i kuglestød. Disse 

. resultater gav i. alt 2365. point, 
og det rakte ti1 guld . . 

Sæbys anden deltager, Bet
tina Gregersen, opnåede-bron
ce for en · serie på 32,08 m, 

.23,93 m og 9,06 m. Disse resul-
. tater gav J800 point. . 

I søndags deltog 24 atletiku- · 
døvere fra ' Sæby-klubben i· 
DAI's kredsmester.skaber i Aal
borg. Kredsmesterskaberne var :e~ kvalifikation .· til landsme: 
sterska berne, ;der også afvikles 

· i Aalborg, nemlig den 1. og 2. 
oktober. · 

·Ved kredsmesterskaberne 
tog Sæby godt for sig af ret
terne med ikke færre end 18 
.førstepladser og 12 anden
pladser. 

Sæbys førstepladser ved 
kredsmesterskaberne blev vun
det af Lena Rohlen, Tina Sø
rensen, · Beate· Gade,. Susanne 
Christensen, Bettina Greger
sen, Jan Lang, : Morten Hou-

. gård, John Geisler og Søren 
Bak. Andenpladserne gik til 

. Pia Christensen, Beate Gade~ 
Rene _Christensen, Morten Pe
dersen, · Gert Rasmussen,:. Mi
chael Holm, Jeppe Garde og 
Kim Christiansen.· -ok 



V~ de jyske mesterskaber i 
kaste--trekamp. i lørdags del
tog fra Sæby Morten Hou
gård og Bettina Gregersen. 

Kaste-trekampen består af 
di~ciplinerne ~pyd-, kugle- og · 
diskoskasf. Mo~tens _serje i de 
tre kast 'var 42, 12 m, 11,25 og 
35,28 m. Dette gav i alt 2365 
p~ints, og dermed var guld:. 
medaljen hjemme. Bettinas 
serie var 32,08 m, 9,06 og 
23,93 m, hvilket - gav 1800 
points og bronzemedalje. 

-- - End~idere deltog 24 atletik
folk fra Sæby søndag i DAJs 
kredsmesterskaber i Aalborg. 
Mesterskaberne gjaldt som 
kvalifikation til landsmester
skaberne i Aa·tborg den J .. -2. _ 
oktober. -

Sæby tog godt for sig af ret
terne med ikke færre end 1-8 
førstepladser -og 12 anden
piadser. 

sem , 
- < 
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o~'b63Q, · SIK 80 klarer sig godt,, 
i ungdomsrækkeme 
SIK 80 beviste klart sin styrke 
i ungdomsafdelingen . ved 
NAGis uofficielle amtsme- . 
sterskab j · Dybvad-hallen i 
søndags. 

Resultatet blev · 13 første
pladser, syv andenpladser og 
seks tredjepladser . 

Hos de 11-12 årige besatte 
Tina Sørensen førstepladsen i 

. højdespring, længdespring og 
hækkeløb, og Morten . ·Peder
sen vandt hos drengene i 
længdespring. I aldersgrup
pen 13-14 år-vand~ Beate Ga
de i hækkeløb, længdespring 
og 300 m løb, mens Morten 
Hougaard ··i samme alders
gruppe vandt i længdespring 
og hækkeløb. Hos de JS"16 
årige besatte Susanne Chri. 
stensen førstepladsen .i højde-· 

sprihg, længdespring og hæk-· 
keløb. Q 

Andenpladserne vandtes af 
Merete Christensen, , Henrik 
Hougaard , Morten Petersen 
og Pia Christensen . Tredje
pladsern~ gik til Anne Roh
len, Pia . Christensen, Carsten 
Stocklund, Stig Thoms~n og 
Morteri Krogh. · sem 



-- -·- ------'-- · ---- -- - -- -

..____, 

Som selvejende institution kan vi 

støtte lokale initiativer med stort S. 

Service med stort S. 
Som lokal sparekasse 

er vi naturligt interesseret i 
aktiv støtte til samfundet 
omkring os. · 
Som selvejende institution 
skal ingen have del i 
overskuddet . Vi kan ud
nytte det til lokale 
initiativer. 
Det gør vi med glæde. 

• Ei 
Sparekassen Sæby 

i 
~ -en 



TILMELDING: 

TILMELDINGS-

Helst skriftligt med vedlagt check 
til: 

Gunnar Møller Nielsen 
E. Billesvej 18 
9300 Sæby 

FRIST: Senest onsdag, den 2.maj 1984. 

STARTGEBYR: Indtil 16 år ....... lo kr. 
1? år og ældre ..... 2o kr. 

PRÆMIER: Til alle vindere i gruppen. 

DIPLOMER TIL: Til alle med tid og distance. 

ALDERSKLAS
SER: 

OMKLÆDNING/ 
BAD: 

START/MAL: 

STARTTIDS
PUNKT: 

STARTNUMRE: 

RUTER: 

- 12 år 3,6 km 
13 - 16 år 3,6 - eller 9,5 km 
1? - 35 år - ,, 
35 - 45 år - ,, 
45 - - ,, 

Sæbyhallen ca. ?oo m fra start. 

Tennisbanerne ved Skovlyst. 

Kort rute - kl 13.30 
Lang rute - kl 14.15 

Skal afhentes ved startstedet 
senest 15 min. før start 

Ruter er afmærket og Sæby Ci
vilforsvar er placeret ved ruten. 
Ruterne er lagt i et naturskønt 
område, hvor den lange rute føl
ger Sæby A ca. 3 km og går derfra 
til Langtved, hvor der er udsigt 
over Sæby og Frederikshavn. Ca. 
3 km af ruten foregår på astfalt, 
resten er på stier og grusvej. 

( ( 

( ( 

Her viser Mette et af de fine krus, 
som er lavet til Sæbygaardløbet af 

ALICE OXAGER! 

/ad 

TILMELDING 

klub: l - te:kort - te 
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Igen ma~r af . 
Di~daljer til: SIK~ -&O .. 
. . ·._ · _ . . . ~ . • . ... . ~ • .;. .·. : . , · · ."" ,·<. •... .. -~'-:'·;,,, ' - ... 

_-SæbY. · lt'lr~ts · '.~lob , deltog . r se"rr, ·skal f øvrigt _ delta-gi~ i et 
weekend'en ·i ·DAl's lan:dsm:e.;; trænerkursus L:Poleri" i efter-

~ . \.. : - . ' :· -='...; t: ~ - - . ~- ~ . ""' ..- - ~ ~ -, --::,,. 

sterskaber;som ,-blev afvikle-ti . ··årsferien . De1to ··unge.sæhyrifr-. 
- Odense under ikke alt for . ter tager af sted på løxdåg ~ _ 

g~nst\~e v~jrfo~lt~ld .• -.~~ ~~pe ~- vender hJerr( iifn_ ~,~ri _22:_~ ol<-. · 
rafuren ·1agde~e·1{ ~æmper '. pi tober. De skal bo LWarszawa 
præst,tionerl)e, '°·men b~tinge,~. . . . det . meste_ af tiden~ 'm~.n~ des
·serµe var ens·. for ·alle~ .og ··da · uden tit bxen Sp,åbt~~ soni~ lig- : 

. det fø.rst-og Jrenimest er pla- · ger · ·130 km·. fr~ Warszawå · 
ceringerne, ·der ' t~ller 'ved · et midt i et.naturskønt områd~ . .. 

- . - - - i,. . :-_ ~· 

· ~andsmesterskab og · ikke de · Stadion, _ hvor der skal trænes, 
enkelte præstati~ner, gjorde er specielt -derved, at det er ~ 
"et ikke ~å meget. ,·: , .· ~ . ; . , P.lao~ret ,miqt i Cllcc-.SkQV ~ ~ ," 

' "l' ... - ~ ,._ ... • ~ 7 - ,. - ..... ~ - - .. 

· D~r .var-15 -al_ctive med,·frå · .· ud~n-'af"-:der · er -fældet-nogen 
·sæb}1, mens Ib-1,sak-sen-~deltog· . . træer. Dei: er ·naturligvis "og_~å · ~ 

... · som· led~r~".Qg·' det bJ~y°Jili~ai~ . . . ~- .·. ?. 

, .18 meclalje,r,. byøraf ~ae :seks. 
- -· __ var .af guld.::OissefblevJ ,l!ndeJ 

af M~rete .. Cbristensen (11-12~: 
c\r)_ i .h'i'jde~ Beate pad~. (13-
14 ;\r)-.+r.i iSJ!1Jdkast ~"""'Ug:~4ØO:ffli;:.:~i · 

- \:} ~ - · ~ ~ ~\ :'t-.al.;:~~~4,.#"' .°' ·~, ~ .-__ / i-:.:..._?:, l~~,~' : ~ 

. Morten . feterseir f f:f::f2 ·åtf i " 
~Jde? .. M}Jr~eg ~o~iaa _~~ tt~-·.; 

.. , 16. år) ~i . spydkast :ijg'. ~rommy . 
Niel&~IL05:!6 ~å~) i-hø]g<i.~-._ ·· .. 

' ', • J -

På .trænerkursus ~ 
-i Polen ~ · : .--
. De to ·_ sid~tnævnte, ~Aorten 

• ~ . i' ... ~. ~ - . - ~ 

Hougaard og. :rommy -Niel::. 



/ ~/ 
/4 

0~ -
\.o"'Ø 

o'f: ~~ ~~--,....--~-:--:-~---:-~-.-------.-::-~ --r- · 

~ <iP?,Q, 
00

(\ · ~RekordStort,ant~t· sæb~nitter tii . 
0 amtsmesters-kab I atletik .. 

• L... 

'l,_ 

42_ atletikfolk .fra Sæby-d_eltog · 40 til træning hyer gang. 
·søndag i NAGI's amtsmester- Stævnet i ·Oybvad forløb ..) 
skaber i atletik, som blev af- godt.~ Forud _en Sæby _ deltog · 
. viklet i Dybvad-hall~n. · Hals, : Frederikshavn og Dyb-

Bestyrelse og trænere i SIK .vå·d . .. Det blev til følgende 1. 
80 er glade for ·den stor~ til-: J:!ladser til SIK· 80:_ Hos de · 12 _

1 

_slutning, · som _ atletikken har · årige drenge vandt . Morten 
fået blandt ungdomme)l i Sæ- · Pedersen i .trespring og i -3x33 ~ 

1 

by. " · . m løb, mens .Steffen Nielsen-_ 
., ci. ' ~- • ,i. 

; · - .. Den store interesse skyl- ·blev. blev nr. ·et i kuglestød og ., 
des del's de gode . resultater, 800 m. Hos de 14 å~ige·· blev " 
som klubben har o'pnået de · Allan · Riis nr. et i Jx33 m, 

I . senere år på landsplan, dels de mens: Allan Ankerstjerne . sej-· 
sidste tre··· årf "arbejde og ·;træ- · ·reµ_e · f 8QO m hos ·de -IO-årige,~ · " 

r- ning med-de~-8 årige, hvor vi 1 og~fylorten -Hougaard blev ·nr. 
i indendørssæsonen har .over I ~ et·-tlfuglestød hos de 16-arige. 

~· • - ... \ .,, • - ~ < ~ 1'I 

~,,. ----- -~ ~ - · -;flos pigerne var der første- . 
-:·p)~ier ti(Dorthe Damsgaard . 
. i 800 m løb ~i.aldersklassen -op 
til l O år, mens Meref e. :Chri
steps~il sejrede 1 k~glestød 

4"-o. • 

· hos .de 12-årige. 
' . 

sem 



. No~~ 1·0,8'/ 

>>Sæby-atletikudøvere 
fortjener kunststof<< 

Formanden for atletikklub
ben SIK 80 i Sæby, Gunnar 
Møller Nielsen, håber på, at clet 
til næste års udendørs sæson 
lykkes at skaffe bedre facilute
ter. - Vor talentfulde ungdom 
fortjener kunststofbaner, siger 
han. 

- Uden at tage munden for 
fuld kan jeg vist roligt sige, at 
vi har Vendsyssels største ung
domsafdeling, så tilgangen af 
atletikudøvere er sikret de 
kommende år, hvis vi ellers er 
dygtige nok til fortsat at moti
vere børnene til atletik ; siger' 
Gunnar Nielsen og fortsætter: 

- Antallet af medlemmer i al: 
deren fra 9 til 16 år er det sam
me som sidste år, men stadig 
mangler vi de 15-16-årige og 
ældre . 

Når man kommer op i den. 
alder og har et talent for atle
tik, så har man det ofte også 

for andre sportsgrene. Derfor 
tænker den aktive på facilite
terne - og her kan vi overhove
det ikke være med med de grus
baner, vi har. 

Jeg bliver meget skuffet, hvis 
ikke kommunen bevilger os 
kunststof på tilløbsbanerne til 
næste sæson. Det har de aktive 
atletikudøvere fortjent. Den 
sammen mening er jeg sikker 
på, at hovedparten af Sæbys 
befolkning har. Der er ingen 
politiker, som kan forvente 
bedre resultater med vore nu-· 
værende baner, end der er ble
vet vist i år . 

Gunnar Møller Nielsen fast
slår, at 1984-sæsonen uden 

, dørs var præget af en lang ræk
ke placeringer blandt de bedste, . 
også i de mest betydende kon
kurrencer på landsplan. 

Hallen. Det er sket med et re
kordstort antal medlemmer 
blandt de 6-8-åi:ige. Det drejer 
sig om ca. 45, som træner lege
former for atletik. Grethe Hou
gård og Leif Rømming står for 
denne af deling, men heldighvis 
hjælper også forældre til. -ok 

Indendørs-sæsonen er nu I 
startet med træning i Sæby- I 



Onsdag den 14. november 1984 

SIK 80 havd~ flest d~ltagere 
ved indendørs amtsmesterskab 

. . 

NAGI's indendørsmesterska- Morten Njelsen ·nr. to i hæk, I Morten ·Hougård nr. et i 
be~ i atletik blev i søndags af- 21.3 sek. ,-' og nr . to i· 30Q.~_'-m~...J_,;l~æ~nu;;g~d'-"'e"1.lsol,l.lrL..LioU,·e ...... · _._--mLIJe ..... c..._l _.se,_,.2u.0.,__._..ll)~~..i,..;O .... a--= 

viklet i Dybvad. Der deltog i l~b; 54.66 sek. Je-ns Chri s 
·au ca. 150, og VJ kom fra Sæ~ sen nr. tre i 300 m, 55.16 , 
by. Desuden deltog Frederi~s- 13/14 år: Allan Riis nr. t : ,.. A 
havn, Aalborg, Hals, Aaby,-· . 300 m med 48.45 .sek. 15'-- _ ---:1Si:!·:.Jiaa~L..11111~~~'fo-P~;.l,,_,.,..Ji.:·~=-~= · ~e 

bro og Dybvad. · år: · Tommy Nieisen nr. 1 

· Mange af ~e nystartede fra · højdespring, C 75 m, og n~ 
Sæby k,larede sig fint i selska- . i længdespring .med 5, 13 · 
bet, så det lover godt for deres -- Største in1 

dørsstævr resultater senere hen. Det blev 
tii i alt syv førstepladser, 1J 
andenpladser og syv . tredje-
pladser. Der blev konkurreret 
i disciplinerne højdespring, 
længdespring; hækkeløb og · 
300 m løb . 

For sæbynitternes vedkom
mende blev resultaterne: 

Piger op til 10 år: Dorte 
Damsgård nr . tre i 300 m løb i 
tiden 56.2 . 11/12 år: Merete 
Christensen nr. et i højde med 
1.36 m, nr. io i hæk, 21.1 sek. 
og nr. 3 i længdesprin_g med 
4,16 m. Anette Nielsen nr. to i 
300 m, 54.4 sek., og nr. to i 
længdespring med 4,20 m. 
Hos de 17 / l 8-årige piger blev 
Susanne Christensen nr. to i 
længdespring med 4,46 m. 

· Hos drengene blev resulta
terne: Op til 10 år: · Allan An-
kerstjer~e nr. to i 300 m løb ; 
57.15 sek. 11/12 . år: Morten ·· 
Pedersen _ nr. et i længdespring -
med 4,87 m (halrekord) og nr. 
et i højdespring med 1,40 m. 
Mads Hougård nr. to i læng-
despring med 4,61 m .og nr. 

• tre i højdespring med 1,30 m. ~ 

• nogens1nc 
Sæby-haU 
SIK 80 afholdt søndag et 
kæmpestævne i Sæby-hallen 
med i SS deltagere fra AFF , 
Aalborg, Hals, Dybvad, FAK, 
Frederikshavn, og. SIK 80._ 

Der blev dystet i 3x33 m 
løb, trespring, 800 m løb og 

- kuglestød. Foruden de indivi
duelle placeringer blev der og
så som noget nyt afviklet en 
holdkamp, hvilket betød lidt 
ekstra spænding . 

Holdkampen blev vundet 
af SIK 80 i aldersgrupperne 
indtil IO år, 11-12 år og 13-14 

- år. AFF vandt gruppen 15-
16 år, mens Dyb vad sej rede i 
aldersgruppen 17 --18 år. 
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Denne holdkamp var med ·. st 
til at give de aktive atletikud- G 
øvere en holdfølelse, som fik OJ 
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Otte 
f Ørstepladser · 
til SIK 80 . . 

ge atletikfolk blev transporte
r~t i private biler, og mange af 
forældrene er aktive hjælpere 
og dommere ved stævnet. 

, SIK 80 fik otte f ørsteplad- . 

NAGI afholdt __ i ·søndags det , ser, ·11 andenpladser og ti 
tredje af fire · stævner i inden- . .. tred~epladser ~ 1 .' pladserne gik 
dørs atletik · med Dyb vad som til, Dort _he . Damsgård ( 10 år) i 

} arrangør .. · Der deltog i alt ca. 3x33 m. løb, . Spsanne Chri-
! 160, hvor Sæby stillede · med st~nsen (17-l8 ·år) j trespring, 

de fleste, nemlig 54. De man- Mqrten -· Nielsen ( 11-12 år) i ·· 
kuglestød, Morten Petersen · 

1 12 · ~r) i . trespring, Mads 
i Hougård ( 11-12 år) i' 3x33 ·m 
r løb, , Allan Riis (13-14 årf i 

· 3x33 m løb og Morten Hou- · 
gård -(15-16 år) i 3x33 m løb og · 
trespring. . / 

.sem 



- -:...-:::.==__;::..;._ ___ _ 

v.·r~ 1<i-1~ -811 . 

Dyb,vad og Sæby var 
de dominerende ved 
mesterskabsstævne 

Deltagern e fra Dylhvad og 
Sæby dominer ede ved . det sid
ste af fire stævner i Dybvad 
hallen med afvikling '. af de 
nordjyske mesterskabc .r i in
dendør s atletik. 

Ved stævnet sikred~e både 
Dybvad og Sæby sig sås af i 
alt 16 mulige amtsme .i;terska
ber, mens der blev to til Hals og 
et enkelt til såvel Åbyb \ro som 
Aalborg -klubben AFF . Amts
mestersk,aberne gjal_øt 3'00 me
,ter, løb og ihøjdespring \for al- ' 
d.et<s!<lass.erne 11-18 år. : 

· Ved stæ_vnet blev · deJ også 
konkurrere t i hækkek bb og 
længdespri ng, og samlet , sikre-

' 

de Dybvad sig 14 af 38 mulige 
førstepladser, Sæby 13, AFF 6, 
Hals 3 og Åbybro 2, mens der 
ingen førstepladser blev til 
FAK 66 fra Frederikshavn og 
Hjørring. 

Ved stævnet stillede Sæby
klubben SIK 80 op med 50 del
tagere, mens der var 36 fra 
Dybvad, 22 fra Hals, 17 fra 
AFF, 5 fra såvel F AK 66 som 
Åbybro og endelig 4 fra Hjør
E_in~. 

o Vinderne 
Stævnets vindere blev: 

Piger indtil 10 år: 
300 m løb og højdespring: 

Gisela Kjellingbro, Dybvad, 
længdespring : Carina Jensen, 
Sæby. 
Piger 11-12 år: 

Hækkeløb, 300 meter løb og 
længdespring : Ann K. Rasmus
sen, AFF, højdespring : Merete 
Christensen; Sæby. 
Piger 13-14 år: 

Hækkeløb, 300 m løb og 
højdespring: Beate Gade, Sæ
by, længdespring: Lone Bent
zen, AFF. 
Piger 15-16 år: 

Hækkeløb, 300 m løb, læng
despring og højdespring: Inger 
Bundgaard , Dybvad. 
Piger 17-18 år: 

Hækkeløb, 300 m løb, læng
despring og højdespring: Su
sanne Christensen, Sæby. 
Drenge indtil 10 år: 

300 m løb : Allan Ankerstjer
ne, Sæby, længdespring : Chri 
stian Buhrmann, Åbybro, og 
højdespring: Bo Mikkelsen, 
AFF. 
Drenge 11-12 år: 

Hække løb og 300 m løb: 
Frank Mogensen, Hals, læng-

- ---
despring og højdespring : Mor
ten Petersen, Sæby. 
Drenge 13-14 år: 

Hækkeløb og 300 m løb : Sø
ren Bruun, Dybvad, læng
despring : Bo Thygesen, AFF, 
højdesp ring: Peter Buhrm ann, 
Åbybro . 
Drenge 15-16 år: 

Hækkeløb og 300 meter løb: 
Tim Brunø, Dybvad, læng
despring: Morten Hougård, 
Sæby, højdespring: Lars Bach 
Jensen, Hals. 
Drenge 17-18 år: 

Hækkeløb, 300 m løb , læng
despring og højdespring: Orla 
Mortensen, Dybvad. 

0 Halrekorder 
Ved stævnet blev der sat ikke 

færre end seks halrekorder : 
Hos pigerne indtil 10 år sprang '
Gisela Kjellingbro , Dybvad , 
1,35 m i højde. Beate Gade, 
Sæby, løb hos de 13-14 årige 
piger 300 m løb i tiden 49.06 se
kunder . I samme aldersgruppe 
sprang Lone Bentzen, AFF, 
4,94 m i lærrgdespnng . Hos de 
13-14 årige drenge sprang Peter 
Buhrmann, Åbybro, 1,70 m i 
højde. Hos de 15-16 årige dren-
ge løb Tim Brunø, Dybvad, 300 
m løb i tiden 41,66 sekunder, 
og i samme disciplin hos de 
17-18 årige drenge satte Orla 
Mortensen, Dybvad, halrekord 
med tiden 42,55 sekunder, altså 
lidt langsommere end Tim Bru
nø. 

Sæbys Merete Christensen i sili vinderspring på 1,35 meter i højde i 
pigeklassen !for de 11-12-årige. 

Ind i mellem de mange konkurrencer i Dybvad-Hallen blev der og
så' tid til afslapning. Her er det Sæbys Helle Pape, som får lidt 

»doping« af klubkammeraten Mette Fabricius! 



.; ·· 

Største inden
dørsstævne 
nogensinde i 
Sæby-hallen 
SIK 80 afholdt søndag et 
kæmpestævne i Sæby-hallen 
med i58 deltagere fra AFF, 
Aalborg, Hals, Dybvad, FAK, 
Frederikshavn, og SIK 80. 

Der blev dystet i 3x33 m 
løb, trespring, 800 m løb og 

· kuglestød. Foruden de indivi
duelle placeringer blev der og
så som noget nyt afviklet en 
holdkamp, hvilket betød lidt 
ekstra spænding. 

Holdkampen blev vundet 
af SIK 80 i aldersgrupperne 
indtil IO år, 11-12 år og 13-14 
år. AFF vandt gruppen 15-
16 år, mens Dybvad sejrede i 
aldersgruppen 17-18 år. 

Denne holdkamp var med · 
til at give de aktive atletikud
øvere en holdfølelse, som fik 
nogle til. f. eks. at ofre sig på 
en 800 m, som de _måske ·ellers 
ikke ville have løbet, for at 
holdet kunne få flest muligt 
points. 

I de tre yngste aldersgrup
per talte de ti bedste præsta
tioner med i holdkampen, 
mens det i de to ældste alders
grupper kun var de fem bed
ste. 

- Stævnet forløb godt, 
takket være de mange \ hjæl-
pende forældre, fortæller 
SIK's formand, Gunnar Møl- · 
ler Nielsen. - Vi ser frem til 
det næste stævne i Sæby -hal 
len den 5. marts, men forin
den er der landsmesterskaber i 
Fug lsø, JM i Århus og DM i 
København samt et stævne i 
Dybvad. 

De enkelte førstepladser gik 
til fø lgende: Piger indtil IO år: 
Kristine Schutze ~ AFF (3x33 

1n løb), Anita Christensen, 
SJK 80 (kugle), Louise Over
by, AFF (800 m løb) . 11-12 
år: Ann Kristine Rasmussen, 
AFF (trespring, 3x33 m løb, 
kuglestød og 800 m lø b). 13--
14 år: Majbritt Grønbech, 
Dy.bvad (trespring), Anette 
Nielsen, SIK 80 (3x33 m), Lise · . 
Hundevad, Dybvad (kugle) 
og Mette Kvist, AFF (800 m). 
15-16 år: Lone B. Nielsen, 
Dyb vad (kugle), Lone Bent
zen, AFF (trespring), Beate _ 
Gade, SIK 80 (3x33 m), Pia · 
Gerholt, AFF (800 m). 17-18 
år: Dorthe M. J ensen, Dyb
~ad (kugle), Susanne Chri-

. stensen, SIK 80 (trespring), 
Gitte Nørgård, AFF (3x33 m 
og 800 m). 

Hos drengene blev vinder
ne : Indtil IO år: Allan Niel
sen, AFF (3x33 m løb) , Mads 
Thomsen, Dybvad (kugle), 
Hans Henrik Flensted, SIK 80 
(800 m løb). 11-12 år: Ken
neth Pedersen, FAK (tre _. 
spring) , Bo Mikkelsen, AFF 
(3x33 m løb), Henrik Hou
gaard, SIK 80 (kugle), Tho 
mas Nielsen, Hals (800 m 
løb). 13-14 år: Lars Præ ste
gård, AFF (trespring), Allan 
Riis, SIK 80 (3x33 m og 800 m 
løb), Søren Johansson, Hals 
(kugle). 15-16 år : Heinrich 
Schtitze, AFF (kugle), Mor 
ten Hougaard, SIK 80 (3x33 
m løb), Thomas Nielsson, 
AFF (trespring), Thomas Sø
rensen, Hals (800 m løb). 17-
18 år: Lars Dige, Dybvad 
(kugle), Tim Brunø, Dybv ad 
(3x33 m løb), Orla Morten 
sen, Dybvad (trespring). 
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14-årig sæbynit blev 
landsmester i terrænløb 
Atletikudøvere tra SIK 80 ·del- · 
tog i weekend'en i DDGU's 
landsmesterskaber i Fuglsø
centret på Djursland. VGU 

( 

sendte 28 atletikfolk til me
sterskaberne, hvor de 16 kom 
fra Sæby, syv fra Hals og fem 
fra Dybvad. 

På grypd af den megeu sne 
blev stæ~net udsat 45 minut
ter, da de mange aktive, som 
kom fra hele landet, blev for
sinkede. Men heldigvis var 
der kun et enkelt amt, som 
måtte melde afbud på grund 
af vejret. Alt i alt var der ca. 
220 tilmeldt mesterskaberne, 
som forløb godt. 

- Med de skønne rammer, 
som F1,1glsøcentret skaber 
med gode indkvarteringsfor
hold, god mad og skøn natur, 
er det altid et mesterskab, 
som vore atletikudøvere ser 
frem til med længsel, fortæller 
SIK's formand, Gunnar Møl
ler Nielsen./ 

Lørdag blev der afviklet 
mesterskaber i 3x33 m løb, 
længdespring, højdespring og 
kuglestød. 

Hos seniorenne besatte Kå
re Jacobsen en 3. pJads i 3x33 
m i tiden 13.5, mens Susanne 
Christensen blev nr. to i høj
despring med 1.55 m. 

Hos de 15-16 årige blev 
Beate Gade nr. to i højde
spring med 1.50 m, mens 
Morten Hougård blev nr. to i 
længdespring med 5 .46 m og 
nr . fire i kuglestød med 10.31 
m. Hos de 13-14 årige blev 

Morten Krogh nr. tre i højde
spring med 1.45 m, Merete 
Christensen blev nr. fire i 
kuglestød med 6.21 m og nr . 
fem i højdespring med 1.35 
m, og endelig blev Anette 
Nielsen nr. ti i 3x33 m løb. 

Søndag afvikledes terræn
løbsmesterskaberne. I grup
pen 13/14 årige fik SIK 80 her 
en landsmester, idet Gert Ras
mussen sammen med to dren
ge fra Hals løb sejren hjem og 
samlet blev landsmestre for 
hold. En flot præstation. 

Jan Lang fra Sæby deltog 
ligeledes på 1500 m terræn
løb, og han var på hold sam
men med Søren Bruun, Dyb
vad, og Lennarth Bønnelyc
ke, Hals, og dette hold opnå
ede sammen en andenplads. 

sem Gert Rasmussen : 
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Sølv til 
Lena 
SIK 80 deltog i weekend' en i 
de jyske mesterskaber i Mar-

0 

selisborg-hallen i Arhus -
den eneste hal i Jylland, som 
er tartan-belagt, og hvor man 
kan løbe 60 m. 

Fra Sæby deltog Lena Roh
len, Beate Gade, Henrik Hou
gård, Gert Rasmussen, Mor-· 
ten Petersen, Morten Krogh 
og Morten Hougård. Lena 
Rohlen stod for ·den bedste 
præstation med et spring på 
1.51 m. Det var saip.me højde, 
som den jyske mester sprang. 
Desuden ·havde hun to gode 
forsøg på 1.54 m, så der er . 
mere i vente fra Lena i den 

! nærmeste fremtid. 
Bedste højdespringer hos 

drengene var Morten Krogh 
med 1.45 m, hvilket gav en 
sjetteplads. Både Morten og 
Lena er i aldersgruppen 13/14 
år. Henrik Hougaard (11/12 
år) fik en syvendeplads i 
kuglestød med 7.39 m. sPm 
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,NAGi-stævne 1 
! 

'.Dybvad fik nye 
:på 1. pladser 

Selv om vinterferie og influ- med 223 points, AFF hos dele-
enza var hårde konkurrenter, tagergruppen 11-12 år med 323 

, samlede atletikstævnet i Dyb- points, Sæby 13-lA år med 240 
~ våd-Hallen alligevel 12S unge . points, ·Dybvad lS-16 år med 
· aktive fra seks nordjyske klub--,, 90 points, og Dybvad 17-18 år 
i . ~r, da man J søn~ags afvikl~e ; med · 60 points. Her har AFF 
L·det andet af 1 alt frre stævner. dog samme antal. 
2 '• -

t~-=·= Nordjyllands Amts Gymna- Individuelt fik Dybvad ni 
! sfik- og Idrætsforeninger står .. førstepladser, 11 andenpladser 
!' som arrangør, mens Dybvad og 16 tredjepladser, mens Sæby 
· Idrætsklub klarede det prakti- fik fem førstepladser, en enkelt 

ske i forbindelse med arrange- andenplads, . og fem tredje
mentet, der blev afviklet til al- pladser, 
les tilfredshed. Førstepladserne gik hos Dyb-

Ved stævnet blev der kon- vadklubben til Malene Abel 
kurreret individuelt i øvelserne: _Bock (-10 år) i lngdespring, 
Hækkeløb, 300 m løb, læng- Karina Wunderow (-10 år) i 
despring og højdespring. højdespring, Majbritt Grøn-

Ved de fire stævner afvikles , bech (13-14 år) hækkeløb, Lise 
. der samtidig i hver aJdersklasse Hundevad (13-14 år) 300 m 
: en-holdkonkurrence mellem de : -.l~b, Inger Bundgård (15-16 år) 
t deltagende klubber. Efter dette 300 m løb, Søren Bruun (lS-16 
: stævne blev stillingen ændret i år) 300 m løb og længdespri.ng, 
r de ·neste rækker, hvor Dybvad Tim Brunø (17-18 år) 300 m løb 
t.Joreløbig har sat sig på første- og Orla Mortensen (17-18 år) 

~l~dsen i tre rækker. længdespring. 
;; ."''Samtidig· bør dog noteres-, at 8Iandt SIKs deltagere v~ dei: 
~ :sll( 80 fra Sæby på grund af førstepladser · til Henri~ Flen
I · yiJ;iterf erien kun _stillede med ~ted i(-10 år) i 300 'ip løb og 

29, nøjagtigt halvdelen af sine længdespring, Jesper Rasmus
deltagere, hvorimod Dybvad- sen (11-12 år) 300 m løb, Mere

. skolerne ikke holder vinterfe- te Christensen (13-14 år) læng-
rie. despring og højdespring. 

Holdstillingen efter de to Det næste NAGi-stævne fo-
: første · stævner· .er, at Dybvad regår i Sæby-Hallen den 3. 

fører hos deltagere indtil 1 O år marts. . . · yt 
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172 atletikudøvere 
dystede i Sæby-Hal 

172 atletikudøvere fra vend- · 
· sysselske og aalborgensiske 
lclubber. dystede på livet løs i 
Sæby-Hallen, da sæsonens 
tredje af fire stævner i for
bindelse med en holdkonkur
rence løb af stablen. 

Det sidste arrangement i 
stævnerækken løber af stablen 
i Dybvad-Hallen om knap to 
uger. 

Ved stævnet i Sæby-Hallen 
blev der opnået en række gode 
resultater, og jævnbyrdigheden 
var stor i flere konkurencer. 

o Vinderne 
9 

. I>e individuelle 'vindere i de 
- Pfnkelte konkurrencer blev: 

IndtD·tO'.:årige aieitge: 
Tre gange 33 meter løb og 

800 meter løb: Hans Henrik 
Flensted, Sæby. Kuglestød: Al
lan Nielsen, AFF, Aalborg. 
11-12-årige drenge: 

Trespring og kuglestød: Ken
neth Pedersen, F AK, Frede
rikshavn. Tre gange 33 meter 
løb: Morten Bischoff, Dybvad. 

' 800 meter løb: Thomas Niel-

sen, Hals. 
13-14-årige drenge: 

Trespring: Thomas Krogh, 
Hals. Tre gange 33 meter løb 
og 800 meter løb: Allan Riis, 
Sæby. Kuglestød: Søren Jo
hansson, Hals. 
15-16-årige drenge: 

Kuglestød og tre gange 33 
meter løb: Morten Hougård, 
Sæby. Trespring: Søren Bolvig, 
Dybvad. 800 meter løb: Søren 
Bruun, Dybvad. 
17-18-årige drenge: 

Kuglestød: Lars Dige, Dyb
vad. Trespring: John Grøn
bech, Dybvad. Tre gange 33 
meter løb: Tim Brunø, Dyb
vad. 
Piger indtil 10 år: 

Tre gange 33 meter løb: Kri
stine Schiltze, AFF. Kuglestød: 
Helene Nielsen, Hals. 800 me
ter løb: Lise Overby, AFF. 
11-12-årige piger: 

Trespring, tre gange 33 meter 
løb, kuglestød og 800 meter 
·1øb: Ann Kristine Rasmussen, 
AFF, der dermed vandt samtli
ge fire discipliner i denne al-

dersgruppe. 
13-14-årige piger: 

Trespring og kuglestød: Lise 
Hundevad, Dybvad. Tre gange 
33 meter løb: Anette Nielsen, 
Sæby. 800 meter løb: Mette 
Kvist, AFF. 
15-16-årige piger: 

Kuglestød: Ar,m Jean Poul
sen,. Hals. Tre gange 33 meter 
løb og trespring: Jette Bro
mann, AFF. 
17-18-årige piger: 

Kuglestød·: Betina Gre-
gersen, Sæby. Tre gange 33 me
ter løb: Marianne Bøgh, Dyb
vad. Trespring: Susanne Chri
stensen, Sæby. 

0 Holdkonkurrencen 
I holdkonkurrencen, hvor 

både pigernes og drengenes re
sultater er medregnet, vandt 
Dybvad hos de indtil IO-årige 
med 87 point foran Hals og 
AFF, der hver fik 85 point, og 
Sæby med 73. Før sidste runde 
fører Dybvad med 310 point 
foran Hals med 231 og Sæby 
og AFF, der hver har 216, mens 

Hjørring HG kun har seks 
point. 

I holdkonkurrencen i Sæ
by-Hallen for de 11-12-årige 
vandt AFF med 150 point for
an Sæby med 104, Hals med 
96, Dybvad med 51 og F AK 
med 28. Det betyder, at AFF 
nu samlet fører med 473 point 
foran Sæby med 356, Hals 257, 
Dybvad 139 og F AK 74. 

Holdkonkurrencen for de 
13-14-årige vandtes af Sæby 
med 153 point foran Hals med 
90, Dybvad 67, AFF 64, F AK 
25 og Hjørring HG med 11. 
Her fører Sæby nu med 393 
.point foran AFF med 298, 
Dybvad 270, Hals 214, FAK 61 
og HG 28. 

I tredje runde vandtes hold
konkurrencen hos de 15-16-
årige af Dybvad med 38 point 
foran Halæs med 29, AFF 20 
og Sæby 13. Her fører Dybvad 
nu med 128 point foran AFF 
med 93, Hals 58 og Sæby 34. 

"'tiftdctig va'Ifdtes-hoidkon'lcur-' 
rencen ved stævnet i Sæby-Hal
len for de 17-18-årige af Dyb
vad med 33 point foran Sæby 
med 14. Kun disse to klubber 
opnåede point. I denne alders
klasse fører Dybvad før sidste 
runde holdkonkurrencen med 
93 point foran AFF med 60 og 
Sæby med 23. 
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40. unge b,lev hædret .for· 
deres itldsats i idræt . ,, ' 

.,.. -.;:. ~ . 

• . I 

40 unge idrætsudøvere blev . - Vi tager gerne "i byrådet 
mandag aften hædret ved en' . )i;nod kritik. Ude.i\ at _føls:-nag 
lille højtidelighed på Sætiy kan ·disse --~~talelse~: .måske -.J 

Rådhus for deres indsats in- nok gøre en lidt bitter. Vi. sy-1 
d_en for ·id~tt~n, ~hvor de i nes ugJra kommu~ens bedste j 
1~84 har hjemførte et dansk-, !ormåe~ at have ruort d:t. så j 

. eller jysk mester,kab. godt, v1 kunne. ~en ,det vil 1k- i 
I sin velkomst gav .forman- --. ke hjælpe at >~klemme« os for 

den for fritidsnævnet : Einar - · flere. penge, blot .fordi· der er 
Frederiksen, Lyngså, , udtryk - valgår. Det-niå k]ares via Sæ
for, at de unges resultater ty- by-ordningen, ·bemærkede 
dede på en· god-top og en stor Frede' F. 'Nielsen, som deref- . 
bredde inden for ' idrætten · i ter_ ·uddelte messingkrus. og 
Sæby kommune: · mærke til de mange mestre. 

·Borgmester Frede F. Niel
sen· fortalte, at denne årlige 
sammenkomst -var en af de -
ting, han så frem til med glæ
de~ 

- Vi er stolte over en ung
.dom, der gør sig så godt gæl
dende, sagde borgmesteren 
med en samtidig tak til klub
bernes ledere. 

Borgmesteren kom også ind 
på flere klubformænds kom
mentarer ved gener.alforsam
linger i den senere tiå, hvor_ 

. der er blevet udtrykt øns-ker -
om større · rundhåndethed fra 
kommunens k~sse, når der ta
les økonomi. · 

Dybvad Idrætslclub: Birgit-· 
- te ·Abel, Charlotte Abel, Sø

ren · Bolvig, Merete • Bruun, 
Tim Brunø, Marianne Bøgh, . 
.Helene Christiansen, Harin-e 
-Orønbech, Vibeke Hansen, 
Mads Krogh·, Orla Mortensen 

· og Lone B. Nielsen. 
Sæby Basketball Club: 

Margit Madsen, Ulla Buus, 
Anitta ;fhomsen, · Tri.ne Bak, 
Lone Aagesen, Susanne Kors
bæk ,' Charlotte Dannesboe, 
Hanne Karlsen, Lotte Knud
sen, Anne Marie Larsen, Bet
tina Gregersen; Jette Madsen, . . 
Michael Raunholdt (træner). ·' -

-:::> 

Sæby B-or_dtennisklub : -Peer 
Jensen. -- ; 

Sæby Tennis- og Badmin
tonklub': Henh k Bjørnager 
Nielsen. ·· ·-
Hørby KFUM & K's Idræts

forening: Vivi Nielsen. 
SI,~ 80: Dor! e Damsgaard, 

Merete-Christensen, Tina" Sø-· 
rensen, .Pia Christensen, Lena 
Rohlen, Beate Gade, Susanne 
Christensen, Morten Peter- · 
sen, Morten Hougaard, Tom
my Nielsen, Kåre Jacobsen og 
Bettina Gregersen. · • 



___________ .... _______________ _ 
./. - - .. . 

Onsdag den 20. marts 1985 

To flotte hal---. 

rekorder· af Beate 
SIK 80 deltog i weekend'en i 
NAGl's indendørsstævne i 
Dybvad-hallen. Det var det 
sidst~ af · fire indendørsstæv
ner, som er blevet afholdt 
henholdsvis i Sæby og Dyb-
vad. -

Stævne t bød på mange fine 
resultater med bl.a. fire halre-

. korder, hvoraf de to blev sat 
af Beate Gade i 3x33 m hæk
keløb i tiden 17 .68 sek. og i 
300 m · løb i tiden 48. 77 sek. 
Hækkeløbet , som er en meget 
svær teknisk disciplin, har 
Beate årbej det med i flere år, 
men først nu er det ved at tage 
form. Sæby fik i alt 15 første- · 
pladser, hvoraf flere var per
sonlige rekorder. 

Førstepladserne hos piger
ne blev vundet af Tinna Hou
gaard (-10 år) i længdespring, 

1 
højdespring og 300 m, Merete 

Christensen ( 13-14 år) i 
længde- og højdespring, og 
Anette Nj.elsen (13-14 år) i 
hækkeløb, Beate Gade (15-16 
år) i -højdespring, hækkeløb 
og 300 m løb. 

Hos drengene vandt Hans 
Henrik Flensted (-10 · · år) i 
længdespring og 300 m, Tor
ben Christensen (ll-12 år) i 
300 m løb; Allan Riis (13-14 
år) i 300 m løb og længde
spring og Tommy Nielsen ( 17-
18 år) i højdespring. 

..... 
_ sem 



,,. 
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l :d.rætsklttb · · 
, __ f{dsfy;r - -

. SÆB-Y: \led Sæby Iuræts
klubs atletikstæv-n :e. på ·Sæby 

· Stadion i aftes . fik _ Rlubben 
ovenrakt et s_vævespyq. og .en . 
glasf i bersta!}g ;ti!· sta :ngspring. 
Gaverne blev g_ivet _ af _~.Spare
kassen Bikuben · og overr~t 
af .~f-delingsbestyrer Per Visti 
Andersen. . ~ . . . _ · 
_ . SP,yd:g~t 9g · stangen · har 
lc;Enge· stffi:et· .på SIK -80's ø-n
~k~ed _d~l. Sparekassen ~i~_u.
ben gav _-rekvisitt~rne ~om-en 
påskø-n ·neise -for::_ d-e.t_-s.tqr-e ar
bejde, s~rri idrætsklubben _ud
fører for ~ kommu1:1ens · _urig ... 
dom. : ~ ~··· 

- . . . 



. -
··SÆBY: Tr~as ·regn ,og kui~ 

de ·. Saf!!lede . Sæby . Idræts 
~-J{J~ub _aj l~~O 34 .atlet tJ~f9Ik til 
.. nåle ftævne -pa Sæby ~tadion;· 
·1.l Oj?n.åede ··point nok til ·nåle. 

~ '~I grup_pe~ t1;nøer ~t te å1:9 tog , 
All~n ·-11 gil t · vikingenål med · 

· .-45l B~i~t. »~andt·9e !)~10 åri- ·. 
"-gt opnåede ._Sør~n ·-c~ -ristiarr- . 
sen 950 point, _j\nita Cbristen '":-
. sen 1201 _ Qg Ti~!Ul · Hpugaarg_ 
.1os1 point: · _ · . ~"-_·. ~ · · -, 

.I J.{!a~e~ for,~11~1.2 å-rige·vM 
der bronze-nåle , ·.-til ~ -Anders 
Fabricius "mea~: 1~~i - point~ ... 
Henrik · ·a ouga~fd ·med ·· 1469 · 
p ., Jlikk~ Nielsen )ned _ 1550 p., 
Mette . ~aclt : :med , l~82 __ p. og 

1 Gar ina -Jensen _metl , .. ,128.1.:. 
, ·. --... • ~ • ' ~ ~~ -:"' ~ ~ -, '..'>_~~ 

po-1nt. . · --~ · . · .· ~ -
r .1:tlanat (I~ 13-14 'årige tog 

· _A1ian Riis sølvnå"l · m:eil 1887 · 
. · . point_. _-'_Morte n -p~te rse n· -og · 

t; . : . FraB-k -Sø rense~ : fog ,:bron-ze.: · -
,~~. ~-nll _ ID;~ henhoidsvis :-1~49 ~ øg!· 
· _ 1266~ point. ~--~~---_ :'~ ~ ·. ~ -~ , 
~ . -·-;.,-~,,;-- ~ . -,,, . "".,. ~;,: ,...s,·,~ .... · ;; ...- ~ 

~ .=- ~ ..:; .-·-"~ ': . ·- - I .. ~~~~~~~~~== 
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~ANDAG . ~3. MAJ 1985 G , 

Pigeatletik :hold 
er i ~~vartfinale 

~ • -# • " • -

l \ 

SÆBY: Sæby - Idræts- -· ·:by still~de op uden ·.Beat:e Ga~ ~·< 
klub gik videre til kvartf4~ , de~ i F~glsø, og hendes afpud . · .. 
nal ~ Jandsturneringen i -l;>etød man~e -om~la~ering~ :, · .. ~ 
atJetlK for piger __ indtil _.16 ~. for at-all~ øv.el~er-R~.n~e bh- .~---~ 
å . f . . d. ,. . 81 d " d ve dækket. . . 1 

r · ~. ter 0, ·Fe11:_ lin . e ed·~ _-..e ·,. Lena Rohlen , opnåede .en:-, C 
~~nue pa_ ~ ug, S~ .S!c! l~ Il . anden.R,lads i bøjdesprtng som_ -_- -~ 
på M<?ls. Sæby-holdet _fie- _den ~ds~~ Sæby-placering. · · 
stod af pi~er, der kun våt ~æby -h~Vde~ikkt d æfre ~nd '.' ~ 
13 og 14 ar gamle, og det · syv tred1epladser: .--· , · . - l: 
tegner således go~t f 9r ·de ·. Anett_e-N~e}sen --f l-0.(r meter -
kommende . år. 1 hækkeløo; -:400~ meter løb og .. 

Sæby besatte tredieplads ~n··, ;,kuglestøo, -~·Pi a' €hristensen ,i , li 
. efter Randers Real og Viby 1500 meter løb, ~ena Rohlen i _ f 

. IF. IF Mols kom på fjerde- 100 meteLløb, Tina Sørensen · k 
pladsen. Normanden -for · Sæ- i længd~spring og holdet . i n 

. by Id~ætsklub, Gun nar :"~Møl-=-_ . ·f!re -lange .100· -~e~e'i="!si pf et-_-tJi 
ler ·Nielsen ; håber pa', at~,s ~ 4 

• løb. Merete Ghristenseri :blev ~ 11 

by-pigern~ viJ .klare e~: a& ._ ~ .:nr. fir~--~·i di~kos.ka~~ og .spyd- - ·~ 
~enplads 1 kvartfinalen. Sæ- kast. · e 



Bagest fra venstre: Merete Christensen, Anette Nielsen og Franch Sørensen. Forrest: Allan Riis 
og Lena Rohlen. 

Allan og Lene 
blev jyske mestre 

Sik 80 havde fem atletikfolk 
med til de Jyske Mesterska
ber, som blev afviklet i Ha
derslev i weekenden. 

Mesterskaberne var for de 
13-14 årige og juniorer. De 
fem sæbynitter, som havde 
kvalificeret sig var Allan Riis, 
Frank Sørensen, Lena Roh
len, Anette Nielsen og Merete 
Christensen, hvoraf de to 
sidstnævnte er førsteårs 13-14 
årige. Alle udmærkede sig ved 
at ' komme i finalen. 

Allan Riis blev Jysk Mester 
i 400 m løb i tiden 59,2 sek., 
og Lena Rohlen blev mester i 
højdespring med højden 1,55 
m. - »Det er flotte resulta
ter, som vi er ovenud tilfredse 
med«, fortæller Gunnar Møl
ler Nielsen, formand for Sik 
80, »derimod gik det ikke helt 
så godt i 100 m løb, hvor de 
også begge deltog. Allan løb i 
den fine tid 12,5 sek., men det 
var ikke nok til en finale
plads, og Lena løb i tiden 1-3,1 
sek., men var uheldig at kom
me i det hurtigste heat. Hen
des tid rakte kun til en tredje
plads og kun de to bedste gik 
videre til finalen. Også de 
øvrige sæbynitter opnåede 
placeringer. Frank Sørensen 
løb ligesom Allan 400 m_ og 
nåede finalen, hvor han blev 
nr. 6 i tiden 66,0 sek. Anette 
Nielsen løb en fin 200 m i ti
den 29,8 og fik hermed en 4. 
plads, og den samme place
ring fik Merete Chr istensen i 
højdespring med 1,40 m. Alt i 
alt en fornem præstation af de 
fem Sæby-atleter, og vi glæ
der os til at se dem prøve 
kræfter ved DM i efteråret. 
Med en god gang sommerfræ-

-ning, skal de være uheldige, 
hvis de ikke også her kommer 
med i forreste række«. 



Sæby atletik fik 
to jyske mestre 

I 

SIK 80 h~r-J.Aet to jyske me
stre blandt sine unge-atletikud
øvere ved de jyske mesterska
ber i Haderselv. 

Allan Riis blev jysk mester i 
400 m løb i tiden 59,2 sek. og 
Lena Rohlen blev jysk mester i 
højdespring ved at klare 1,55 
m, hvilket også var en personlig 
rekord. 

Mesterskaberne var for de 
13-14 årige og juniorer. 

Fem sæbynitter havde kvali
ficeret sig til at deltage. De var 
foruden Allan Riis og Lena 
Rohlen, Frank Sørensen, Anet
te Nielsen og Merete Christen
sen. Alle udmærkede sig ved at 
komme i finalen. 

Forud for mesterskaberne 
havde Sæby-klubben regnet 
med en medalje til Allan Riis i 
100 m løb, men i denne disci
plin kom han ikke i finalen, 
skønt han løb på tiden 12,5 

sek., en ellers fin tid. Lena 
Rohlen løb også 100 m· i tiden 
13,1 sek. Hun var · uheldig at 
komme i det hurtigste heat, 
hvor hun fik en - tredieplads. 
Kun de to bedste gik videre . 
Frank Sørensen løb som Allan 
Riis 400 m, og gik videre til fi
nalen, hvor -det blev til en 6. 
plads i tiden 66,0 sek. Annette 
Nielsen løb en fin 200 mi tiden 
29 ,8 og opnåede en fjerde
plads. Samme placering fik 
Merete Christensen i højde 
spring med 1,40 m. 

Alle fem deltagere ydede en 
meget fornem præstation, be
mærker SIK's leder, Gunnar 
Møller Nielsen, der ser frem til 
resultaterne, når de unge skal 
prøve kræfter ved dm i efter
året. Med en god gang som
mertræning bliver der sikkert 
også medaljer til sæbynitterne 
ved den lejlighed. yt 



DYBV AD: Tre af fem unge 
atletikudøvere, ~om gennem 
Dansk Arbejder Idræt, DAI, 
er inviteret til Finland, er fra 
de to stærke atletikklubber i 
Vendsyssel, Dybvad Idræts
klub og Sæby _ Idræ _tsklub . 
Det er det finske arbejder
idrætsforbund, som arrange
rer en ungdomslejr i atletik i 
·Kisakeskus fra søndag 23. ju-
ni til torsdag 27. juni. 

De tre deltag~re fra Dyb
vad og Sæby er Lone 
B.Nielsen, · Dybvad, Søren 

. Bruun, Dybvad, og Beate Ga
-de, Sæby. ,De fem unge atle
tikfolk fra _ Danmark rejser 
fra Frederikshavn lørdag 

0
22. 

· juni med Birgitte Olsen, Ar
hus, som leder. Fra Goteborg 
går turen vi9ere med tog til 
Stockholm. Herfra · ~ler 
danskerne rned ·færge til Abo. 

' 



ONSDAG 26. ,JUNr 1985 
~ '' 

26 foreninger deler 
to millioner kroner · 

. ,}emmende kritik foe mærke
de borgmesteren. 

SÆBY: ~6 for~ni~ger 
deler de to · millioner kro
ner, som Sæby Byråd af
satte til ungdomsorganisa
tioner og ungdomsaktivi
teter i anledning af FNs 
ungdomsår. 46 foreninger 
havde søgt om andel. By- _ 
rådet bevilgede yderligere 
en million kroner til ung
domsbeskæftigelse, men . 
disse penge er endnu ikke 
fordelt. Sæby Byråd god
kendte i går med 18 stem
mer for, en enkelt imod og 
et enkelt medlem, der 
undlod at stemme, en ind
stilling om fordelingen, 
som Byrådets økonomiud
valg kom med. 

Byrådet fik først kort før 
byrådsmødet listen med for
delingen, og der herskede no
gen utilfredshed med den 
korte frist, men ingen ønske
de sagen -taget af dagsorde
nen. Foreningerne får også 
kun en kort frist til at tage 
stilling til, om de vjl tage 
imod pengene. De skal svare 
inden 1. august. 

V ed afstemningen kom det 
til en lidt pinlig episode. Hans 
Krarup Olesen (V) og Bodil 
Clausen (K) undrede sig over, 
at der ikke var bevilget til
skud til Sæbygarden, som 
havde søgt om 61.435 kr. til 
musikinstrumenter, mens 
f.eks. ungdomsklubberne i 
Sæby Kommune får det søgte 
tilskud på 30.000 kr . til tv og 

·videokamera. Bodil Clausen 
. ønskede afstemning om et til-

skud til Sæbygarden, men 
borgmesteren foretog først 
afstemning om den indstil
ling, økonomiudvalget kom 
med, og da der her var 18 
stemmer for, faldt afstemnin
gen om Bodil Clausens for
slag bort. Bodil Clausen øn 
skede ført til protokols, at 
hendes forslag ikke kom til 
afstemning . 

!øvrigt kritiserede Bodil 
Clausen, der er medlem af 
økonomiudvalget, både den 
indstilling og tidsfrist, økono 
miudvalget kom med . Hun 
havd e ikkeværet til stede ved 
udarbejdelse af indstillingen. 

Borgmesteren sagde, at han 
var skuffet over Bodil Clau 
sens optræden. Bodil Clausen 
kom ikke til økonomiud
valgsmødet, men fremsætter 
i byrådet den mest sønder -

Der var lidt debat om 
300.000 kr ., som gives til fem 
klubhusbyggerier: Skjold i 
Sæby, som vil bygge for tre 
millioner, Sæby ·idrætsklub, . 
der vil bruge 704.000 kr. til 
klubhus, Østervrå Idrætsfor
ening , som har et projekt til 
2,3 mio . kr ., Dybvad Idræts
klub og Dybvad Boldklub , 
som vil bygge for 1,2 mio . ved 
Dybvad-Hallen, og Voerså 
Idrætsforening, der vil bygge 
for 800.000 kr. De 300.000 kr., 
som hver af klubberne får, 

· dog Dybvad-klubberne i fæl
lesskab, er kun til arkitektho
norar, sagde bl.a . Frits Oien 
(V). 

Tanken er, at man kan få 
- udarbejdet projekter, som by
. rådet så kan studere, svarede 
borgmesteren. 

Finn Jakobsen (V) og Leif '"'' 
Bak (S) syntes Fritidsnævn 
og økonomiudvalg havde ud
ført et godt arbejde, og at 
hjælpen kan være en inspira
tion: Hjælp til selvhjælp. 

Fordelingen af de 2.006.000 
kr. er: 

Skjold i Sæby, ØVI, Dyb
vad BK og Dybvad IK i fæl
lesskab, V oerså Idrætsfore
ning og Sæby Idrætsklub, al 
le 300.000 kr. til klubhuse. 
Dybvad Idrætsklub 30.000 
kr. til rekvisitter til atletikba
ne, Lyngså Boldklub og V æ 
restedet 150.000 kr . til en til
bygning til klubhuset på 
Lyngså Stadion , Sæby Rok
'lub 30.000 kr . til en tilbyg
ning , Baptistspejderne i 

·østervrå 5p.ooo kr. til lokal -
er, Baptistspejderne i Sæby 
25.000 kr. til iventar og 
istandsættelse, Sæby
gårdgruppen 30.000 kr. til 
færdiggørelse af spejderhus, 
Ousen-Gruppen 15.000 kr . til 
istandsættelse af klubhus , 
Knud Søhane spejderne i 
V oerså 20.000 kr. til telte, Sæ 
by KFUM og K 10.000 kr . til 
inventar, Sæby Billardklub 
15.000 kr. til billardbord ..e.,_ 
Try-Thorshøj Boldklub og 
Gymnast ikafdeling 25.000 kr. 
til inventar , Voer A Sportsfis
kerforening 5000 kr. til fred
ningsbælte ved åens udløb, 
Sæ by og Omegns Lystfisker
forening 9000 kr. til elfis
keapparat, Sæby Skakklub 
1000 kr . til udendørs skakspil 
på Lille Torv i Sæby, Skæv e 
Ride- og Køreklub 10.000 kr. 
til murspring, ungdomsklub
berne i Sæby Kommune 

30.000 kr. til tv og videoka
mera, Sommerkomiteen i 

. Dybvad 1000 kr. til sommer
feriearrangementer, V æres
tedet i Lyngså 1000 kr. til 
sommerferiearrangementer, 
KFUM og K Spejderne i Sæ
by 15.000 kr. til renovering af 
klubhus, Sæby Sejlklub 
30.000 kr. til masteskur og 
]forældreforeningen i KFUM 
og K i Østervrå 4000 kr . til 
gulv i spejderhytten. 



Onsdag den 17. juli 1985 

Forældre bygger klubhus til 
Sæbys · atletikudøvere 
Stor foræ!Jreopbakning i 
klubben SiK 80 gør det muligt 
at starte klubhusbyggeri på 
baggrund af de 300.000 kr., 
som blev bevilget af byrådet 
den 25. juni. 

Klubhuset er på 180 kvm. 
og indeholder omklædnings-

rum, bad, toiletter, opholds
rum samt rekvisitrum. Belig

. genheden bliver på den nuvæ
rende · atletikstadion. Prisen 

· på byggeriet anslåes til ca. 
700.000 kr., halvdelen heraf 
vil være forældrenes frivillige 

· arbejdskraft. 

Det nuværende skjul i ti/fælde af regnvejr fungerer også som 
redskabsru.m. 

En forældregruppe bestå
ende af Claus Nielsen, Else 
Riis, Holger Petersen og Kaj 
Damsgaard har sammen med 
Ole Trolle Wadum arbejdet 
med klubhusetJ som er tegnet 
af Kaj Casper. Lørdag den 3. 
august starter man med at stø
be soklen. 

I dag råder SIK 80 kun over . 
. et · gammelt redskabsskur, 

uden nogen form for sanitære 
' installationer, hvilket medfø

rer, at de unge må møde til 
træning omklædte hjemme-

fra, samt at'nødvendigt toilet
besøg må forrettes i grøfte
kanten . 

. Da klubben naturligvis og
så selv arrangerer stævner 
med deltagelse af tilrejsende 
klubbe·r, finder man det tvin
gende nødvendigt at kunne 

· tilbyde omklædnings-og . toi
letforhold af en helt anden 
karakter. 

Alle forældre til børn i SIK 
80 vil blive anmodet om at 
yde deres hjælp i form af nog
le timers arbejde, og klubbens 
formand, Gunnar Møller 
Nielsen, håber, at alle vil bak
ke op omkring dette byggeri, 
som vil blive et samlingspunkt 
for klubben. 

BM 



Onsdag den 7. august 1985 

Borgmester F'redr Fredborg Nielsen tager det første spadestik til S[K's nye klubhus . 

SIK 80's nye 
klubhus på vej 
Sæby Idrætsklub har sagt ja 
tak til de 300.000 kr., som 
klubben fik af kommunen i 
anledning af ungdomsåret, og 
man er allerede gået i gang 
med opførelsen af et nyt klub
hus i den østlige ende af atle
tikstadion i Sæby. 

I sidste uge tog borgmester 
Frede Fredborg Nielsen det 
første spadesti _k. Han håbede, 

; at det nye byggeri ville blive til 

glæde for klubben, som han 
godt kunne se havde haft dår
lige forhold . uden omklæd
nings faciliteter på stadion . 

Klubhuset opføres ved 
hjælp af frivillige forældres 
arbejdskraft, og allerede lør
dag ved middagstid var der 

·gravet ud og støbt sokk~l. 
- Det er skønt at se så 

mange hjælpsomme forældre, 
som åbenbart er lige så hurti-

ge som børnene, når det gæl
der fysiske præstationer, siger 
klubbens formand, Gunnar 
Møller Nielsen. 

Rejsegildet på det nye klub
hus, som er på 183 m', er fast
sat til først i september, og 
man regner med, at byggeriet 
kan stå færdigt omkring nyt
år. 

sem 



Pok3l gik ,;-:, .--_ 
til Sæby --__ : 

. . . 
"\ DYBV.ÅD: Tredie og sid~Je .. 
r~\lo.kalo.pgøc ~-.i -~~tl~Ji~ f:l!~.!Jtro; .. 
~æby · Idrcetskl\l~, ·-DJbvad 

-idrætsklub og F AK 66, Fre · ... 
. derikshavn 1 fandt sted i Dyb- · 
våd . . I den ·isamlede , kønkur- . 

. - rence · Jøb Sæby å{ meØ: sejren 
15 point foran Dybv.acl og 172 

- point Jo.ran .. Freclerikshavn ., 
· De~tre nålestævner, -dero. har 
. været holdt i . sommer ;- har 
været til glæde og tilfreds;-.. 

· hed. Der er blevet . k~nipet 
individuelt, hvor den enkelte , 
har forsøgt at få ·po.int til bro- . 
nce -, sølv- eller .guldhål. · 
Samtidigt .har trekampspoint 
været bestemmede for den : 
enkeltes placering '"og forhold 
til ~andre · deltagere, og disse 
point er indgået i klubkon-

. kurrencen . Sæby vandt før~: 
ste og · tredie runde, · mens 
Dybvad vandt anden runde. 
Slutstilljngen blev, at Sæby 
opnå~de -273 . point, Dyd vad ·. 
258 point og Frederiksh _avn 
145 point . · · · . · 

. Der blev · kæmpet om en -
_stor vandrepokal, som Sæby _ 
Idrætsklub nu får første aktie 
i. Pokalen vil i vinteF blive 
placeret i Sæby Idrætsklubs : 
ny klubhus på Sæby Stadion .. 



Unge fra D Yb~v~a d--==-' - ~ tj-ente bron-zemedalj-er. 
Fra atletikkluben SIK 80 i 

Sæby havde ikke færre end ot
te unge kvalificeret sig, og de . 

S b b f 
e opnåede en række fine resulta-

0 g æ Y ag Ine ter, selv om det ikke blev til 
medaljer til sæbynitterne. 

Hos de 13-14-årige opnåede 
Sæbys Allan Riis en fjerde-

DM t 
e plads i 200 meter løb og en 

Præs atlo. ner sjettepladspålOOmeteren. 
• - Hos de 15-16-årige blev Bea-

~eg ~~d;å~~~ f~; ~::n~:~f ~J:~ 
Unge atletikfolk fra Dybvad 

og Sæby opåede en række fine 
præstationer ved de danske 
forbundsmesterskaber for ung
dom. De klarede sig overmåde 
godt i konkurrence med lan
dets bedste atletikudøvere. 

Dybvads Orla Mortensen 
udnyttede sin sidste chance for 
at vinde endnu et dansk ung
domsmesterskab inden for 
Dansk Atletik Forbund. Ved 
mesterskaberne, aer afvikledes 
f Tårnby, deltog Orla Morten
sen i 17-18 års klassen og sikre
de sig Danmarksmesterskabet i 
2000 meter forhindringsløb i 
tiden 6.09.4 minutter efter en 
fremragende indsats. 

På forhånd havde man i 
Dybvad-klubben håbet på en 
bronzemedalje, men Orla Mor
tensen ville det anderledes . 
Med i feltet var bl.a. Lars 
Krogsgård fra Sjælland, der 
tidligere på året slog Orla Mor-

tensen med hele 15 sekunder 
ved Østersø -cup og blev ud
taget til det danske terræns
løbshold for juniorer, der del
tog ved Verdensmesterskaber
ne i Portugal. 

Ved DM lagde Lars Krogs
gård meget hårdt ud, og kun 
Orla Mortensen kunne følge 
ham . Det overraskede åben
bart Lars Krogsgård så meget, 
at Dybvad-løberen kunne »gå« 
forbi og vinde en sikker og me~ 
get populær sejr , der indbragte 
ham endnu en guldmedalje . 

I samme aldersklasse var 
Dybvads Tim Brunø kommet i 
meget skrapt selskab både i 
I 00 meter, 200 meter og 400 
meter løb. 

Alligevel lykkedes det Tim 
Brunø at komme i to finaler, 
men i begge tilfælde uden for 
medaljetagerne. Tættest på var 
han i 200 meter løb, men selv 
om det blev til en personlig re-

kord på 23.85 sekunder blev 
det »kun« til en fjerdeplads. 
På I 00 meter blev Tim Brunø 
nr. seks i finalen . 400 meter 
løb blev en skuffelse for ham, 
idet han her var et stykke fra 
sit bedste og blev slået ud i et 
indledende heat. 

Dybvads tredje deltager ved 
. DM var Peter Marcus Kjelling

bro, der i 15-16 års klassen del
tog i 100, 200 og 400 meter 
løb. Det var første gang, at Pe
ter Marcus Kjellingbro deltog 
ved et dansk mesterskab, men 
han var ikke mere imponeret 
af situationen, end at hans ud
bytte blev to bronzemedaljer. 

Han nåede ikke frem til fi
nalen i 100 meter løb, men til 
gengæld imponerede han på 
både 200 og 400 meter. I begge 
discipliner satte han personlig 
rekord og var samtidig meget 
tæt på klubrekorderne . Og be
lønningen var altså et par vel-

spydkast. 
Morten Hougård sikrede sig 

en syvendeplads i spydkast hos 
de 15-16-årige. 

Hos de 17°18-årige blev Sæ
bys Bettina Gregersen nr. fem i -
kuglestød og nr. seks i spyd
kast. 

Tommy Nielsen satte hos de 
17-I 8-årige personlig rekord 
med 1,85 meter i højdespring, 
og det rakte til en sjetteplads. 

Hos de 13-14-årige nåede 
Sæbys Merete Christensen og 
Lena Rohlen begge 1,40 meter 

• i højdespring, et pænt resultat, 
der dog ikke rakte til en place
ring. · 

De unge Sæby-atletikud
øveres leder ved DM-stævnet, 
Søren Bak, var meget tilfreds 
med resultaterne. Mange af 
sæbynitterne var nemlig første 
års-deltagere i de klasser, de 
stillede op i ved DM. Det giver 
mulighed for endnu bedre pla-
ceringer næste år. -ok 
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Onsdag den 4. september 1985 

De glade landsmestre er fra venstre Hans Henrik Flensted, Dorthe Damsgård og Anne Rohlen . 

Travl weekend 
hos.SIK 80 
De unge atletikudøvere fra 
Sæby havde ·travlt i weeken
den. 

De yngste deltog i DDGUs 
børnelandsstævne i Fuglsø
centret, og sæbynitterne yde
de en særdeles fjn indsats. Det 
blev til tre landsmesterskaber, 
fire andenpladser og tre tred-
jepladser . . 

De tre landsmestre er Dor-

the Damsgård (11 år) i ·soo m 
løb, Anne Rohlen (11 år) i 

· højdespring ·og Hans Henrik 
Flensted (9 år) i 60 m løb. 
Hans Henrik blev desuden nr. 
tre i boldkast . 

Anders Grøn (9 år) fik tre 
andenpladser, nemlig i bold
kast , 60 m løb og længde
spring. Rikke Nielsen (12 år) 
blev nr . to i højdespring og 

nr. tre i 800 m løb, mens An
ders Fabricius (12 år) blev nr. 
tre i højdespring . 

De lidt ældre atleter deltog i 
danmarksmesterskaberne på 
Tårnby Stadion . Her blev det 
ikke til medaljer - men næ
sten, idet Allan Riis besatte 
fjerdepladsen i 200 m løb og 
Beate Gade ligeledes fjerde- . 
pladsen i 400 m løb . sem 



Fire atletikfolk fra Sæby del
tog i weekend' en i de -jyske 
,mesterskaber i Hern"ing. Me
sterskaberne var for 15-16 åri-
ge og 17-18 årige. _ 

Bedste resultat til Sæby var 
da Tommy Nielsen sprang 
·1,85 i højdespring og ·derm _ed 
. satte personlig reko~d med 10 
cm~ Susanne Christensen, ·. 

-- ~ .,. • • p • 

som også er 17-18 år, ~prang 
4;45 m og fik ·'en sjetfeplads. 

; ;,· .Bea'te ·aa:'de 1fi1<··· ~n ·'feiiife-
, plads · t"-spyet: rrre=a·· ·-31 ~ 50:i;ITL 
. Morten . Hougaard: . ligeledes · 

. . 

15-16 år: kastede · 48 m og fik 
en sjetteplads. ·Beates og ·Mor

. tens kast ·er 5 meter -under, 
hvad man . havde forventet, 

' . . 

1 
, men der er stadig tre uger til 

· ·oM, så det er muligt at få ret-
tet nogle (ejJ. . ~ < . .. . 
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150 atletikudøvere var samlet i Aabybro, da DAi holdt Jyllandsmesterskaber. Her er det 1 DO-meteren 
for drenge op til 15 år - fra venstre Jesper Pedersen, Byrsted, Mads Krogh, Dybvad, Jonny Jensen, 
Sæby, Peter Buhrmann, Aabybro, Lars Bach Jensen, Hals, og Peter Kjellingbro, Dybvad. 

Foto: Jens Morten 

Måtte nøjes med en 
enkelt førsteplads 

AABYBRO: Aabybro 
Gymnastikforenings atle
tikafdeling, der h avde 20 
deltagere med, måtte nøjes 
med en enkelt førsteplads, 
da DAi holdt Jyllan ds
mesterskab på Aabybro 
Stadion. 

Først eplads en blev vundet 
af _Niel_s J ensen i længde
sprmg I klassen 17-18 årige. 
Han sprang 5,38. 

- Det var et godt stævne, 
hvor vi fik mange fine løbeti 
der. Men her spillede det ind, 
at der var medvind, siger 
Louis Christiansen fra Dyb
vad, der sidder i atletikudval
get unde r DAI's jylland 
skreds. Rundt om i klubberne 
findes der mange store talent
er, og det lover godt for frem
tidens atleti k i Nor d- og Midt
jylland. 

Vinderne ved stævnet i Aa
bybro blev : 

Piger, indtil 12 år : 1500 m 
løb: Pernille Bønnelykke, 
Hals, 5.42.3. Længdespring : 
Janne Richard, Hals, 4,62 m. 
Højdespring: J anne Richard, 
Hals, 1,40 m. Kuglestød: Jan
ne Richard, Hals, 8.66 m. 
Spydkast: Jette Christensen, 
Byrsted-Hjeds, 21,38 m. Dis
koskast: Henriette Hansen, 
18,61 m. 

Piger , 13-14 år: Højde 
spring: Lene Rohlen, Sæby, 
1,45 m. Diskoskast: Birgitte 
Koldsø, Byrsted-Hjeds, 18,55 
m. 

Piger , 15-16 år: 100 m løb : 
Beate Gade, Sæby, 13.5. 400 
m: Vibeke Hansen, Dybvad, 

66.2. Længdespring: Vibeke 
Hansen, Dybvad, 4,36 m. Høj
despring: Vibeke Hansen, 
Dybva d, 1,45 m. Diskosk ast: 
Joan Lausten, Byrsted -Hjed s, 
29,36 m. Spydkast: Birg itte 
Hobel, Dybvad, 30,43 m. Kug
lestød : Lon e B. Nielsen, Dyb 
vad, 8,93 m. 

Drenge , indtil 12 år: 100 m 
løb: Thomas Jensen, Byrsted
Hjeds, 12.9. 400 m: Morten 
Bischoff, Dybvad, 69.9. 1500 
m løb: Hans Flensted , Sæby , 
5.55.2. Længdespring : Tho
mas Jensen, Byrsted-Hjeds, , 
4,45 m. Højdespring: Morten 
Bischoff, Dybvad , 1,35 m. 
Kuglestød: Thomas Jensen , 
Byrsted-Hjeds , 10,19 m. 
Spydkast: Torben Andersen , 
Byrsted-Hjeds , 23,89 m. Dis
koskast: Thomas Jensen , 
Byrsted-Hjeds, 18,38 m. 

Drenge, 13-14 år: 100 m løb : 
Allan Riis, Sæby, 12.5. 400 m 
løb. Fr ank Mogensen, Hals, 
61'.7. Højdespring : Søren Jo 
hansson, Hals , 1,55 m. Kug
lestød: Søren Johansson , 
Hals , 11,57 m. Spydkast : 
Frank Mogensen, Hals, 31,02 
m. Diskoskast: Anders Chri
stiansen, Dybvad, 21,16 m. 

Drenge , 15-16 år : 100 m løb: 
Peter Kje llingbr o, Dybvad , 
11.3. 400 m løb: Peter Kjel 
lingbro, Dybvad , 55.5. 1500 m : 
Rasmus Møller, Aalborg AK, 
4.21.6. Højdespring : Lars Bak 
Jensen, Hals, 1,80 m. Kugles 
tød : Mads Krogh , Dybvad, 
11,34 m. Længdespring : Peter 
Kjellingbro, Dybvad, 5,31 m. 
Diskoskast: Morten · Hau
gaard, Sæby, 28,26 m. 

Drenge, 17-18 år: 100 m løb: 

Tim Brunø, Dybvad , 11.1. 400 
m løb: Tim Brunø , Dybvad, 
54.1. 1500 m løb : Orl a Morten
sen, Dybvad, 24.6. Højde
spring: Tommy Nielsen, Sæ
by, 1,80 m. Spydkast: Tim 
Brunø, Dybvad , 27,47 m. Dis
koskast: Orla Mortensen , 
Dybvad, 29,99 m. 

Senior : 100 m løb: Jette Ga
de, Sæby, 11.8. 400 m løb: 
J ette Gade, Sæby , 55.2. 

Stævnet i Aabybro havde 
deltagelse af 150 atletikudø
vere fra en halv snes klubber. 
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Otte sendes 
til DMi . 
atletik 

SÆBY: Sæby Idrætsklub 
. sender i næste weekend det -
hidtil største antal udøvere til 
danmarksmesterskaber i 
ungdomsatletik~ Otte piger og . 
drenge del tager i mesterska
berne, som finder sted i ·Tå..: 
strup. . 

De otte deltagere fra Sæby , 
som har opnået fine resulta
ter i den for løbne sæson , er 

· Bea,te Gade, Le_na Rohlen, 
Merete Christensen, Bettina 
Gregersen, Allan Riis, Frank ~· 
Sørensen, Morten Hougaard 
og_Tommy Nielsen. 



Kommende danmarksmestre? 
SIK 80 har igen i år medlemmer, der har kvalificeret sig til danmarksmester
skaberne i atletik . Ikke mindre end ·otte medlemmer deltager . Mesterskaberne fin 
der sted på Tårnby Stadion i dagene 31. august til 1. september. 

Herover ses Merete Christensen i et stilfuldt højdespring overvåget af Tommy Nielsen. Der
under er Beate Gade klar til at kaste spydet . Bettina Gregersen har lige sendt sit spyd af 
sted. Morten Hougåard som kontrolerer kastet, deltager i samme disciplin . Frank Sørensen 
var ikke til stede ved fotograferingen , 

Sparekassen Sæby støtter blandt andet idrætsfolk, der udtages til sådanne arran
gementer. Vi støtter idrætten meget i Sæby kommune. Sport betyder kammerat 
skab, gode oplevelser for livet og frem for alt en sund sjæl i et sundt legeme - ik
ke mindst for ungdommen . .. 



~ - , . Lørdag den 7. s,eptember 1.985 ' . - J .... -. .. 

Dybvad fik seks, Sæby 
tre førstepladser ved 
et børne-landsstævne 

Atletikklubberne i Dybvad 
og Sæby gjorde sig stærkt gæl
dende ved børne-landsstævnet 
i Fuglsø inden for DDGU, De 
Danske Gymnastik- og Ung-

..,domsforeninger . Dybvad fik 
ikke fære end seks landsme
sterskaber, og Sæby klarede 
sig også flot ved at sikre sig tre 
landsmestre , 

En af Dybvads deltagere, 
Gisela Kjellingbro, blev fem
dobbelt landsmester ved at sik
re sig hele fem førstepladser -
en meget flot præstation. 

I alt 240 børn fra hele landet 
. havde et par fornøjelige dage 

med Fuglsø-centret som en 
fortræffelig ramme . Ud over 
at konkurrere blev der også tid 
til at lege og blive underholdt 
sammen - og det er ikke det 
mindst vigtige ved et børne
landsstævne . 

Dybvad Idrætsklub deltog 
med 12 børn i landsstævnet. 

Især for Gisela Kjellingbro 
blev landsstævnet den helt sto
re succes. Hun vandt nemhg 
alle fem discipliner i sin alders
klasse, de I I-årige. Det var 60 
meter hækkeløb, 80 meter løb, 
længdespring, højdespring og 
boldkast. 

Også i klassen for ni-årige 
drenge blev det til en første-

plads til Dybvad. Rasmus Bru
nø vandt nemlig 60 meter hæk~ 
keløb. Han var også tæt på i 
60 meter løb, hvor det blev til 
en andenplads. 

Hos de I I-årige piger blev 
Dybvads Birgit Elneff nr. tre i 
boldkast, mens Helene Christi
ansen i højdespring opnåede 
en delt tredjeplads. 

Dybvads øvrige deltagere 
gjorde det også fint og satte 
personlige rekorder i flere 
øvelser. 

0 Sæby-resultater 
Atletikklubben SIK 80 i Sæ

by havde ikke færre end 15 
deltagere med i børne-lands
stævnet - og de opnåede også 
en række flotte resultater. 

Sæby fik således tre lands
mestre . 

Hans Henrik Flensted vandt 
60 meter løb hos de ni-årige 
dreng~ og opnåede desuden en 
tredjeplads i boldkast. 

Hos de I I-årige piger blev 
Sæbys Dorthe Damsgård 
landsmester ved at opnå en 
delt førsteplads i 80 meter 
hækkeløb. 

Også Anne Rohlen blev 
landsmester - ved i højdespring 
med 1,25 meter at opnå en delt 
førsteplads hos de 11-årige pi-

ger. 
Sæbys Anders Grøn opnåe

de hele tre andenpladser hos de 
ni-årige drenge, nemlig i høj
despring, 60 meter Jøb og 
boldkast . 

Hos de 12-årige piger blev 
Rikke Nielsen nr. to i høj
despring og nr. tre i 80 meter 
løb. 

Endelig opnåede Sæbys An
ders Fabricius en tredjeplads i 
højdespring hos de 12-årige 
drenge. 

De 15 Sæby-børn havde et 
par dejlige dage i Fuglsø sam
men med lederne Grethe Hou
gård, Hanne Rohlen og Birgit 
Flensted. 

0 I regionsfinale 
Sæby-klubben har i øvrigt 

fået udtaget ikke færre end ni 
ungdoms-atletikudøvere til re
gionsfinalen, der afvikles i dag 
i Kolding. Sæbynitterne delta
ger på det nordjyske hold. 

Hos drenge indtil 12 år del
tager Anders Fabricius i 100 
meter løb, Allan Ankerstjerne 
i 800 meter løb og Henrik 
Hougård i diskoskast og spyd- , 
kast. 

I klassen for 13-14-årige pi
ger er Sæby i regionsfinalen re
præsenteret ved Lena Rohlen i 

højdespring, Merete Christen
sen i 80 meter løb og Anette 
Nielsen i 400 meter løb. 

Sæby har også tre deltagere 
på det nordjyske hold i re
gions finalen for 13-14-årige 
drenge: Allan Riis i diskoskast 
og 100 meter løb, Morten Pe
tersen i diskoskast og Frank 
Sørensen 1000 meter stafet-
løb. -ok 
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·S1K SO's-13-14 år.ige atletikud-
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øvere hører .til de bedste ,:i lan- : 
r • ,. · • : • • • -

~ d.et_ . . På baggrund af . d~ ·resul- .. 
ta_ter ., de har opnået -ved stæv
ner ·i juni : og : august, · er · fire 
·sIK'ere udtaget til at kæmpe 
om Dansk Atletikforbunds 

. ' 
landsmesterskab på søndag. 

- . . 

Stævnet afvikles i Odense. : - · 
De . fire er Allan·· Riis, som 

-deltager i 200 ni løb, diskos gg 
længdespring, · Frank Søren
sen deltager i 1500 m løb , tre
spring og spydkast, · Lena 
Ro·hlen er med i ioo m løb ,
højdespring og kuglestød ; og 
endelig deltager ·Mere.te Chri
stensen i 80-meter hækkeløb, 
højdespring og ·k_uglestød . 

. . 

. 11.~'J-es . sem 



Onsdag den 2. oktober 1985 

• . 

Byggeudvalget , fra venstre Kaj Damsgård, Claus Nielsen, Else Riis, Kaj Casper, Else-Marie Pe
tersen og Gunner Møller Nielsen. 

Et klubhus giver 
sammenhold 

SIi{ 80 har holdt rejsegilde på 
det nye klubhus, man er i 
færd med at opføre på Sæby . 
atletikstadion. 

Klubbens formand, Gun
nar Møller Nielsen, sagde ved 
den lejlighed bl.a. , at man var 
glade for de 300. 000 kr., man 
havde fået fra kommunen, og 
han fortsatte: 

- Pengene gjorde det mu
ligt at starte vort længe ønske
de og planlagte byggeri. Vi 
var hurtige til at tage beslut
ningerne angående byggeriet, · 
og· Kai Casper var der snart 
med tegninger og beregninger 
_ov~r huset. Byggerie.t-sk~lle j_o 

være færdigt inden jul, havde 
vi besluttet, for pengene skul
le være brugt inden den 1. de
cember, så det var b are med 
at komme i gang .. -

Senere har vi så erfaret, at 
det kunne lade sig gøre at få 
udsættelse, og nogen mener, 
at vi har været for hurtige, 
meµ det mener jeg ikke, for 
det er med at komme i gang, 
mens arbejdsiveren stadig er 
der, og mens vejret er nogen
lunde . 

Jeg er glad for, at så mange 
forældre har været så flinke til 
at hjælpe, og det viser, at det 
ikke kun er ude i omegnsby
erne, man kan stå sammen 
om forskellige projekter. Jeg 
er sikker på, at dette byggeri 
vil styrke vort sammenhold i 

. . klubben, og det viser; at vi vil 
noget med vor klub. sem 



Onsdag den 30. oktober 1985 SæbyFb 
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Tre af de dygtige Sæby-piger ses her med pokalerne. Fra venstre er det Merete Christensen med 
beviset på, at klubben i år har vundet den store vandrepokal, som Mette Fabricius holder i mid
ten. Længst til højre er det Laila Hansen med Landsmesterskabspokal. 

Stor pokalhøst 
til Sæbys atletikfolk 
Sæby deltog i søndags i Nord
jyllands amts gymnastik- og 
idrætsforeningers første in
dendørsstævne, som afvikle
des i Dybvad. Ved denne lej
lighed fik SIK 80 overrakt en 
stor pokal som vinder af som
merens lokaldyster mellem· 
Frederikshavn, Dybvad og 
Sæby. Der var arrangeret 3 
stævner, et af hver klub. Det 
samlede resultat blev, at S~by 
løb af med sejren, og fik der
med første aktiv i poJalen, 

som skal vindes tre gange for 
at blive klubbens ejendom. 

Desuden har SIK 80 erhver
vet en anden smuk pokal, som 
mest vindende klub ved lands
mesterskaberne foran Freja 
Odense - et meget flot resul
tat. Klubben glæder sig til at 
kunne sætte de vundne poka
ler ind i det snart færdige 
klubhus på atletikstadion. 

Ved stævnet i Dybvad i 
søndag_s opnåede SIK 80 5 1. 
pladser . Allan Riis (13-14 år) 

blev nr . 1 i 3 x 33 m løb, Taoi 
Pedersen (11-12 år) vandt i 
80Q m løb, og det samme gjor
de Hans H. Flensted i grup
pen op til 10 år, og Allan Riis 
hos de 13-14 årige. 

Hos pigerne blev det kun til 
en enkelt 1. plads af Mette , 
Fabricius (13-14 år) i 3 X 33 
m løb. sem 



mange 
personlige 
rekorder 

SIK 80 deltog i søndags i 
NAGl's indendørs atletik
stævne i Dybvad, og det blev 
til 23 placeringer, hvoraf der 
var fem førstepladser, 11 an
den- og syv tredjepladser. 

Der var glæde blandt de ak
tive, eftersom mange forbed
rede deres egen personlige re
kord i øvelserne. Der blev 

konkurreret i 3x33 m hæk, 
længdespring, højdespring og 
300 m løb. Førstepladserne 
gik til: 11-12 år: Anders Fa
bricius, 1,35 m i højde, Toai 
Pedersen 300 m. 13-14 år: Le
na Rohlen 1,40 m i højde og 
4,32 i længdespring samt An
ders Grøn 3,91 m i længde
spring i gruppen 9-10 år. 

Der var mange forældre, 
~m var taget med til Dybvad 
for at bakke deres børn op, så 
der var en god stemning ved 
stævnet. 



SIK 80 atletikafdelings 
julekalender udtrukket 
Ved et medlemsmøde mandag 
aften i Egnsbank Nords mø
delokale blev de 65 gevinster 
på de 600 julekalendere, som 
forældre og medlemmer har 
solgt, udtrukket. 

Der var stemning om kring 
udtrækningen, idet omkring 
80 medlemmer var mødt op 
og med spænding overvågede, 
om netop deres eget kalender
nummer blev udtrukket. 

Salget af julekalenderen 
har givet et pænt overskud til 
klubbens ungdomsarbejde, og 
bestyrelsen takker for den vel
villighed, hvormed sælgerne · 
er blevet modtaget, ligesom 
også de handlende i byen har 

- været venlige til at støtte klub
ben med gevinster. 

De udtrukne numre offent
liggøres i løbet af december 
måned her i bladet. 

SIK 80 
opnåede fire 
førstepladser 
Atletikafdelingen i SIK 80 har 
i efteråret deltaget i NAGi 's 
indendørs stævner i Dybvad
hallen. 

Ved et af de afholdte stæv
ner opnåede man i søndags 
følgende resultater: 

Indtil 10 år: Hans Henrik 
Flensted nr. 1 i 800 m og nr. 2 
i 3x33 m løb, Tina Hougård 

Onsdag den 27. november 1985 

Bestyrelsen håber, at det 
var sidste gang, man var nødt 
til at benytte lånte lokaler, 
idet byggeriet af det nye klu·b
hus på atletikstadion skrider 
godt fremad og forhåbentlig 
står færdigt inden længe. 

sem 

nr . 3 i kuglestød. 11-12 år: 
Toai Pedersen nr . 1 i 800 m og 
3x33 mm og nr . 2 i trespring, 
Rikke Nielsen nr. 3 i 3x33 m 
løb. 13-14 år: Anette Nielsen 
nr . 1 i 3x33 m, Merete Chri
stensen nr. 2 i trespring, Lena 
Rohlen nr. 2 i 3x33 m, Gert 
Rasmussen nr . 2 i 800 m og 
nr. 3 i kugle, Morten Peder
sen nr. 2 i 3x33 m og nr. 3 i 
trespring. 15-16 år: Jimmy 
Jensen nr. 2 i kugle og nr. 3 i 
3x33 m løb. 

sem 



[ 2o .rørSiepladser 
SÆBY : Dybvad Idræts

klub og Sæby Idrætsklub 
var også meget domine 
rende ved de sidste amts
mesterskaber i atletik i 
Dybvad-Halleri. Ved 
stævnet, som samlede 135 
deltagere, tog de to klub
ber sig af ikke færre end 
20 af de 33 førstepladser. 
Stævnet var det fjerde, 
som Nordjyllands Amts 
Gymnastik- og Idrætsfor
eninger holdt i Dybvad 
Hallen inden for to måne
der . Stævnet var ~n fin 
afslutning på nogle vel
lykkede arrangementer . 

Ud over de sædvanlige 
klubber: AAK, Aalborg, Dyb
vad IK, AFF ; Aalborg, FAK 
66, Frederikshavn, Hals FS 

. og Sæby IK 80t ~avde man 
ved dette stævne også delta
gelse af HG fra Hjørring. 
~an manglede dermed kun 
Abybro GF for at have alle 
nordjyske klubber repræsen-
teret . · 

Dybvad IK val;' . knap så 
dominerende som . ved de tre 
første stævner, men tog alli
gevel de fleste førstepladser , 
nemlig 12, hvoraf fem var 
amtsmesterskaber . Sæby fik 
otte førstepladse r. (fire amts
mesterskaber), Hals syv (tre) , 
AFF fire (et), AAK et (et), 
FAK et (nul) og HG nul (nul). 

Selv om stævnet i Dybvad
Hallen var det sidste i efter
årsserien, kommer atletikfol- . 
kene ikke til at ligge stille ret 
længe. Allerede søndag 29. 
december holdes et stævne i 
Hals. Også i det ny år holdes 
mange indendørs stævner . 

NAGi afvikler en ny serie på 
fire stævner , to i Sæby og to i 
Dybvad. 

Der holdes landsmesters
kaber "i Fuglsø og afvikles · 
jyske og danske ungdoms

. mesterskaber i februar. NA
G I holder sandsynligvis også 
et . jubilæumsstævne i Dyb
vad-Hallen i februar . • 
· Ved stævnet i Dybvad var 

vinderne : 
PIGER: 
Indtil 10 år : 300 meter og . 

højdespr ing: Karina Wunde
row , Dybvad . Længespring : 
Anette Njelsen, Hals . 

11-12 år: Hække løb, 300 
meter og længdespring : Ann 
K.Rasmussen , AFF. Højde
spring: Janne Richardt, Hals . 

13-14 år : Hækkeløb : Merete 
Christensen , Sæby. 300 me
ter: Rienette Skavenborg, 
AAK . Længdespring: Lise 
Gr immeshave, Dybvacl. Høj~ 
despring : Anette Nielsen , Sæ
by. 

15-16 år : Hækkeløb, · 300 
meter og højdespring: Vibeke 
Hansen , _ Dyb
vad.Længdespring: Tina Lin
de, AFF. 

DRENGE : . 
Indtil 10 år : 300 meter og 

højdespring : · Hans 
H.Flensted, Sæby. Længde
spring: Kim Dahl , Hals . 

11-12 år : 300 meter og 
længdespring: Toai Pedersen, 
Sæby . Hækkeløb : Kenneth 
Pedersen , F AK. Højdespring: 
Anders Fabricius , Sæby . 

13-14 år: Hækkeløb, 300 
meter og højdespring: Søren 
Johansson, Hals . Længde
spring : John Sørensen, Hals. 

15-16 år: Hækkeløb, 300 
meter og højdespring: Søren 

~ Bruun, Dybvad. Længde 
spring: _ Søren Bolvig, Dyb-
vad. · 

17-18 år: Hækkeløb og 300 
meter .løb: Orla Mor.tensen , 
Dybvad. Højdespring: Tom- · 

· my Nielsen , Sæby . 
Formanden for Sæby 

Idrætsklub ; Gunnar Møller 
Nielsen, var godt tilfreds med 
Sæby-holdets indsats . Sæby 
havde mange førsteårsdelta
gere i deres aldersgruppe. Ud
over førstepladserne blev det 
til andenpladser til Anders 
Grøn og Merete Christensen 
og trediepladser til Hans 
Flensted, Anders Grøn, Trine 
Christensen, Anders Fabri
cius, Taoi Pedersen og Mor-
ten Pedersen. · · 




