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Spændende hold
kampe i atletik 

-

De lokale unge er stadig i spidsen 
SÆBY: De sidste holdkam

pe i indendørs atletik inden 
for Nordjyllands Amts Gym
nastik- og Idrætsforening 
blev en meget spændende af
fære. Sæby Idrætsklub, SIK 
80, og Dybvad Idrætsklub vis
te igen, at de to klubber· er 
dominerende i ungdomsatle
tik. Sæby vandt tre og Dyb-
vad to grupper. 

Sæby var tæt på at vinde 
fire grupper, men i gruppen 
for 13-14 årige vandt Dybvad 
sidste øvelse, 300 meter løb, og 
resultatet blev 276-274 til 
Dybvad. Mere spændende 
kunne det ikke blive. 

Stævnet fandt sted i Sæby
Hallen og var sidste afdeling 
af denne sæsons holdmesters
kaber. Der blev dystet i fire 
øvelser. 

Sæby vandt grupperne 

i.jndtil 10 år«, 11-12 år og 15-16
Ar. Dybvad vandt grupperne
13-14 år og 17-18 år. Præmie
rne var flotte plaketter til
ophængning i klubhusene.

Individuelt tog deltagerne 
fra Sæby sig af 18 førsteplad
ser. AFF fra Aalborg vandt 10 
øvelser, Dybvad otte øvelser, 
mens AAK, Aalborg, og FA,K 
fra Frederikshavn hver nøje
des med en enkelt førsteplads. 

Sæbys førstepladser vand
tes af Henrik Olsen i højde
spring og 300 meter hos dren
ge indtil 10 år, Jeppe Kristen
sen i 300 meter hos 11-12 åri
ge, Hans Henrik Flensted i 
højdespring, Thomas Klit
gaard i længdespring og Lars 
Olesen i hækkeløb hos 13-14 
årige, Toai Pedersen i højde
spring og hækkeløb og Søren 
Christiansen i længdespring 

-
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hos 15-16 årige, Lene Knøsen 
i højdespring hos piger indtil 
10 år, Mia Andersen i hække
løb hos 11-12 årige, Dorte 
Damsgaard i højdespring, 
længdespring og hækkeløb 
hos 15-16 Arige og Trine 
Christensen i højdespring, 
længdespring, 300 meter løb 
og hækkeløb hos 17-18 årige. 

Dybvad Idrætsklubs otte 
førstepladser vandtes af Mads 
Olsson i højdespring hos 11-J2 
årige, Rasmus Brunø i 300 
meter løb hos. 13-14 årige, 
Frank Jensen i højdespring 
og hækkeløb, Michael Veien i 
længdespring og Mads Rye 
Christensen i 300 meter løb 
hos 17-18 årige og Kirsten 
Holdorf i højdespring og 300 
meter løb hos 13-14 årige. 



Onsdag den 10. januar 1990 

SIK 80 i 1. division kommunes erindringsgave, 
som uddeles til alle, der har 
hjemført et dansk eller jysk - ,.,.. . - . •, . 

SIK 80's kvindehol~ i atle
tik deltager ._ $lligevel i L 
division 1 de1i kommende 
udesæsbn. Det sker· efter, 
at · Dansk Atletik Forbund ' 
har:ændret landsturnerin-
gen. -- . 

Fra forbundets side har 
man ønsket at få oprettet en 
, elitedivision, bestående af . 
. de~ bedste hold fra den tidli
gere 1. division, hvorefter . 
den kommende 1. division · 
kommer til at bestå ~ re
sten af holdene fra 1. divi
sion og de to bedste fra 2. 
division, og det er her SIK 
80 kommer ind i billedet. · 

· - Vi · ha.vde naturligvis - mesterskab. . 
helst kæmpet os op i 1. divi~ - Det viser, at>khibben · er 
sfon efter de gamle regler i - med i toppen ljge fra 12 års 
den kommende ·sæson, meri alderen til seniorrækkerne. 
. mi'er vi der altså allerede fra - Det fornemste resultat 
starten; og i:nålet er at slutte må _ ·siges ~t . være Dorte 
i den bedste halvdel af divi-· Damsgaårcls -. ; danmarsme
sionen, 'Siger klubbens for- sterskab i 400-'m løb, hvor _ 
mand Gunnar Møller Niel- hun blev en suveræn vinder, , 
sen. - Det vil dog nok kræve fortæller Gunnar Møller 
lidt . tilgang af _et ~ par piger ·Nielsen, ~ dea.uden ·blev hun 
udefra; _hvilket ikke skulle mester i 1000 m stafet sam
være helt udelukket, efter- ·· men med tre andre 15-16 åri
som vi mi har Vendsyssels . ge piger. 
højest placerede _atletikhold . SIK's mestre i 1989 er 
_ Klubben ørisker også i Dorte Damsgaard, Rikke 

årene fremover at være med . Nielsen, Trine Qhristensen, 
til at præge atletikken på Elin Larsen, Mette Jensen, 
topplan i Danmark, og det : Kristina Christensen, Allan 
skulle der også v~re mulig- · - U gilt, Søren Christiansen, 
hed for, da man råder over Christian Asmussen, Mere
eri god bredde i ungdoms- te Christensen, Lena Roh
rækkerne. · . len, ffans Henrik Fl~nsted, 

17 indstillet . 
-

SIK .80 indstiller således 
17 medlemmer - til Sæby _ 

Kim -Holmene, Nicolai Niel
sen, Tommy .Nielsen, Gert 
Rasmussen -og Jeppe Kri
stensen ~ . $em 
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- -hjælp -til skrivning af start t ·. ~· · 
ter~l4~1.~-!f"'~en_om det og · resultatlister, hvilket I 

fø~~ ~-::E~\le~ilg(t~vne · _ .i · sparede .en ·del tid. ~Det .er læ~· . · 
-Nor:4ylJ'8d _,-i~--.det ~ye ·.ir _. - rer ved . teknisk _ skole i Fre :; 
s~ ·:· _8«f2~i ar '~arrangør : at . -·de~kfeha~ · EØ Jørge_nsen, 
stævnet, som havde sørnle.t ·der . . nar' ·.udfærdiget ·pro~ 
117 deltagere fra de.-to Aal- . · gr~inet. ·.. -~ . 
borgklubber AFF og AAK -- ·Stævnet fonqede .sig -Q.åde .
samt_ Frede_rikshavn,"Jljør~ · som en holdkamp og eri -i_ndi- · .. · 

. - ~ - ... . ...... ... ' - " ,, 

ring,Dybv~d.ogSæby. · · . '· · ~viduel konkurrence . SIK 80 : 
. .· Årets første stæ\Tile er a1.: . . vandt holdkonkurrencen " i ' 
tid spændende, fordi delta- tre aldersgrupper, nemlig ,op 
gerne ·kommer i nye alders- til 10·.·år , 11- .12år ·.Og0 15 - }6 

· grupper. For nogle .betyder år ."Dybvåd sejrede hos de.i7 · 
det, at man må kæmpe ~mod :-:---18,:.-årige, mens -·c~F vandt 
nogl~, der er et år ældr~~end= · ~hQs~del3- ~4_åtj~ .. ·- , -

· en selv, for andre er "mah ~: -~ ·1ndividuelt .fikAFF 13 før-
pludselig ældst i gruppen. , stepladser ; -Sik .' so· ·(1, Dyb-

. · -~IK 80· havde for første vad 7, Hjørr.{ng-... 3 . og Frede-
~ gang tag~t EDB ind som : rikshavn 2. .· · sem 

. ' .... . -.;. . , 
--:~ 

....... ._ 
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Onsdag den 17. januar 1990 ·---

SIK .80 starter- året med 
lllandsmesterskaber 
DDGU's landsmester
skabstævne blev i week
enden afviklet i Fuglsø
eentret; ogsl kaldet atle
tikfolkets Mekka, som ste-. 
det med supergod forplej
ning, opredte senge, god 
sportsånd - og efter kon
kurrencerne et godt soci
alt samvær. 

VGU havde i år 29 aktive 
udøvere med til mester
skabsstævnet, og de kom fra 
klubberne Hjørring, Hals, 
Dybvad og Sæby. ·Tilsam
men tog de 14 individu�lle 

� 

mesterskaber, og heraf stod 
SIK 80 for de 11. 

Topscorer for Sæby-klub
ben · b1ev Dorte Damsgaard
med tre individuelle lands
mesterskaber i gruppen for 
de 15 - 16 årige, i højdespring 
med 1,55 m, 3 x 33 m løb i 

· tiden 15,4 sek. og i kuglestød
me<J 7, 74 m.

Hos seniorerne vandt Tri
: ne Christensen længde

spring med 5,01 m og 3 x 33 
mløb i tiden 15,0 sek. 

·· · Hos del3 -14 årige drenge
vandt Hans Henrik Flen
sted højdespring med 1,50

m, mens Christian Asmus
sen sejrede i kuglestød med 
10,47 m · · 

I aldersgruppen 15 - 16 år 
besatte Toai Pedersen før
stepladsen i 3 x 33 m løb i 
tiden 14,1 sek. og i højde
spring med i,55 m, mens Sø
ren Christiansen vandt 
længdespring med 5,98 m. 

Om søndagen afvikledes 
de udendørs terrænløb, og 
hos de 13 - 14 årige blev 
Hans Henrik Flensted indi- · 
viduel vinder i 1500 m cross i 
tiden 6,13 min. 

l aldersgruppen i5 - 16 år 
blev VGU amtsvinder for 

. hold, som bestod af Toai Pe
dersen, Søren Christiansen, 
begge SIK 80, samt Jacob 
Nordgarten, Hjørring. 

sem 

.. 

, 



SÆBY: 19 atletikudøvere 
fra Sæby Idrætsklub, SIK 80, 
har ·kvalificeret sig til delta
gelse i de jysk-fynske mester
skaber i indendørs atletik. 
Mesterskabsstævnet finder 
sted i den kommende week
~nd i Marselisborg-Hallen i 
Arhus. 

Det bliver spændende at se, 
hvordan de 19 sæbynitter 

, klarer sig mod de bedste fra 
Jylland og . Fyn. Marselis
borg-Hallen har kunststofba
ner til indendørs atletik, og 
sådanne baner vil sikkert be
tyde, at sæbynitterne opnår 
resultater, der ligger over det 
normale. 2, _ · 



Tr~gtt°.ld 
til Sæby 

SÆBY: SIK · 80 fra Sæby 
hentede tre guldmedaljer ved 
de jysk-fynske mesterskaber i 
indendørs atletik. · Stævnet 
fandt §ted i Marselisborg-Hal-
len i Arhus . · 

· Hos 15-16 årige vandt Dorte 
Damsg~ard guld i h.øjde
spring og Toai Bedersen , guld , 
i hækkeløb, · rrteris Christina · 
Kristensen vandt guld i hæk
keløb ~os 13-14 årige ·.~· · ~· ~.: J 

Det.".Jl:>le\{~ også til ,.,,søl\! ;-til 
Dorte Damsgaard .i 60 m~te,r 
løb og ' til Toai Pede'rsen i 
trespring, samt til to 13-14 
årige: Hans Henrik Flensted 
og· Mette Jensen, begge i høj
despring. 

Bronzemedaljer opnåedes 
af Toai Pedersen i længde- · 
spring, · Dorte Damsgaard i 
længdespring , og hækkeløb 
og . Han ·s Henrik Flensted i 
·hækkeløb, samt .af juniord~l
tageren · Jimmi Christen~en i 
trespring . . . 

, 12 medaljer til Sæby var en 
flot præstation . · 
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God atletik-indsats 
er hjælp for lederne 

SÆBY: SIK 80 fra Sæby 
sendte 16 deltagere til de jysk
fynske mesterskaber i inden
dørs atletik i Marselisborg
Hallen . Som nævnt blev det 
til tre guldmedaljer , fire sølv
medaljer og fem bronzeme
daljer til de unge atletikudø
vere fra Sæby . 

Men det var ikke bare de 
seks, Dorte Damsgaard, Toai 
Pedersen, Christina Kristen
sen , Hans Henrik Flensted, 
Mette Jensen og Jimmi Chri 
stensen, der tog sig af medal
jerne, som gjorde det godt . 

Hos de 13-14 årige besatte 
Chr . Asmussen fjerdepladsen 
i kuglestød. Først i sjette og 
sidste runde blev han for
trængt fra bronzepladsen til 
fjerdepladsen . 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen, glæ
der sig meget over de fine 
resultater. Han lægger ikke 
skjul på, at de gode præstatio
ner giver kræfter til at fort
sætte arbejdet Møll~r Nielsen 

nævner bl.a. Jimmi Christen
sen, 20 år, der efter seks års 
fravær igen er med i SIK 80. 
Han tog bronze i trespring. 
Men i øvrigt roste SIK-for
manden samtlige 16 Sæby
deltagere for deres indsats. 

Kunststofbanerne i Marse
lisborg-Hallen er fine. F.eks. 
forbedrede Hans Henrik 
Flensted sin personlige re
kord i længdespring med hele 
30 centimeter til 4,82 meter. 
Ud over de nævnte var delta
gerne fra Sæby : Thomas Klit
gaard, Anders Grøn, Allan 
Ugilt, Niels Arvidson, · Kim 
Kupetz, Søren Christiansen. 
Trine Christensen og Rikke 
Nielsen. På de gode baner op
nåede flere ligesom Hans 
Henrik Flensted personlige 
rekorder . 

Christina Kristensen opnåede 
guldmedalje i hækkeløb, men 
hun er også god i længde-

spring. 



NAG I-genvalg 8
9~ 

16-årige Dorte Damsgaard fra Sæby fik på NAGls generalforsam
ling idrætsorisen for 1989. o·en overrækkes her af formanden for 
idrætsudvalget, Poul Erik Pedersen Foto: Søren Schnoor 

NØRRESUNDBY: For før
ste gang i 39 år måtte der 
afstemning til, før Geert Jen
sen var genvalgt til formand 
for NAGi, Nordjyllands Amts 
Gymnastik- og Idræ tsfore 
ning. Ikke fordi der var mod
kandidat på generalforsam 
lingen i Solsidehallen i aftes, 

,., 

men fordi det blev forlangt af 
en fløj blandt medlemmerne, 
som tydeligvis ikke er til
fredse med Jensens ledelse af 
den store, folkelige organisa
tion. 

Der blev skriftlig afstem
ning, og modstanden manifes
terede sig ved 21 blanke stem-

,. . 

mesedler og tre, hvor der stod 
nej. Men 58 repræsentanter 
for nordjyske idrætsklubber 
sørgede for , at deres fomand 
fortsat hedder Geert Jensen, 
som nu er gået ind i sin sæson 
nummer fyrretyve. 

Oppositionen mod ledelsen 
kom i første række fra Kurt 
Knudsen fra HK 89, hånd
boldklubben i Storvorde. Han 
stod som underskriver af et 
forslag til vedtægtsændrin 
ger , som slet ikke kom til 
afstemning på generalfor
samlingen. Dirigeoten , advo 
kat Torben Voss, Vester Has
sing afgjorde, at kun klubbers 
valgte bestyrelsesmedlemmer 
kan tegne en klub overfor 
NAGi. Og da Kurt Knudsen 
ikke er medlem af bestyrelsen 
i HK 89, kom hans forslag 
altså ikke til afstemning. 

I sin beretning betegnede 
Geert Jensen NAGi som De 
Danske Skytte- Gymnastik 
og Idræt sforeningers forpost 
mod nord, og han glædede sig 
over, at der i det forløbne år 
har kunnet noteres fremgang 
på de fleste områder. 

Et af foreningens store ak
tiver, idrætshallen på Østre 
Alle i Aalborg, undergår i 
denn e tid en større renove
ring. Hallen er hele året 
rundt centrum for stor og sta
dig stigende aktivitet, sagde 
formanden. 

Geert Jensen blev genvalgt 
som formand. 

Foto: Søren Schnoor. 

På generalforsamlingen i 
Sols idehallen fik den 16-årige 
Dorte Damsgaard fra Sæby 
IK 80 NAGis idrætspris. Hun 
har dyrket atletik , siden hun 
var ni år og har talrige gange 
repræsenteret NAGL I 1989 
blev hun dansk mester i 300 
meter løb og højdespring in
dendørs og dansk mes ter i 400 
meter løb og 1000 meter sta 
fet, og hun vandt bronze i 
højdespring. 

NAGis idrætslederpr is for 
1989 gik til Jørgen Blok fra 
Vestbjerg. Han har gjort og 
gør et stort arbejde for volley
ball-spillet i Vestbjerg og se
nest i Vodskov. hapi 



, JUNIORIDIUlTSPRIS 
TIL SÆ.BY'S DORTE 1~~ 
FAsæby IK 80 har indstillet 
16-årige Dorte Damsgaard til 
Junioridrætsprisen 1990 som 
påskønnelse for hendes al
drig svigtende interesse og 
prisværdige resultater i de 
idrætsgrene, hun har viet sin 
formåen og sine kræfter til. 

Vi mener, at Dorte fortjener 
prisen for hendes åbenbare ta
lent for sin idrætsgren, atletik, 
samtidig med at hun aldrig har 
set sig for god til at stille op til 
Nordjyllands Amts Gymna
stik- og Idrætsforeningers 
mindre stævner, både uden-

dørs og de mange halstævner, 
som bliver afholdt i Dybvad og 
Sæby, siger formand og træner 
for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen . 

Dorte har dyrket atletik, si
den hun var 9 år og har mange 

; gange været på udtaget hold 
1 både på bane og i terrænløb, og 
hun har allerede flere lands
mesterskaber bag sig. 

I 1989 blev Dorte Dan
marksmester i Marselisborg-

hallen i 300m løb og i højdes
pring, og ligeledes blev hun 
Danmarksmester i 400m løb 
og i 1000m stafetløb. Derudo
'ver fik hun bronze i højdes
pring. Dorte er_en af pointslu
gerne på vores' første divisions
hold. 

Idrætsprisen !pokalen) vil 
blive overrakt til Dorte i for
bindelse med NAGI's general
forsamling i Solsidehallen i 
Nørresundby . hol. 



Onsdag den 14. februar1990 

Dorte Damsgaard står her med de synlige beviser på, at hun 
har fået tildelt NAGl's idrætspris for 1989. 

Fornem pris til Sæby-pige 
Den dygtige atletik.pige 
Dorte Damsgaard, SIK 80 
er blevet tildelt NAGl's ju
nioridrætspris. 

SIK 80's formand Gunnar 
Møller Nielsen, der i øvrigt 
også er Dortes træner havde 
indstillet hende til prisen. 
Dorte har dyrket atletik si
den hun var 9 år, og siden 
har hun mange gange re
præsenteret Nordjyllands 
amt ved landsstævner o. l., 
både på bane og i terrænløb, 
og hun har da også flere 

landsmesterskaber bag sig. 
I 1989 blev hun således 

dansk mester i 300 m løb og 
højdespring indendørs, 
samt dansk mester i 400 m 
løb og i 1000 m stafet og hun 
vandt bronze i højdespring. 

16-årige Dorte fik over
rakt prisen, der består af 
vandrepokal, erindringsbæ
ger og blomster, i forbindel
se med NAGl's generalfor
samling i Solsidehallen i 
Aalborg i sidste uge. 

sem 



både på bane og i terrænl~ 

SIK er 90'errieSdaogsåfl, 
sportsf orening 9 

q~ 
SÆBY: Sæby Idrætsklub -

også kaldet SIK 80 - opnåede 
en stribe flotte resultater i 
løbet af 1989. Og på forenin
gens generalforsamling om
tal te klubbens formand, Gun
nar Møller Nielsen, nogle af 
dem i sin beretning. 

- Damerne rykkede blandt 
andet op i første division, og 

. på ungdomssiden blev det til 
mange flotte resultater ved 
blandt anden Landsmesters
kaberne og de jyske mester
skaber, sagde formanden. 

SIK 80 har også haft mange 
arrangementer . Klubben stod 

. blandt andet for første gang i 
sin historie for et DM-stævne. 
Stævnet var DM i mange-

kamp for 13-14 årige drenge, 
hvor SIK 80 sikrede sig bron
ze ved Søren Christiansen. 

Desuden har SIK 80 stået 
for Sæbygårdløbet, tre inden
dørsstævner , tre divisions
kampe , Sæbymesterskabet 
samt Rend og Hop stævnet. 

Med hensyn til frem tiden 
håber klubben på, at kunne 
markere sig i 1990 ved DM og 
andre stævner. 

- Dansk Atletikforbund har 
fået øje på Sæby i atletik sam
menhæng . I forbundets med
lemsblad Aktion skrev man 
blandt andet, at SIK 80 var en 
klub , som man ville høre om 
langt ind i 90'erne, sagde for-
manden . · 

To af bestyelsesmedlem
merne Olav Back og Hanne 
Rohlen ønskede ikke genvalg 
til bestyrelsen. De afløses i 
bestyrelsen af Henrik Saxtorf 
og Ole Klitgaard . Formanden 
Gunnar Møller Nielsen var 
også på valg, og han blev 
genvalgt som formand. ~ 

Hans Flensted blev valgt til 
første supleant. Det anden su
pleant blev Aase Back valgt. 
Else Riis blev genvalgt som 
revisor, og til revisor supleant 
valgtes Else Stellan Jensen. 

Aret 1989 gav et underskud 
på 15.929,54 kr. SIK 80 har en 
egenkapital på 351.659,72 kr. I 
sparekasse har klubben et in
destående på 56.757,15 kr . 



_---,----- ~------
MANDAG 5. MARTS 1990 

Mesterskab blev 
afviklet -i strid blæst 

SÆBY : SIK 80 stod i week
enden som arrangør af Nord
jyllands Amts Gymnastik- og 
Idrætsforeningers amtsmes
terskab i terrænløb '. SIK 80 
havde valgt Sæbygårdskov til 
-st~vnet, som samtidig med 
amtsmesterskaberne var ud
tagelse til landsmesterskaber- · 

· ne på Bornholm den 21. april. 
De fem bedste i hver gruppe 
kvalificerede sig til landsmes
terskaberne . 

j 

Ruten var lagt af Helmer 
Arvidssqn , Finn Hørup Niel
sen og Ib Christensen. Starten 
gik ved Sæby hallen ned mod 
Skovlyst, derfra videre mod 
Gedebjerget tilbage til hallen . 
En ·krævende rute for del ta
gerne , og den hårde blæ st 
gjorde ikke rute mindre kræ-
vende. · 

Resultater i de forskellige 
årgange blev således : Piger 
11-12 år . Nummer et blev Ka
rina Sørensen , · nummer to 
Ane Christensen, nummer tre 
Astrid Rasmussen , alle AFF . 
På fjerde ·og femte pladsen 
kom Lena Pedersen og Louise 
Flensted , begge SIK 80. 

· Drenge fl-12 år . Nummer 
et blev Jeppe Christensen fra 
SIK 80. Andenpladsen gik .til 
Lasse G. Hansen Dybvad IK. 
Nummer tre blev Petrick 
Larsen AFF . På fjerdeplap
sen kom Søren T. Pedersen 
AFF , mens Mac:ls Olsson fr a 

Dybvad IK snuppede den sid
ste billet til landsmesterska
berne. ' 

Piger 13-14 år . Nummer et 
blev Mette Brassøe fra ,Dyb
vad IK. Heidi Pihl AFF blev 

. nummer to. Tredjeplacjsen 
gik til Lene Vang AAK . Mette 
Andersen AFF blev nummer 
fire. Femteplads en gik til 
Kirsten Holdod fra Dybv å.d 
IK. · . 

Drenge 13-14 år . Her gik 
sejren til Thomas Olesen 
AAK . Nummer to blev Nicki 
B. Olesen AAK . Peter Ni~ sen · 
AFF blev nummer tre. På 
fjerdee_ladsen kom Rene Kri
stensen fra Dybvad IK ,mens 
Nicolai Nielsen SIK 80 besatt e 
femtepladsen . 

Piger 15-16 år . Nummer et 
blev Marie Jensen AAK . 
Mummer to bl.ev Gitte D. Lar 
sen AFF. Karina Andersen 
AFF kom på tredj epladsen . 
På fjerdepladsen kom Carina 
Jensen AFF . Pia Andreas en 
AFF blev nummer fem. 

Drenge 15-16 år. Numm er 
et Rasmus Nielsen . Ki m Stel
lan Jensen blev nummer to. 
Søren Christensen hlev num- · 
mer tre. På fjerdepl asisen 
kom Toai Pedersen. · Alle fir e 
kommer fra SIK 80. 

Piger 17-18 år . ·Nummer et 
blev Tina Knudsen AFF . På 
andenpladsen kom Mette 

· Kvist AFF . Lptte Fru erg ård 

AF'F blev nummer tre . På 
fjerdepladsen kom Jannie 
Phil AFF. Drenge 17-18 år. 
Allan Thomsen AAK blev 
nummer et foran Niels B. 
Jensen AAK. Nummer tre 
blev Peter Munk AAK. På 

1 fjerdeplad ~en kom Mads R. 
Christensen . fra Dybvad IK . 
Femtepladsen gik til Kim 
Chris tensen AAK. 

I holdkonkurrencerne løb 
Af:,..F med sejren hos pigerne 
11-12 år, 15-16 år og 17-18 år . 
Dybv ad IK løb med sejren i 
klasserne piger 13-14 år og 
drenge rl-12 år . AAK fik også 
to sejre . I klasserne d.renge 
13-14 år og 17-18 år . SIK 80· 
fik en enkelt sejr i klassen 
drenge 15-16 år. ' . . 

Formanden for N ordj y I
land s Amts Gymnastik- oog 
Idrætsforeninger , Jan Pih l1 
som delt e præmier ud , ud
trykte stor tilfredshed med 
arrangementet og ruten, og 
h~n forespurgte sig om mulig
heden for at lægge stævnet i 
Sæby igen næste år. Bl9t 
skulle man så også tage senior 
og veteraner med samme dag" 

Næst~ store opgave for SIK 
80 er Danm~rksmesterska ~ 
berne i Rødovre næste week- · 
end . SIK 80 håber på at Tr ine 
Chris tensen , Dor te Dams-

. gård , Toai Pedersen, Søren 
Chris tiansen og Kim Stellan 
Jensen kan bl ande sig i me
daljeopgø ret . 



Dorte Damsgaard til NM i Fin- . 
land. 

Sæby-
• pige 

tilNM 
SÆBY : Dansk Atletik For

bund har udtaget Dorte 
. Damsgaard fra Sæby Idræts

klub SIK 80 til de nordiske 
mesterskaber i mangekamp i 
atletik for juniorer og ung
dom. Udtagelsen har ligget i 
luften i lang tid. 

Mesterskaberne finder sted · 
i Parkano i Finland i den 
kommende weekend. Dorte 
Damsgaard stiller op i alders
klassen 15-16 år sammen med 
Christina Holm fra AFF, Aal
borg. Mangekampen består af 
100 meter .p.ækkeløb, højde
spring, kuglestød, 200 meter 
løb, længdespring, spydkast 
og 800 meter løb. 

Par kano ligger 270' kilome
ter fra Helsingfors. Dansk At
letik Forbund sender 10 del
tagere til de nordiske mester
skaber i mangekamp, fire pi
ger og seks drenge. De danske 
deltagere samles torsdag i Ka
strup Lufthavn og flyver her
fra til Helsingfors. Fra Hel
singfors kører danskerne med 
tog til Parkano . 

Mesterskaberne finder sted 
over to dage, lørdag og søn
dag, og danskerne vender 
hjem igen mandag. 



/ Onsdagden14.marts1990 

,Dorte og Toai blev 
danske mestre · 
5 unge ·fra SIK 80 havde 
kvalificeret sig til at delta
ge i Dansk Atletik For
bunds mesterskabsstæv
ne, som blev afviklet i Rød
ovrehallen i weekenden. 

De 5 SIK'ere var Trine 
Christensen, Dorte Dams
gaard, Søren Christiansen, 
· Kim S. Jensen og Toai Pe-

1 dersen. 
Dorte Damsgaard forsva

red~ sit mesterskab i højde
spring med højden 1,60 m. 
Desuden deltog hun i 400 m 
løb og 60 m løb, men i begge 
.disse discipliner levede hun 
ikke op til sit allerbedste, 

. hvilket skyldtes, at hun net
op har Jigget syg med hals-

-betændelse. Alligevel blev 
det til medaljer i begge løb. 
På 60 meteren løb hun sig 
_let i finalen, hvor det blev til 
en tredjeplads og bronze i ti
den 8,23 sek. Hun kom også 
let · i finalen i 400 m, hvor 

, hun yar forsvarende mester. 

Her satsede hun for at sætte 
personlig rekord, men sats
ningen viste sig at være for 
kraftig, da det kneb med 
kræfterne til sidst, hvor hun 
blev slået med .to tiendele af 
et sekund _, og dermed måtte 
nøjes med 2. pl~dsen og sølv
medaljen.. 

Toai Pedersen stillede op i 
60 m hæk, ·hvor han kom i 
finalen i den bedste tid, , selv 
om han nåede at vælte 4 af 
de 6 hække med flere hudaf
skrabninger . til følge. I fina
len lå deltagerne tæt efter de 
første fire l:i~kke,_ men så 
rykkede Toai og blev dansk 
mester i tiden 8,98 sek. 

Han deltog også i tre-· 
spring, hvor han længe lå på 
en 5. plads, men i det sidste 
spring koncentrerede han 
sig til det yderste og sprang 
sig til en bronzemedalje med 
længden 12,32 m. 

Endelig blev for Toai 's 
vedkommende til en 6. plads 
i60mløbet . 

Kim S. Jensen lå længe til 
bronze i kuglestød, men · 
sluttede på 5. pladsen med 
12,02m . 

Trine Christensen løb 60 
m hæk og sluttede ligeledes 
på 5. pladsen. 

sem 
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44 idrætsfolk · · I 
l,6( 
l 4( 
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blev »bemærket« 
m 
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SÆBY: 44 idrætsfolk fra 
Sæby Kommune fik mandag 
aften overrakt erindringsga
ver og mesterskabsmærker 
på Sæby Rådhus ved den tra
ditionelle prisuddeling. 

Formand for Fritidsnæv
net Ejnar Fredriksen bød de 
mange idrætsfolk velkom
men, og sagde videre, at det 
var imponerende med de 
mange flotte resultater, ·selv
om de ikke kommer af sig 
selv. Trænere, ledere og ikke 
mindst de unge yder en utro
lig stor indsats ude i klubber
ne . 

Ejnar Frederiksen sluttede 
med at rette en tak til borg
mester Hans Krarup Olesen, 
for at han ville møde op og 
forestå for uddelingen . Ejnar 
Frederiksen udtrykte håb om 
at det ville blive en tradition 
at borgmesteren forestod ud
delingen, ligesom den tidlige 
re borgmester Frede Fred
borg Nielsen havde gjort det. 

Også fra borgmester Hans 
Krarup Olesen lød der ros: -
Vi er stolte af jer i Sæby 
Kommune. Andre unge ser op 
til jer, men h4sk det er lige så 
sjovt blot at deltage. 

Borgmesteren sluttede 
med, at rette en stor tak til 
ledere , trænere og idrætsudø
vere for de mange flotte re 
sul tater på Sæby Byråds veg 
ne. 

Fra Dybvad Idrætsklub 
var der erindringsgaver og 
mesterskabsmærke til følge
nde: 

Rene Kristensen, 100 meter 
løb ved forbundsmesterskab 
og 60 meter løb og 4 X 100 
meter løb ved landsmesters
kab. ' Rikke Mortensen, dis
koskast ved forbundsmesters- · 
kab. Orla Mortensen , 7500 
meter terræn og 1500 met er 
hold løb. Ann Hornum Niel
sen, 4 X 100 meter ved for
bundsmesterskab. Kristian B. 

Ejnar Frederiksen : - Imponeren-
de resultater. · 

Nielsen, 60 meter hækkeløb 
og boldkast ved landsmes
terskab. Lise B. _Nielsen , 4 X 
100 met er ved forbundsmes
terskab. Berit Plath , 400 me
ter løb ved forbundsmesters
kab. Preben Samall o, 4 X 100 
meter ved landsmestersk ab. 
Martin Wunderow , 60 met er 
løb ved landsmesterskab. 
Henrik Bischoff , 4 X 100 me
ter ved landsme sters kab . 
Mett e Brassøe, 1500 met er løb 
og spydkast ved forbunds
mest ers kab . 

Ja cob Rye Chri ste nsen , 
kuglestød ved landsmeste.rs
kab. Mads Rye Christensen, 
1500 meter forhindringsløb 
ved jysk mesterskab og 1500 
meter terræ n ved landsm es
terskab. J esper Gram-Han 
sen, 7500 meter terræn løb 
ved landsm esterskab. Hanne 
Holdorf, 100 meter løb ved 
forbundsmesterskab. Kirst en 
Holdorf, 4 X 100 mete r ved 
forbundsmesterskab. Berit 
Jensen , 1500 meter terræ n og. 
1500 meter løb ved landsmes -

llJ 

terskab. Morten Jørgensen, le 
7500 meter for hold ved ~e 
landsmesterskab. 'Frank Jen- 1 < 
sen, for 400 meter løb og høj- } 
despring ved forbundsmes
terskab og Højdespring og 
kuglestød ved landsmesters
kab. 

,, 
'" 

Sæby Judoklub: Lone 
Tonsgård, dansk · mester for 
begyndere og øvede. Ronni 
Fisker og Karsten Sørensen 
for jysk mesterskab. 

Louise Munch Hansen fra 
Sæby Tennis og Badminton
klub for tre dobbelt jyskmes
terskab f badminton. 

Sæby Billardklub: Claus 
Mosskov, jyskmester i kegle
billard klasse A. Arno Kri
stensen, Søren Sørensen , 
Claus , Mosskov og Henrik 
Nielsen for jyskmesterskab i 
keglebillard i tredje division. 

SIK 80: Dorte Damsgård, 
danskmester i 400 meter og 
højdespring. Rikk e Nielsen, 
Trien Christensen , Elin Lar
sen og Dort e Damsgård for 
danskmesterskab i 1000 meter 
stafetløb. Mette Jensen, 
landsmester i længde -og høj
despring. Kristina Christen
sen, landsmester i kuglestød. 
Trine Christensen, landsmes
ter i kuglestød og længde
spring . Allan Ugilt , lands
meste r i højdespring . Søren 
Christiansen, landsmester i 
100 meter, 400 meter og læng 
despring. Christian Asmus
sen , landsmester . i spydkast. 
Mer ete Christensen lands
mester i kuglestød. Lena Roh
len , landsmester i højde
spring. Hans Henrik Flens
ted, Kim Holmene og Nicolai 
Niel sen, landsmestre i 1500 
cross for hold. Tommy Niel 
sen, landsmester i højde 
spring. Gert Rasmussen , 
landsmester i 7500 meter 
cross. J eppe Kristensen , 
landsmester i læ ngdespring 
og boldkast. 

' 



Mestrene hædret med gaver 
, ·~ ~ -· . -

Sæby kommune har ud- I unge mennesker for at være Samallo, Martin Wunderov, 
delt erindringsgaver til 44 gode ambassadører for Sæ- Jeppe Kristensen, Henri~ 
unge idrætsudøvere, som i · by kommune. - Den hæder Bischof(Mette Brassøe, Ja
årets løb har opnået et og de præmier I nu får over- cob Rye Christensen, M~ds 
dansk eller jysk · mester- rakt har I fortjent, og vi er Rye Christensen, Jesper 
skab. stolte af jer, men I skal være Gram-Hansen, Hanne - Hol-

Gaverne blev overrakt af klar over, at det også forplig- dorf, Kirsten Holdorf i Berit 
borgmester Hans Krarup ter på en vis' måde , idet an- Jensen, Frank _ Jensen og . 
Olesen ved en lille højtide- dre unge nu har jer at se"c)p Mi>rten J ørgens .en. Fra SIK 
lighedpåSæbyRådhus . til,sagdehan. 80, Sæby kom der disse 17: 

Formanden for Fritids- Derefter blev erindrings- Dikte Damsgaard, Rikke 
nævnet Ejnar Frederiksen gaverne overrakt, og bagef- Nielsen, Trine Christensen, 
bød velkommen, og han tak- ter var der lidt vådt og sødt Elin Larsen, Mette .JensE;!n, 
kede de unge mennesker for til ganen . Kristina Christensen, Allan 
de · mange mesterskaber. ~ Der var 4 idrætsgrene re- Ugilt, Søren Christiansen, 
Det er en flot indsats I har præsenteret ved uddelin- Christian Asmussen, Mere
ydet, og det har givet mange gen, nemlig atletik, som teg- te Christensen, Le.na Roh
gode resultater, sagde han, - nende sig for langt den over- len, Hans Henrik Flensted, 
I har valgt at bruge jeres fri- vejende part, badminton, Kim Holmene, Nicolai Niel
tid på en sund og fornuftig billard ogjudo. sen, Tommy Nielsen og Gert 
måde. Dybvad Idrætsklub var Rasmussen. 

Han roste Sæby kommu- repræsenteret af ialt 19 un- Sæby Tennis- og Badmin-
ne for ikke at bruge spare- ge atletikudøvere, og det var tonklub havde indstillet 
kniven over for den frivillige Rene Kristensen, Rikke Louise Munk Hansen for et 
idræt. Mortensen, Orla Morten- tredobbeltjysk mesterskab. 

Derefter overlod han or- sen, Ann Hornum Nielsen , Sæby Billardklub var re-
, det til borgmester Hans Kristian B. Nielsen, Lise B. præsenteret ved Claus Mos

Krarup Olesen, som roste de Nielsen, Berit Plath, Preben skov, Arno Kristensen, Sø-

I ,,,. · o d da de unge idrætsudøv ere fik overrakt kommunens 
Stemningen i Sæby by~adssc:,ll va,r go ,d z· aorets løb vinde r et dansk eller jysk mesterskab. 

· d · som gwes ti en w er, er f'I:; e;i;J:fti~~t~ Jensen der får overrakt sin gave af borgmest er Hans Krarup Olesen. . 

H 'k 

I 
Sæby Judo Klub havde tre \ Fisker og Karst en Sørensen. ren Sørensen og enn 

Nielsen for jysk e mesterska - repræsentanter med, nem : \ sem 
her i keglebillard . lig Lone Tonsgaard, Ronm 
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Sølvniedalje til Dorte;:= 
Dorte Damsgaard, 16 år, I mand · for .SIK ·so Gunnar 

"kom et skridt nærmere en · Møller Nielsen . 
~udtagelsl:f til de nordislrn me~ ' - Denne DM deltagelse 
}sterskah ' i mangekamp i v~ for at søge at komme i · \ 
weekenden 7.-8. juli. Hu,n betragtningtilNMiFinland 
c;leltog-i sjuniorem~s · DM . i ijuli . 

.. niaD~iatxtp,."d.y;s.'-jI1dtil 22 . "' Dorte Damsgaard fik 
år Jilvidi>vte: '. :, '_":\~::;;;"':ir\. ~. :·,4064-points i øvelserne høj

:,..;/ Vi havde 'Ikke' regnet : despring 1,68 m, hæk 16.8 
med, at Dorte skulle : komme - sek ., kuglestød 8,61 m, 200 

. hje~ med en sølvmedalje i '.;fu-·26 .0 sek. ; Jængdespring 
;., :denne aldersgruppe, -'så .de.t__, 7.. 4~86· m, spydkast 24,80 m ,og 
,1iVar godt klaret, Siger,_ (Or~ \-<,80(}·m 2,40,0min . . - , I 
~< ,::_ :.-~~I.;:~f""Jf· i\ ·. ~. 

Det er kastene og længde
spring, som Dorte Dams
gaard skal have pudset af in
den DM i hendes egen klasse 
den 9.-10.juni. 

On~dagdeo 23. maj 1.990 

Hans Henrik Flensted, 14 
år, fik en fin sjetteplads . 
Hans Erik Flensted var le
der på turen . 



[)}keblad 

Nye navne hos SIK 80 
Skovdalen Stadion i Aal
borg dannede i weekenden 
rammen om det første 

c udendørs stævne i atletik, 
og for SIK 80's vedkom
mende blev det til en ræk
ke amtsmesterskaber, 
trods afbud fra en række 
af de største talenter. 

Den 12-årige Jeppe Kri
stensen viste · storform og · 
hjemførte tre amtsmester
skaber i 60 m løb, 800 m løb 
og boldkast . 

Lena Pedersen, der ligele
des er 12 år, viste sit talent 
for idrætten . Selv om hun 
kun har været i klubben i et 
halvt ~ ; blev det alligevel til 
mesterskab i 60 m løb og 
kuglestød. 

14-årige Christian As
mussen, der har flere lands
mesterskaber bag sig i ka
stedisciplinerne, gjorde sig 
også positivt bemærket med 

mesterskab i spydkast og to 
andenpladser i henholdsvis 
kuglestød og diskoskast. 

16-årige Kim S. Jensen fik 
en flot 2. plads i kuglestød , 
mens det kun blev til en 3. 
plads i favoritdisciplinen 
spydkast, da han har proble
mer med albuen . 

Gert Rasmussen, 18 år, 
der er fast 'mand på divi
sionsholdet, blev mester i di
skoskast og spydkast , mens 
det blev til 2. pladser i 400 m 
løb og kuglestød . 

Blandt ~e øvrige resulta
ter kan nævnes, at Jeppe 
Kristensen blev nr. 2 i spyd
kast , Jeppe Pedersen nr . 2 i 
60 m løb, Nicolai Nielsen nr. 
2 i spydkast, Mette S. Jen
sen nr. 2 i højdespring og 60 
m løb, Lena Pedersen ni'. 2 i 
længdespring og Mia Ander
sen nr . 2 i 60 m løb. 

sem 

Onsdag den 2. maj 1990 
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.... sæb~-dyst 
omgultlet ... 
. . t . . . 

· _ SÆBY: To talentful
de :kastere · f~a'.· .~æby ·~ · 

.·Idrætsklub _ SIK tiO, .. · 
Chr ... Asmuss~n qg Tno~· 
. mas .. Klitgaard, kæm
pede · om guldet ;ve'd ,qe , , · 
j'ysk" fyns~e . . m.~st~r~ .. ' 

. · ~kabe~·ii k~ste·-:mftnge -:-. 
~ kamp o · f9~ 13-14 årige 
· på . Arhus : Stadion. 
:rviange~ampen består 
af spydkast, diskpskast 
og kuglestø q .. '~ 1

: - '· .: 

Chr. · · Asmussen 
vandt _ · .· ~~:ld_me~alje ", ·. 

i med 1920 point · foran . 
' Tho~ ~as .. !{li~~~rd med 
o/1790 · point . . · .. Der ·va _r · 
spæ .nd.ing" om .udfalcjet. 
første ·. øv.else; ·. :spyd-
kast" vand-t Chr. As- . 
mussen med --$8;66-me:. 
·ter, men T,hpmas Kli t'
gaard vandt diskoskast · 

. med 2J , 77. meter. ·Tre
die øvelse, -kuglestød, . 
vandt · Chr. -Asmussen · 
med .10..94 meter ~:,: . ~ . 

· .' · Thomas ·Klitgaard 
; ,,..1 -satte pe~so,nligø ~ < r.e-· · 

korder i alle tre øvel- · 
~ t { ·1· 

;,,~~ .. ··: 
~; 



ATLETIK p1&;2c,;_s"" en-førstepia1sinaen cl~ 3 ·sid-ij· 
ftl II o/ 0 ste øvelser ,til en 3. plads efter 

TOPPLAN I AAKogSkive. Vin!ed~dog -at -
- . · -komme med til landsfinalen 

R-ANDERS· .-til e~~året ~ ogmed 'store-fo_r.;, 
_ Mbruµger._ - - _ _ 

- ~- Holdet bestod af Hans Hen~ 
FA: Nu er der for alvor gang i · ·rik Flensted, -Toai_ -Pedersen; 
de store ·turneringer inden for . ~homas Klitgaard, Kim S:-Jen- . 
atletikken, og det gælder både i - sen, Søren Christiansen ,_ .. Ni.;, 
holdkampe og individuelt, si- . colaj Nielsen og Christian As
ger Gunnpr Møller Niels.en, mussen. 
Sæby. Vore 16-Arige drenge1ag- .Ved Jysk-Fynsk mestei;:skab..
de ud i deres landsturnering pA- i Århus gjorde · clu istian As- · 
Randers stadion, hvQr _ -det . mussen og Thomas Klitgaard 
gjald~ om at nå til semifi(ralen, - -rent bord, siger. Gunnar Møl- . 
for at nå dette mAl skulle ~ol-. ler Nielsen . - Jylland· og Fyn 
det samlet nA en 3.-plads. " mød~ joi at afgøre, hvem.der 

Vi skulle kæmpe mod ~ : · i øj'ebliKket var stærkest i øici
Skive, Fred~ricia . og Rand~rs ·PUnerne spydka~t, diskoskast ; 
Real. Vort hold, som besiAr af og kuglestød. Her var det As
ene tidligere individuelle me- mussen · og Klitgaard,· der pA 
stre i deres, · atletikgren, var forhånd var. spAet en medalje, 
spået til at ·gA videre, men med - og de levede helt op-til forvent-::· 
en slcadet Toai Pedersen, -som ningeme, idet de sørgecle for at _ 
både skulle løbe 100 m hæk og få en guldµle~alje med-lijeni 

- des:uden mAtte udgA_ i _tres-_ - tuSæby. ~ -· . ~ . . -· 
pring med omroketing af dici- hol. 
pliner til følge, røg holdet fra · I . . 



Sæby-kastere gjorde rent bord 
SIK SO's to talentfulde ka
stere Christian Asmussen 
og Thomas Klitgaard kla
rede sig over forventning, 

da de jysk-fynske mester
skaber for 13 -14-årige blev 
afviklet i Århus i weekend
en. 

Det drejede sig om disci
plinerne spydkast, diskos
kast og kuglestød. 

Begge sæbynitter var fa. 
voritter til at få medalje, 
men at det skulle blive til 
guld og sølv, var der ikke 
mange, der havde regnet 
med. 

I den første øvelse spyd
kast vandt Christian As
mussen med 38,66 m, mens 
Thomas Klitgaard var bedst 
i diskos med 27, 77 m. Der 
var dog ingen tvivl om, hvor 
guldet skulle hen, da Chri-

stian Asmussen også vandt 
kuglestød med 10,95 m. Det 
gav ialt Christian 1920 point 
mod Thomas' 1790. 

Det var en i alle henseen
de spændende og vellykket 
konkurrence, hvor Thomas 
Klitgaard satte personlig re
kord i alle discipliner, mens 
Christian lå lige under sine 
personlige rekorder . 

Gert Rasmussen og Jim
mi Christensen var med på 
turen til Århus som ledere. 

sem 



Dorte Damsgaard er klar til at yde sit bedste ved de 
nordiske mesterskaber i mangekamp. 

Dorte til NM i Finlal)d 
Det ligger nu helt fast, at 
,den talentfuld~ . atletikpi~ 
ge Dorte Damsgaard skal 

til Finland i den kommen, 
de weekend for at deltage 
i de nordiske mesterska· 
ber i mangekamp. 

Forleden fik Dorte beløn
ningen for sin store træ
ningsindsats i form af · et 
brev fra Dansk Atletik For
bunds ungdomseliteudvalg, 
der har udtaget hende til at 
repræsentere Danmark ved 
de nordiske mesterskaber i 
mangekamp for juniorer og 
ungdom, som foregår i 
Parkano, som ligger 270 
km fra Helsinki. 

Øvelserne, hun skal del
tage i, er 100 m hæk, højde
spring, kuglestød, 200 m 
løb, længdespring, spydkast 
og800 m løb. 

Det er de samme discipli
ner, som man har ved de 
danske mesterskaber, blot 
er der en lille ændring i 
kuglestød, hvor kuglen, der 
skal anvendes ved de nordi
ske mesterskaber, er 1 kg 
lettere, end den Dorte nor
malt bruger. Det kan dog 
kun blive en fordel for hen
de, da hun hører til den 
hurtige type, og ikke er 
kraftig bygget. 

- Det bliver uden tvivl en 
· inspirerende oplevelse for 
Dorte at møde de bedste fra 
de øvrige nordiske lande, 
fortæller SIK 80's formand, 

_ Gunnar Møller Nielsen, - at 
spå om nogen placering er 
ikke let, men Dorte har til 
fulde indfriet klubbens for
ventninger, blot ved at blive 
udtaget. Det ville være 
skønt for hende, hvis hun 
kunne sætte nogle personli
ge rekorder i det skrappe 
selskab. 
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Veltilrettelagt stævne 
i Sæbyhallen 
Alt klappede perfeltt ved 
det sidste af to atletik
stævner i Sæbyhallen i 
NAGi-regi med SIK 80 
som arrangør. 

- Det var en fornøjelse at 
være stævneleder, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen, -
for første gang i min tid 
som stævneleder var alt 
klar, men det krævede også 
25 - 30 hjælpere (forældre) 
som dommere, diplomskri-

vere, udregnere m. m. Den 
store indsats af dommer- og 
sekretariat-team gjorde det 
muligt at opnå det ønskeli
ge ved et atletikstævne . Og 
det ønskelige for både de 
aktive atleter og ledere er, 
at stævnet forløber godt, og 
at efterbehandlingen af re
sultatlister, diplomer, erin
dringsgaver og holdpræmi
er er klar umiddelbart efter 
stævnet. 

Der blev i øvrigt vist 
mange flotte præstationer 
ved stævnet, der bød på di
sciplinerne 3 x 33 m hæk, 
længde, højde og 300 m løb. 

Sæby fik flest 1. pladser, 
· nemlig 15 med 14 til Dyb
vad, 5 til Hjørring og 3 til 
AFF, Aalborg. 

Til gengæld tog · Dybvad 
sig af de tre holdmesterska
ber mod Sæbys to . 

Der blev budt på to halre
korder . I højdespring var 
det SIK's Allan Ugilt der 
forbedrede Hans Henrik 
Flensteds rekord med 4 cm 
til 1.55 m for 13 - 14 årige, 
mens Peter Melgård, Dyb
vad sprang 3.98 cm, og der-

med forbedrede Anders 
Grøns 5 år gamle rekord 
medlOcm . 

SIK's Jeppe Kristensen 
var stævnets mest vinden- · 
de. Han gjorde simpelthen 
rent bord ved at vinde 
samtlige 4 discipliner i sin 
aldersgruppe, hvilket må si
ges at være en særdeles flot 
præstation. 

Det samlede resultat ef
ter de to stævner blev i øv
rigt, at Dybvad tog holdme
sterskabet i den yngste 
gruppe op til 10 år, hos de 
13 - 14 årige og de 15 - 16 
årige, mens SIK 80 vandt i 
gruppen for 11 - 12 år og hos 
de 17 - 18 årige. sem 
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·Jysk• fynske IDestre 
til SIK 80 fra Sæby . 

SÆBY : SIK 80 fra Sæby 
var repræsenteret med 14 del
tagere ved de jysk-fynske me
sterskaber i indendørs atleJ:ik 
i Marseilisborg-Hallen i Ar
hus , og Sæby rejste hjem med 
hele seks medaljer. To medal
jer var guld . 

Dorte Damsgård, · Dan
marksmester i · højdespring 
fra 1990, slog påny til i højde
spring. Med et spring på 1,65 
meter sikrede hun sig guldet. 
Dorte Damsgård sikrede sig 
desuden en sølvmedalje i 60 
meter løb i tiden 8,08 sekun-

der. 
SIK 80's anden jyske-.fyns

ke mester kom i 800 meter 
løb, hvor 14-årige Kim Ku
petz sejrede i tiden 2,20 mi
nutter , bare otte tiendede le 
fra mesterskabsrekorden. · 

, Allan Ugilt, Sæby , sprang 
sig med nogle _meget flotte 
tekniske spring til en sølvme
dalje i højdespring med 1,55 
meter . I kuglestød sikrede 
Ni~ls Arvidson , Sæby, sig 
bro·nze efter en meget spæn
dende konkurrence, hvor 
Kim Kupetz besatte fjerde-

pladsen . Niels Arvidson kva
lificrede sig også til finalen i ' 
60 meter løb, men her blev det 
ikke til medalje . Søren Chri
stiansen, Sæby, opnåede bro
nzemedalje i længdespring 
med et spring på 6,00 meter . 
Søren Christiansen blev des
uden nummer fire i 60 meter. 

Gunnar Møller Nielsen , 
formand for SIK 80, ,fortæl
ler , at klubben er tilfreds med 
resultaterne. Nu ser Sæby 
Idrætsklub SIK 80 frem mod 
danmarissmesterskaberne i 
marts i Arhus. 
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forinand 
sur over 

• • pr1or1-
teringen 

SÆBY: Formanden for 
SIK 80, Gunnar Møller Niel
sen, er bitter, fordi priorite-

_,, ringslisten for idrætsanlæg 
blev ændret. På generalfor
samlingen i klubhuset på Sæ
by Atletikstadion oplyste 
SIK-formanden , at klubben 
12. Q1arts sidste år modtog et 
brev fra Sæby Byråds telrnis
ke udvalg med meddelelse 
om , at SIK 80 stod som nr . tre 
på listen efter Østervrå og 
Sæby. 

- Men på Samvirkende 
Idrætsklubbers repræsen
tantskabsmøde forleden fik 
vi at vide , at prioriteringslis
ten var ændret, oplyste Gun
nar Møller Nielsen. Syvsten 
Idrætsforening skulle have 
penge for baner, der var an
lagt uden om prioriteringslis
ten for flere år siden, sagde en 
skuffet SIK-formand. Han 
tilføjede: Det har i hvert til
fælde ikke demokratisk! 

SIK ønsker et asfalteret til
løb til spydkast, bedre højde
springstilløb og reparation af 

. rundbanen. Formanden kun-
ne fortælle, at kommunen 
som beskæftigelsesa'rbejde vil ".': 
reparere hegn og lave ind
gangsparti. 

Sæby Idrætsklub modtog 
19.000 kr. fra Sparekassen 
Sæbys Fonde til em højde
springsmadras. 

- spur tsligt g! de fi for 
Sæby Idrætsklub, og i de 10 
år , SIK 80 har været selv
stændig klub, er der sket en 
kæmpeudvikling. Klubben 
er i dag_,, en a! de st~rste i 
Jylland. · , 

Formanden oplyste, at SIK 
80 i marts besøger den norske 
klub KOLL IL i Oslo. 

Kassereren, Grete Jensen, 
oplæste regnskabet, der slut
.ter med et unåerskud på 4564 
kr. 

Til bestyrelsen nyvalgtes 
Anne Grete Knudsen og Ran
di Asmussen i stedet for Grete 
Jensen og Grete Hougaard. 
Grete Hougaard har siddet i 
bestyrelsen i 10 år . 

På generalforsamlingen, 
der samlede 25 medlemmer, 
nedsattes et særligt ungdpms
udvalg med Gert Rasmussen, 
Anette Nielsen, Trine Chri
stensen , Rikke Nielsen og 
Henrik Hougaard . Udvalget 
skal bl.a . bidrage med ny
tænkning. 

SIK-formand Gunnar Møller 
Nielsen er bitter over ændret 
prioritering. 
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SIK-formand: -

Udemokratisk fremgangsmåde 
Formanden for atletik
klubben SIK 80, Gunnar 
Møller Nielsen, er ikke så 
lidt overrasket og bitter 
over ændringen af priori
teringslisten for idræts
anlæg , som for nylig blev 
fremlagt på SISK's repræ
sentantskabsmøde. 

På SIK ' s generalforsam
ling kunne Gunnar Møller 
Nielsen oplyse, at klubben 
så sent som den 12. marts 
sidste år havde modtaget et 
brev fra teknisk udvalg , 
hvo"raf det fremgik, at SIK 
80 var nr. 3 på listen efter 
Østervrå og Skjold. - Nu 
har vi så fået at vide, at li
sten er ændret således, at 
Syvsten Idrætsforening 
skal have penge for baner, 
som de selv har anlagt uden 
om . prioriteringslisten for 
flere år siden , sagde Gun
nar Møller Nielsen, - en så
dan fremgangsmåde kalder 
jeg udemokratisk. 

SIK ønsker at få asfalte
ret tilløbet til spydkast 
samt repareret højde
springstilløbet og rundba
nen. 

Som et lille plaster ·på så
ret har man fra teknisk for
valt:i;iings side meddelt 
klubben, at -man nu går i 
gang med en udbedring af 
hegnet rundt om atletiksta
dion samt en grundig soig
nering af hjørnebeplantnin-
-erne og det levende hegn 

' $3 flethegnet. Endvidere 

SIK 80' s formand Gunnar 
Møller }Vielsen 

vil man forsøge at forbedre 
indgangspartiet samt evt. 
opsætte vejviserskilte til at
letikstadion. 

Af formandens beretning 
fremgik det endvidere, at 
klubben i 1990 har modta 
get 19. 000 kr. fra Sparekas
sen Sæbys fond til en ny 
højdespringsmadras. 

Til marts aflægger SIK 
80 genvisit i den norske 
klub Koll IL i Oslo, som be
søgte Sæby i 1990. 

Sportsligt klarer SIK 80 
sig særdeles godt . I de 10 år 
der er gået siden klubben 
blev selvstændig, er der 
sket meget. I dag er klub
ben en af de største i Jyl
land, og man har vundet 
flere DM og holdmesterska
ber. I 1990 blev Dorte 

Damsgaard og Toai Peder
sen således danske mestre i 
henholdsvis højdespring og 
60 m løb. · 

Foreningens kasserer 
Grethe Hougaard fremlag
de regnskabet, der viste et 
underskud på 4.565 kr. 

Anne Grete Knudsen og 
Randi Asmussen blev ny
valgt til bestyrelsen i stedet 
for Grethe Hougaard, der 
har været med i 10 år , og 
Grete Jensen. 

Desuden blev der nedsat 
et ungdomsudvalg beståen
de af unge, som har drevet 
atletik i op til 10 år. Med
lemmer blev Gert Rasmus
sen, Anette Nielsen, Trine 
Christensen , Rikke Nielsen 
og Henrik Hougaard. Klub
ben forventer, at dette ud
valg fremkommer med en 
række nye ideer. 

Til slut takkede forman
den kommunen for den go
de Sæby-ordning, som han 
håbede ville fortsætte næ
sten uændret under den 
nye folkeoplysningslov . 

sem 



Fra venstre ses Dorte Damsgaard, Toai. Pedersen, Kim Allan Jensen og Søren Christiansen. 

DANMARKSMESTERSKABERNE I ATLETIK: 

SÆBY ER MED IGEN 
FA. Sæbys dygtige unge atle
ter har igen i Ar kvalificeret 
sig til Danmarksmesterska
berne i Marselisborgh·allen i 
Århus. Det gælder Anette 
Nielsen, Dorte Damsgaarcl, 
Rikke Nielsen, Christian As
mussen, Søren Christiansen, 
Thai Pedersen og Kim Stellan 
Jensen. 

Dorte Damsgaard er forsva
rende mester &a sidste Ar i høj
despring. Sidste Ar var Dorte i 
aldersgruppen 15-16 Ar, hvori
mod hun i Ar kæmper i 17-18 
Ars gruppen, hvor hun har en 
god chance for at forsvare sit . 
mesterskab. 

Toai Pedersen er forsvaren
de mester i 60 m hækkeløb, og 
han ml ligesom Dorte kæmpe 
mod 17-18 Ars løbere. Ikke nok 
med at TQai er første Ars løber, 
men hækkene er o~A blevet 

en tand højere, hvilket vil gøre 
det sværere for ham at forsvare 
mesterskabet. Toai har arbej
det godt med den nye hækhøj
de, og han fortjener mindst at 
fl en finaleplads, siger Gunnar / 
Møller Nielsen, som er lige sl 
spændt pA resultaterne som de 
ungeselv . 

Kim Stellan Jensen, som er i 
samme aldersgruppe som 
Dorte og Toai, er en suveræn 
god kaster med 3 jyske me
sterskaber som 14-Arig i kugle
stød, diskos og spydkast. Han 
stiller op i kuglestød og vil som 
førsteårs ogsl kunne tilskrives 
en finalechance. Søren Chri
stiansen er sidste Ars 15-16 Ars 
og er et stort talent, men han 
er langt fra nogen trænings
narkoman. Han satte person
lig rekord ved JM i februar med 
6,00 m i længdspring og fik 

bronze, sl han har også en me
daljechance. 

Rikke Nielsen, der er 18 Ar, 
og som er førstekaster pl vores 
1. divisions hold, har her i vin
terens løb flet styr pA kuglen, · 
og hun forventes igeledes at 
sikre sig en finaleplads. Chri
stian Asmussen, der ligeledes 
er førstelrs 15-16 Ar, er en dyg
tig kaster, som også har en fi
nalechance, men han har des
værre været sengeliggende i en 
uge pl grund af sygdom og er 
ikke rigtig oppe pl dupperne 
endnu. 

Alt i ak bliver det en spæn
dende weekend for Sæby's at
leter, inden de i næste week
end igen skal dyste med vores 
venskabsklub i Oslo, siger 
Møller Nielsen. 

hol. 



Feni centinieter -~ra 
) : 

dansk niesterskab 
SÆBY: Søren Christiansen 

fra Sæby Idrætsklub SIK 80 
var kun fem centimeter fra et 
dansk atletikmesterskab , da 
han ved de danske indendørs 
mesterskaqer i Marselisborg
Hallen i Arhus sprang 6,07 
centimeter hos 15-16 årige. 

Efter sølvtriumfen i læng
despring var Søren Christian
sen .med i60 meter løb, hvor 
han vandt det indledende 
heat, men han ·forstuvede i 
slutspurten den ene fod og 
måtte udgå af finalen . Også i 
trespring måtte han melde 

fra . 
SIK 80's Dorte · Damsgaard 

skulle hos 17-18 årige forsva
re sit mestersk-ab fra sidste år 
i højdespring i aldergruppen 
under . Hun blev jysk-fynsk 
rpester i februar, · men måtte i 
Arhus nøjes med en fjerde-

. plads. Hun blev også nr . fire i 
60 meter løb. 

Toai Pedersen fra Sæby var 
også forsvarende mester fra 
en tidligere årgang. Han star 
tede i år hos 17-18 årige og 
blev nr. fire i hæk i eløb og nr . 
seks i trespring . 

Kim Stellan Jensen fra 
· SIK 80 deltog også hos 17-18 
årige og blev nr . syv i kugles
tød . 

Anette Nielsen, Sæby, der 
er første års junior, blev nr . 
seks i 60 meter hækkeløb . 
Den femte fra Sæby, Hans 
Henrik Flensted, stillede op 
som førsteårs hos 15-16 årige 
og blev nr. 1 ~ i højdespring . 

I den kommende weekend 
rejser Sæby Idrætsklub til 
Oslo, hvor klubben besøger 
venskabsklubben Koll IL. 



FA Allerede førstkommende · til, at der kan afvikles 60m løb 
&edag starter turen til Oslo, · pl lige bane. Der konku11eres i 
hvor 41 børn _ og 16 voksne- · diciplineme 60111, · 600 og' 
mødes veer Sæbyhallen Id~ eventuelt i · 800m løb ~amt~ 
13,15 og gir om bord i rutebi- ·længdespring, højdespring og 
len, som kører over Frede- kuglestød. · 
rikshavn og Goteborg til Os- Seiv om det er et stævne p! : 
lo, hvor · atleterne deltager venskabelig basis, sA er man · 
sammen med KOLL IL i et naturligvis· &a begge natio~er 
venskabeligt stævne og soci- indstillet pl at.·yde sit bedste 
alt samvær om lørdagen med og presse hinanden · til det : 

',mulighed for sightseeing i yderste. Sønd~g formiddag vil i 

Qslo. . . værterne forsøge-at arrangere . 
·-i pslo finder ove~tning nogle vintersportsaktiviteter 

sted ·r gymriastiksafen_ p1 en som f. eks. skiløb og langrelld, 
- skole, hvorfor der skal med- sl det bliver ikke ligefrem no-

bringes sovepose og eventuelt. gen-afslapningstur. · · 
underlag. Selve stævnet mod Hfemturen foregår. s~ndag · 
KOLL finder sted lø~dag kl. .. med.bµs.via Goteborgmed -an-
14,00 til ca. kL 18,00 i Idræts- komst til Frederikshavn kL 
højskolens hal, som er kunst- 21,45, og man er i Sæby ca. kl. 
stofbelagt, og __ -det betyder, at . 22,30, oplyser Gunnar Møller 

· der kan benyttes pigsko med Nielsen. · 
korte pigge. Hallen er stor nok hol. 

· . .. .,._._,,.., .. 



TO VETERAN-LØBERE it -3 . 

FRA SÆBY TIL SKIVE. 
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FA Hvornlr holder man _op 
med at løbel Nogle gør det 
vel aldrig, fordi de nyder at 
løbe. Det at se kilimoeterste
nene forsvinde bag sig -og 
nærme sig mllet forude;_ er 
lige fantastisk hver gang. . 

Det vil 2 af Sæbys 1.-"'"divi: . 
sionsløbere opleve noget af pl 
·.søndag ved Danmarksmester
skaberne for veteraner i Skive. 
Ida Larsell stiller op i 8 km. · 
cross i klassen 40-44 Ar. Ida 
har en god chance for at fl me- _ 
dalje, hvis hun lægger~ ud i et 
højt tempo, · eftersom spurten 
ikke sædvanlgvis er hendes 
stærke side, siger formanden, 
Gunnar Møller Nielsen fra. 

Sllt Der er 10 løbere fra for-. - . 
skellige danske klubber at dy-
ste imod .. 

Karin Larsen stiller op i 4 
km. cross .i klassen 30-34 Ar. 
Karin ml~ igennem en akil-: 
lesseneoperatjon før· jul, som 
det heldigvis ser ud til er lykke~· 
des tilfredsstillende, eftersom · 
hun ikke har hah smerter efter 
træningen ~ Karin tilskrives og
sl · en medaljechance, og det 
bliver spændende at følge hen- . 
de i løbet af lret, hvor : hun nu 
igen kan træne optimalt, siger 
Gunnar Møller Ni~lsen, $Om 
venter et godt resultat af sine 2 
»gamlecr piger. 

hol. 
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Danmarksmester i cross 
,Det blev i weekenden · til 
guld og sølv, da Sæbys 1: 
divisionsløbere deltog i 
dette års DM i croøs i Ski- · 
ve. 

Terrænet, der .blev løbet 
i, var meget kuperet , og · 
stillede derfor store krav til 

' 

fysikken hos løberne, og 
selv om bakker ikke lige
frem er Ida Larsens _livret, 
klarede hun løbet i fin -stil i 
et veldispone:ret løb. Hun 
besatte 1. pladsen _ i alders
klassen 40 - 44 år . 

l.{arin Fredetjksen, . der 

løb i aldersklassen 30-34 år , 
fik også .en god sæsonstart 
med sin 2. plads og dermed 
sølvmedalje. Den foreståen :
de sæson er speciel spæn
denåe for Karins vedkom
mende, da hun kort før jul 
gennemgik ·en sene
operation. 

sem 



Ingen danske 1nester
skaber til SIK 80 

Bedst blandt sæbynitter
ne klarede 16-årige Søren 
Christiansen sig, selv om 
han også må siges at høre 
til en af stævnets uheldig
ste deltagere . 

uden tvivl flere centimeter i 
Søren. 

Efter triumfen i længde
spring skulle han løbe 60 m 
løb, og her vandt han sit he
at, men efter at have pase
ret mållinien forstuvede 
han sin fod og var således 
ikke i stand til at løbe fina
'le. Søren havde også medal
jechance i trespring, men 
også her måtte han melde 
fra, 

Det kan være hårdt at 
rykke et alderstrin op i 
idrættens verden, og det 
måttet SIK SO's danske 
mestre fra i fjor også san
de, da de i sidste weekend 
deltog i dette års inden
dørs mesterskaber i Mar
selisborghallen ved År
hus. 

Dorte D.amsg8:3.rd, der nu 

er rykket op i aldersgrup
pen 17 - 18 år, skulle forsva
re sit danske mesterskab i 
højdespring, men selv om 
hun var godt springende, 
lykkedes det ikke at komme 
over de 1,60 m, og hun måt 
te slå sig til tåls med en 4. 
plads - ikke lige hvad hun 
er vant til. Hun fik lige1edes 
en 4. plads i 60 m løb. 

I længdespring satte han 
personlig rekord med 6,07 
m, og det var blot 5 cm fra 
mesterskabe t. - Hans sølv
spring kunne let være ble
vet et guldspring, hvis han s 
af sætsfod havde været nær
mere planken, fortæller 
SIK-formanden Gunnar 
Møller Nielsen, - så der er 

Toai Pedersen , der lige
som Dorte Damsgaard er 
rykket en aldersgruppe op i 
år, skulle forsv~e sit me-

sterskab i 60 m hæk, men 
allerede inden jul opgav han 
den nye hæk-højde, som en 
ny aldersgruppe medfører . 
På det seneste har han dog 
trænet flittigt i disciplinen, 
og han løb sig da også i fina
len hvor det blev til en flot 
4. plads, en placering han 
var godt tilfreds med. I 
trespring var han også i fi
nalen , og her rakte et 
spring på 12,43 m til en 6. 
plads . 

Kim St ellan Jens en , der 
også er først eårs hos de 17 -
18 årig e, var med i kugle-

Onsdag den 20. marts 1991 

stød, og kuglen, han skulle 
støde med, var 1 kg tungere 
end den han brugte sidste 
år . Han kom dog ud på 
11,64 m, hvilket rakte til en 
7. plads. 
Anette Nielsen, der er før

steårs junior, nåede finalen 
i 60 m hæk , hvor det blev 
til en 6. plads i tiden 11,21 
sek . 

sem 



SÆBY .: To ·Iøbere fra .Sæby . 
Idrætskiubs 1. divisiol)shold i ··· 
atletik for kvinder Ida Lar- · 

· sen . og·· . Karin :Frederiksen 
kl~rede , sig_ · flpt ·. v:ed · · dan.~ . 
mar ksmesterskatierne . i cross ~~ . 

• • ' • 4 ~ - • • ... :r .• 

1 Skive ~ ·-:· ·. · · · .?, / -· ..... .-. 1o " 

-· -· :i . alderiklasse .n · -40~44 ·år : ~ 
blev Ida Larsen fra SIK . 80 1

• 

dansk m·ester, selv om bakket ·. . . 
terræn ikke netop er Ida Lar- · 

· sens livret. Terrænet . stillede · 
store krav til · løberne. · 

Karin Frederiksen fik en 
fornem start på sæsonen, som 
er speciel sp_~dende før Ka- . , 
rin Frederiksen, fordi hun 'før -
jul gennemgik en . sen~opera"'.' ~ . , . 

. tion. Alt tyqer på,· at det er . . . 
blevet · en vellykket o~ra- · 
tion. I aldersklassen 3~-3~ ~ år - · 
fik Karin Frederiksen . sølv. ....... . . .. \ \ 

' ,_ 



SÆBY: Sæby Idræ~klub 
SIK 80 havde 58 medlemmer v 

med på turen "til venskabsk -
lubben Koll IL . i Oslo. · 

l .en kæmpestc;,r idrætshal 
havde Koll IL arrangeret et 
.atletikstævp.e, _ hvor S~by op
nåede 25 ~ørstepladser, mens 

. værtsklubben nøjedes ~ed , 
~4. - ~ . 
. Koll IL havde på, den 

danske ambassade lånt eQ fa
ne · til indmarchen. Nord-

. mændene havde gjort meget 
ud af besøget, og der var 200 
deltager~ til ·en ·. aftenfest. 
Nordmændene stillede ski til 

. rådighed til gæsterne fra Sæ-
by._ . . 

0 



Onsdag den 3 . april 1991 

De to dygtige Sæby-løbere Karin Frederiksen (t.v.) og Ida Lar,sen, der van_dt henttolds~ 
sølv og guld ved DM i cross-løb. Ida Larsen (t.h.) er udpeget til at deltage i mara on-
for veteraner i Finland. 

SIK'er 
til VM 
Ida Larsen, SIK 80, der for 
kort tid siden vandt DM i 8 
km cross i aldersklassen 40 

I -44 år, skal deltage i mara
thonløbet ved VM for vete
raner, som i år afvikles i 
Turku i Finland. 

Sammen med Karin Fre
deriksen, der vandt sølv ved 
DM i klassen 30-34 år, træ
ner Ida Larsen flittigt op til 
begivenheden, der finder 
sted i dagene 18. - 28. -juli, 
og med et årsbedste i 1990 

på 3.02,58 t. hører hun til 
Danmarks bedste mara
thonløbere i klassen. 

Det er anden gang SIK 
80 sender en deltager til et 
stævne i Finland. Første 
gang var i fjor, da Dorte 
Damsgaard repræsenterede 
Danmark i mangekamp ved 
de nordiske mesterskaber. 

sem 



Sæby-pige 00

i 
fik fin start 

SÆBY: Sæby Idrætsklubs 
dygtige atletikpige Dorte 
Damsgaard, der i år er første
års 171-18 årig, fik en flot start 
på udendørs sæsonen på 
Østerbro Stadion i Køben
havn. Dansk Atletik-For
bund havde i samarbejde med 
klubben Sparta arrangeret 
iagttagelses-mangekamp for 
landets bedste mangekæmpe
re. Der deltog 13 piger , og 
Dorte Damsgaard besatte 
tredjepladsen med personlig 
rekord for de syv øvelser, 
4309 point. En seniorpige Lis-

beth Larsen fra Sparta vandt 
med L9ne Nielsen, Ringkø
bing, på andenpladsen. 

Mangekampen talte med i 
Pioner Cup , hvor der gives 
point til de fire første. Efter 
tre mangekampe får de fire 
bedst placerede del i en pen
gepulje til en træningssam-
ling. . 

Med den gode start Jjå sæ
sonen er der håb om, at Dorte 
Damsgaard også i år kvalifi
cerer sig til de nordiske me
sterskaber . Dorte Damsgaard, SIK 80, Sæ

by, fik fin sæsonstart. 



SÆBY: Uddeling af hæder 
og erindringsgaver til 92 
idrætsfolk fra Sæby Kommu
ne, der har ydet en ekstra 
indsats , fandt i aftes sted i 
Sæby-hallens cafeteria. Kra
vet for at komme i betragt
ning i år var et dansk eller 
jysk mesterskab . 

Anne Grethe Brohus bød de 
mange idrætsfolk , forældre, 
ledere og borgmester Hans 
Krarup Olesen velkommen . 
Hun indledte aftenen ved at 
sige: 

- I kan være stolte af jeres 
børn. De bringer mange flotte 
resultater hjem til Sæby. Bag
grunden er et utal af træ
ningstimer 'og dygtige ledere . 

Borgmester Hans Krarup 
Olesen overtog herefter ordet. 
Han sagde, at det vigtigste 
ved sporten er fællesskabet 
og sammenholdet . Sejre og 
fornemme titler er bonus for 
en ekstra indsats, men det er 

' . også prikken over i'et. 

Dybvad Idrætsklub var 
meget flot repræsenteret med 
22, som havde gjort sig for
tjent til erindringsgave ved 
enten et landsmesterskab el
ler et jysk-fynskmesterskab . 
For Dybvad Idrætsklub var 
der erindringsgaver til Hen
rik Bischoff , Mette Brassøe, 
Rasmus Brunø , Søren Bruun, 
Jacob Rye Christensen , Han
ne Holdorf, Kirsten Holdorf, 
Kristina Jakobsen , Frank 
Jensen ,'Karina Jensen, Peter 
Marcus Kjellingbro, Rene 
Kristensen , Charlotte S. Lar
sen, Peter Melgaard, Rikke 
Mortensen , Ann Hornum 
Nielsen, Lise B. Nielsen, Mads 

1 Olsson, Berit Plath, Camilla 
Poulsen, Preben Samallo og 
Charlotte Sørensen . 

Sæby Judoklub havde fem 
indstillet til erindringsgaver. 
Det var Peter Høfler og Søren 
Larsen for dansk mesterskab 
for ' begyndere , Signe Greger
sen for et dansk mesterskab 

for øvede . Beathe Jørgensen 
og Benny Jensen for jysk
fynsk mesterskab . 

For Sæby Tennis og Bad
min ton klubs tennisafdeling 
modtog Annelise Munch 
Hansen erindringsgave for et 
jysk mesterskab i · double i 
veteranklassen. 

Mick Anderson fra Sæby 
Sejlklub var i 1990 med til at 
hjemføre det nordiske me
sterskab for hold i optimist
joller til Danmark, og dermed 
også til Sæby Sejlklub, som 
fik sin første nordiske mester. 

Sæby Speedway Klub hav
de indstillet . Bo Petersen til 
erindringsgave. Han modtog 
den for danmarksmesterska
bet i speedway i 1990. 

Fra Frederikshavn-Sæby 
Auto Sport var der erin
dringsgaver til Kurt Frede
riksen for dansk mesterskab i 
auto-cross i klassen 0-1600 cc, 
Allan Olsen for en anden
plads ved Danmarksmester-

skaberne i 1600-2000 cc samt 
til Frede og Fri .ts Thomsen 
som deltagere på Frederiks
havn-Sæby Auto Sports Fol
ke Race-cup hold, der vandt 
Danmarks Cup'en 1990. 

Sæby Idrætsklub havde 16 
modtagere af erindringsga
ver. De blev overrakt til Dor
te Damsgaard, Toai Pedersen, 
Ida Larsen, Christina Kri
stensen, Thomas · Klitgaard, 
Kim Stellan Jensen, Søren 
Christiansen, Gregor Pertzas, 
Karin Frederiksen, Christian 
Asmussen, Lena Pedersen, 
Rikke Nielsen , Niels Madsen, 
Nicolai Nielsen, Trine Chri
stensen og Hans Henrik 
Flensted . 

Lyngså Boldklub modtog 
erindringsgaver for jyske me
sterskaber til 1. divisionshol
det, serie et og damejunior
holdet. 
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Sæbys _atletikpiger / 
fik god sæs ,ollstart 

, SÆBY: S,,seby Idrætsklub 
SIK 80's atletikpiger, der er 
med i landsturneringens 1. di- · 
vision, fik en god turnerings
start med en andenfads i den 
første holdkamp . oldkam
pen fandt sted på rhus sta
dion, hvor mod~tanderne v~r 
Aarhus 1900 og Kolding. 

På forhånd have& Sæby af
skrevet en ~jr over hjemme
holdet fra Arhus, mens der 
var ventet et tæt opgør med 
Kolding . 

Sæby måtte stille op med 
en skadet Trine Christensen , 
som normalt er en af holdets 

-::::. 

stor~ pointslugere. Eneste di
sciplin Trine Christen~n del
tog i var kuglestød. 

Sæby holdet bestod af 
Anette Nielsen, Rikke Niel
sen, Pernille Nielsen, Karin 
Frederiksen, Ida 'Larsen, Tri
ne Christensen, Dorte Dams
gård og den 15 årige debutant 
Ann Cleemann . · 

Ann Cleemann fik en flot 
debut med 27 ,28 meter i spyd
kast, hvilket rakte til en fjer
deplads. 

Sæby tog sig af en tredjedel 
af førstepladserne. Dorte 
Damsgaard vandt 400 meter 

,:::,-

hæk, højdespring og 100 me
ter hæk. Karin Frederiksen 
vandt 1500 meter løb og satte 
med en andenplads i 3000 me- -
ter løbet personlig rekord i 
tiden 10.57.5 minutter. 

Sæby sluttede på en anden
plads foran Ar hus l 1900 og 
med Kolding på tredje og sid
stepladsen. 

Næste runde af landsturne
ringen finder sted på Sæby 
Atletikstadi9n lørdag 15. juni , 
hvor Sæby møder Esbjerg. 

SIK 80's herrehold, der 1 er 
med i 3. division , skal på lør
dag møde 'Randers. . . 

- - -;: '------ --- -· - - -- -- -- .. - - - -- - -- -"---
'::'I 



SÆBY: Klubmesterskaber i 
indendørs ~tlet.ik er ~t god't 

· f ot årstegn .. , Sæ~y Idrætsklub 
SIK 80 ha:r· sluttet indendørs 
sæsonen med klubm cesterska
~r. i Sæby~l!allen ; ·Atletiku-

. døvere , på .10 år 'og . derover 
tr~ner ; Ilerefter hver tirsdag . 

. og _tors'Øag a(teper på Sæby ' 
Atletikstadion. 
. I hdendørs ·mesterskaberne 
afvjkl~des.som femkamp med 
sprt~t ; i længdespring, højde
spf ing ;· kuglestød og 300 me- · .· 
t~t :løb. Der blev givet point 
eft~r placering. . .. ~. . . 
· ·.P.~r bl~v ·· kåret , følgende 
"kluomestre: . = , 

• 
1 
Jqptil · 10 åt: .Katja 'Kupetz 

.og Kenneth · Olsen. 11-12 år: ; 
• ":1 • ( • 

Per :hill~ R~lle Hansen ·_.og Jep- . 
pe ~ristensen. 13~14 år: Lena , · · . 
. ~eders~n og . A,llan . Ugil t.. . 
15:-16 år: 'tfinna Hougaard og I' 

Hans }:Ienrik ~Flensted. · 17-18 · 
år: H,enrik Hougaard . 19-20 
år: Gert ''-Rasinussen. · 



_______ ,_;2_~_~._~s_~--_Y_~,_ .. _ ..... vtNøstitet 

) 

Debutanter _ n1ed'til~~1
· 

at sikre Sæby-sejr 
i herre-atleti~ 

SÆBY : Sæby Idrætsklub 
SIK 80's atletikherrer i 3. di
vision vandt i Randers dob
beltsejr i landsturneringen på 
Randers Stadion. Sæby IKs 
hold mødte Randers Freja, 
som blev besejret med 50 
point, og det er rekord for en 
sejr. Den anden modstander 
var Thisted Idrætsklub, som 
Sæby vandt over med 19 
point. , 

Sæby -folkene havde en 
særdeles god dag med syv 
førstepladser ud af 14 mulige . 

Debutanten Nicolai Jensen 
stod for to flotte resultater på 
henholdsyis 5000 meter og 
1500 meter , sonr han vandt. 
En anden debutant Jesper 
Høgh klarede sig også flot på 
de to distancer . Han opnåede 
en andenplads på 5000 meter 
og en tredjeplads på 1500 me-
ter . ' 

24-årige Jan Jepsen gjorde 
come back i atletik efter 12 
års fravær, men han besidder 
stadig hurtigheden fra dren
geårene. Jan Jepsen har sta
dig halrekorden på sprint i 
Sæby-Hallen for 11-12 år ige 
drenge. I Randers vandt Jan 
Jepsen 100 met er løb i 11,69 
sekunder. 

Morten Krogh vandt højde- , 

spring med et spring på 1,85 
meter. I samme disciplin satte 
Hans Henrik Flensted per
sonlig rekord ved at springe 
1,65 meter. 

Diskoskast blev vundet af 
Sæbys Asbjørn Kristensen 
med 32,28 meter. Sæbys sidste 
seJr kom i 4 x · 100 meter 

I J" 
stafetløb , hvor Sæby-holdet 
bestående af Toai Pedersen, 
Gert Rasmussen , Søren 'Chri
stiansen og Jan J: epseif :var 
første over målstregen . -~ · 

SIK 80-holdet ~stoa yder 
ligere af Niels Henrik i. Nør~ 
holt og Gunnar Møller ·Niel-

r" t • . sen. :~,. . , 



SÆBY-UNGbOM
GDDI FRA·START 

. Jysk ... Fynske det heller ikke fra fremmede 
Mestersfter . det med at rotere i ringen. 

afviklet 1. borg Hans far kaster stadigvæk 
hammeren ud pA 40 meter og 

FA Atletikungdommen fra er på vort divisionshold, når 
Sæby (SIK 80) koni godt fra tiden tillader det. Dorte 
start ved de Jysk-Fynske Me- Damsgaard sprang 1,65 m . i 

. sterskaber p1 Skovdalen Sta- højdespring, men . havde for 
dion i .Ålborg i wee~nden, før~te gang gode forsøg pA I, 70 
idet det blev til 5 guldntedal- m,-og inden længe :vil det være 
jer, 2 sølvmedaljer og 1 bron- hendes nye personlige rekord .. 
zemedalje. . · .· Dorte løb sig også legende 1et 

Vi havde desværre en del af- til ·guldet i 40Q m hæk. Det var 
bud, fortæller Gunnar Møller . to gode dage for atletikken i 
Nielsen~ sA - stafetterne ~lev · -· Ålborg, siger Møller Nielsen. 
desværre ikke til noget ved det- . Dorte Damsgaard {I 7 år) 
te 0mesterskab. Spændende var vandt sine to guldmedaljer _ i 

· det med Hans Henrik Flen- henholdsvis · højdespring med 
s~, som for før~te gang s~I- 1, 65 t1_1 og 400 m hækkeløb på 

· 1e· Iøbe 1500 m for~diirigs- .- . 6~,~ :sekqnder. ·_~åns H~~1dk 
-løb, men Hans Henrik beviste, · Flensted (16 lr)' va'ndt guld i 
. at .det v~r en dicipµn, der pas- 1:500 ni 1orhindtingsløb i tiden ~ 
· sede ~m. Her ·hayde .. han brug . s_;.13 mm _.-·Allan Ugilt "og Niels 
for sin~ fine. hælq,~ssage.- . og . " Arvjdson .opnlede gµldmedal- · 
sin udholdenhe~, hvilket også je _ i henhplØsvis ,80 in . hæk i 
bl~ belønnet med guldmedal- tiden 13,8 sek. og .~diskoskast 
· je: Allan l.Jgilt;· ·sc#ri inden-&Cl·: ~ :meq.·32;; 7 6' ni'.-~ , .. ', < ff' - · , · _ _ 

m~ ~k -,_liåvai ) lrtgt f _h~len: '-.. : :~ ·,· .Søly ~ : lilev' ."" deJ?t ,til' . ~ Dorfe 
klarede.··pe ·80' ·.m, men han ·. _pamsgaa,d i 10_0 :m .~hæ_k ·ii d
ni7atte desværre melde fra· i de •' de11 l6~8sek. og til ToaiPooer
andre ·øvelser, ·men guldet fik . sen (1J år) ftrespring _på)2, 7 6 
han. : ; . · · · . m. Christian \Asniussen _. 05 

. · ~Niels . Aividson _· var .. suve~ · -år} fik · bronze i ~espring .på 
r~nt den bedste diskoskaster i ; 10,80 m: 0

• , • • • • 

$in aldersgruppe, menha11J1ar .,.~,·-~, .. ,; .·,v . · c"-, . • .. hol. ~ 



Ung sæbynit med til OL 
Sæby's største atletikta- I udtaget til at repræsente- I doms-OL, som afholdes i 
lent, Dorte Damsgaard, er , re Danmark ved Ung- Bruxelles fra den 17. til 21. 

/ 
juli. 

Dorte skal naturligvis 
deltage i sin favoritdiscplin, 
højdespring, hvor hendes 
personlige rekord er på 1,67 
m, men herudover er hun 
udpeget til at skulle løbe 4 x 
100 m stafet på ungdoms
landsholdet. 

Der er 31 lande tilmeldt 
Ungdoms-OL, og det er 
Dansk Atletik Forbund, der 
har stået for udtagelsen af 
deltagerne. Hver deltager 
får en landsholdsdragt af 
Dansk Olympisk Komite, og 
denne dragt får deltagerne 
lov til at beholde efter lege
ne. 

- Der er ingen tvivl om, at 
der bliver tale om en ople
velse for livet for Dorte, si
ger SIK's formand, Gunnar 
Møller Nielsen, - alene ind
marchen, hvor de enkelte 
lande stiller op i deres re
sp_ektive landsholdsdragter, 
bhver noget helt specielt. 

Sidste år var Dorte udpe
get til at repræsentere Dan
mark ved de Nordiske Me
sterskabet i Parkano i Fin
land, og her gjorde hun en 
fin figur. Dorte er en meget 
alsidig atletikudøver, og 
hun er blandt de bedste 

Onsdag den 15. maj 1991 

- ·-· ·- -
Dorte Damsgaard viser her, hvor højt 1,67 m egentlig er i 
forhold til hende selv. 

mangekæmpere i landet. 
Hun var således til iagtta
gelses-mangekamp forrige 
weekend i København, hvor 
hun blev nr. 3 blandt senio
rerne. 

I sidste weekend hørte 
hun også til pointslugerne 
på klubbens divisionshold i 
1. divisionsmatchen på År
hus Stadion. SIK 80 vandt 
her over Kolding, men tabte 
til Århus 1900. 

Ungdoms-OL er for 17-
årige og yngre. Danmark 
stiller med 11 piger, som 
hver i sær kun må deltage i 
en disciplin, undtagen de 4, 
som skal løbe stafet . 

Gunnar Møller Nielsen 
gør i øvrigt opmærksom på 
Rend og Hop-stævnet på 
Sæby Stadion næste ons
dag, hvoi: man håber at se 
mange fra skolerne i Sæby 
og Frederikshavn. 

sem 
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Dobbeltsejr til 
· SIK' s herrer 
SIK's atletikhold i 3. divi
sion tegnede sig for en 
dobbeltsejr i første runde . 
af landsturneringen-, da 
holdet på Randers sta
dion mødte Randers Freja 
og Thisted. 

Med en sejr på hele 50 
point over Thisted blev det 
til klubrekord. Randers-hol
det blev besejret med 19 
point . Ud af 14 mulige tog 
SIK 80 syv førstepladser. 

Debutanten Nicolai Jen
sen stod for to flotte præ
stationer med førstepladser 
i både 5000 m og 1500 m lø
bene. En anden debutant 
Jesper Høgh blev henholds
vis nr . 2 og 3 i de to løb. 

24-årige Jan Jepsen har 
efter 12 års fravær fra atle
tikken ikke mistet sin hur- · 
tighed, og han løb med sej
ren i 100 m løbet. Morten 
Krogh nåede højst i højde -

. spring med 1,85 m, mens 
Hans Henrik Flen·sted satte 
personlig rekord i samme 
disciplin med 1,65 m. 

Diskoskast blev vundet af 
Asbjørn Kristensen, og som 
rosinen i pølseenden vandt 
SIK 80 også 4 x 100 m sta
fetløbet . Holdet bestod af 
Toai Pedersen, Gert Ras
mussen, Søren Christian
sen og JRn Jepsen . 
SIK's hold bestod yderlige

re af Gunnar Møller Niel
sen og Niels Henrik Nør
holt . 

Atletikklubbens formand 
Gunnar Møller Nielsen. gør 
- . ----

endnu engang opmærksom I 
på Rend og Hop-stævnet, 
som for Frederikshavns og' 
Sæbys skolers vedkommen
de afvikles i aften onsdag . 1 

For Sæbygårdskolens ved
kommende er det dog først i 
morgen aften. sem 



Fart og spænding 
over Rend 
og Hop-stævnet 
SIK 80 havde stor succes 
med de indledende Rend 
og Hop-stævner på Sæby 
Atletikstadion. Et rekord
stort antal skoler, nemlig 
seks, havde tilmeldt sig . 
Sik' s dygtige atletikpige 
Dorte Damsgaard, der net 
op er udtaget til Ungdoms
OL, stod for den fælles op
varmning, og derefter blev 
der ellers dystet om place
ringerne. De bedste kvalifi 
cerede sig til amtsfinale -

stævnet den 5. juni. 
Til slut var der lodtræk

ningspræmier blandt delta
gerne , som Sparekassen 
Nordjylland havde skæn
ket. ,--, 

Følgende blev udtaget: 
Ørnevejens skole: Pernille 
Rølle Hansen, Lena Peder 
sen, Karin Hansen, Chisti
na Pedersen, Ina Hou
mann, ·Jan Gregersen, Kim 
Weesgaard og MichaeJ Jen
sen. 

Fladstrand skole : Ras
mus Borup Kristensen og 
Henrik Madsen . 

Sæby skole : Anne Kap
tain, Jon Andersen, Brian 
Rasmussen, Jannie Falken'" 
berg, Anja Kristiansen, 
Chr istina Kristensen, Jeppe 
Pedersen, Lars Olsen, Jan 
Wolff, Jess E . Andersen og 
Niels Madsen . 

Sæbygårdskolen: Mia An
dersen, Kim Jensen, Ras
mus Sørensen, Dorte D. 
Brogaard, Anders Chisten 
sen og Lisbeth Saxtorff. 

Volstrup skole : Allan 
Ugilt, Niels Arvidsen, Che 
net Jensen, Chistina Frede 
riksen, Karina Sørensen, 
Judi Simonsen, Carina Lyt
hje og Louise Christensen . 

sem 
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• TORSDAG 6. JUNI 1991 

Den fik hele armen, da Dorthe Brogård stødttl til kuglen. 

Hop finale 
Årgang 1977-78: 80 meter : 1. 

Mikkel Nørskov, Bjerregrav, og 
2. Lars Kronborg , AFF. 800 me 
ter: 1. Toben Mølgaard , AAK, og 
2. Anders Møller , AAK. Længde
spring : 1. Mikkel Nørskov og 2. 
Pr eben Samallo, Dybvad. Højde 
spring: 1. Mikkel Nørskov og 2. 
Henrik Bischoff, Dybvad . Bold 
kast: 1. Dan Nielsen, Simested, og 
2. Mikkel Nørskov. Kuglestød: 1. 
Niels Arvidson, Volstrup , og 2. 
Chr. Grønbech~ Hjørring. 

PIGER : 
Årgang 1980: 60 meter løb : 1. 

Karina Thomsen , AFF, og 2. Sid
sel Dreye r Nielsen, Bjerregrav. 
Længdespring: 1. Anne Kaptain , 
Sæby, og 2. Karina Thomsen . 
Boldkast: 1. Sara Gundersen, Aa
lestrup, og 2. Mette Sørensen, Aa
lestrup . 

225 atletikpiger og -drenge havde 
· det dejligt . Caspar Nielsen varmer 
op med en gang benstræk. 

Årgang 1979: 60 meter: 1. Per
nill e R Hansen, Bangsbo, og 2. 
Nina Grøntved, Hjørr ing . 800 me
ter: 1. Milena Michaelsen, AFF , 
og 2. Ida Bayer, AFF. Længde
spring: 1. Pernille R. Hansen og 2. 
Ann e Maj Nørgård, AFF. Højde 
spring : 1. Mia Andersen, Sæby
gård, og 2. ' Heidi Christensen, 
Dybvad . Kuglestød: 1. Susanne 
Nielsen , Møldrup, og 2. Lone 
Faurholt, Sofiendal. Boldkast: 1. 
Heidi Christensen og 2. Stine Jør
geqsen, Hobro . 

Argang 1977-78: 80 meter : 1. 
Hanne Holdorf, Dybvad, og 2. 
Jannie Bisgaard, AAK. 800 meter: 
1. Mette Brassøe, Dybvad, og 2. 
Marion Pede rsen, Aalestrup. 
Længdespring: 1. Rikke Morten
sen, Dybvad, og 2. Christina Kri
stensen, Sæby. Højdespring: 1. 
Kirsten Holdorf, Dybva d, og 2. 
Lise B. Nielsen, Dybvad. · Bold
kast: 1. Susanne Wetke, Simested, · 
og 2. Rikk e Mortensen . Kugl es
tød: 1. Christina Kristensen, Sæ 
by , og 2. Lise B. J ensen. 
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roansk Ineste~Skab . 

til Dybvad i ·atletik 
Sæby Idrætsklubs Dorte Damsgaard fik sølv 

DYBVAD/SÆBY: Dybvad 
Idrætsklub og og Sæby 
Idrætsklub · SIK 80 klarede 
sig fint ved de danske ung
domsmesterskaber i mange
kamp i atletik på Herning 
Stadion i weekenden. Dybvad 
fik en dansk mester, og der 
var sølv til Sæby. 

Hos 13-14 årige nåede Pre
,ben Samallo fra Dybvad IK 
helt til tops og blev dansk 
mester i mangekamp, . ptte 
øvelser. I ikke færre end fem 
af de otte øvelser satte Preben 

. Sama~lo personlig rekord, 
nemli i 80 meter hækkeløb, 
stang pring, spydkast, · 200 
meter løb og 800 meter løb. De 
øvrige øvelser er højdespring, 
kuglestød og længdespring. 

Preben Samallo bor i 

Flauenskjold og er et af de sen. Henriette Løkke blev 
talenter, som er kommet til mester. 
Dybvad Idrætsklub via skole- Dorte Damsgaard har med 
idrætten. Flittig træning lig- andenpladsen en mulighed 
ger bag det fornemme resul- for at blive udtaget til de nor-
tat. diske mesterskaber i Kristi-

Sæby Idrætsklubs sølv anssand i Norge sidst i juni. 
vandtes af Dorte Damsgaard Dybvad IK var repræsen-
hos 17-18 årige. Hun satte per- teret _i syv kamp hos 13-14 åri-
sonlig rekord i tre discipliner: ge piger, hvor Rikke Morten-
100 meter hækkeløb, kugles- sen blev nr. fem efter en fin 
tød og 200 meter løb. Hendes indsats. Rikke Mortensen sat
totalscore efter syv øvelser te ikke færre end seks person-
var også personlig rekord. lige rekorder . 

Efter de første fire øvelser Også Frank Jensen fra 
lå Dorte Damsgaard som nr . ~ybvad IK gjorde det godt. 
to. Inden sidste øvelse 800 me- Han blev nr. seks i tikamp 
ter løb lå Sæby-pigen der- med 4918 point. Frank Jensen 
imod på en tredieplads : men satte personlig rekord i fem 
hun slog sikkert konkurren- øvelser: 100 meter løb, læng-
ten, Ane Nørregaard fra Her- despring, kuglestød, stang-
ning, og besatte andenplad- spring og spydkast. 

- - - '-'\ · 
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SÆBY-PIGE TIL TOPS 
FA Danmarksmesterskaber
ne på Herning atletikstadion 
i · afvigte weekend · var en 
spændende oplevelse for SIK 
80, Sæby. Især for Dorte 
Damsgaard betød det »knald 
eller fal<J«. Nej, sl galt var det 
nu ikke, men det var en forlø
ber til eventuel udtagelse til 
Nordisk Mesterskab i Kristi
anssand i Norge sidst pl ml
neden. 

For Dorte Damsgaard blev 
det til sølvmedalje og person
lig rekord i tre dicipliner for 
17-18 årige. 100 m hækkeløb i 
tiden 15,8 sek., kuglestød med 
8,82 m og 200 m løb i tiden 
25,8 sek. Totalscoren efter 7 
dicipliner var også personlig 
rekord med 4509 point. Dorte 

havde en god førstedag, hvor 
·-Dorte Hi nr. 2 efter de første 4 . 
øvelser, fortæller Gunnar 
Møller Nielsen. 

Andendagens øvelser be
stod i længdespring, spydkast 
og 800 m løb. Her er længde-
spring og 800 m to gode øvel
ser for Dorte, men længden 
var ikke helt, som Dorte gerne 
ville med sine 4,98 m. Spydka
stet nåede de 30,06 m. Ane 
Nørregaard lå nr .2 efter Henri
ette Løkke inden sidste øvelse 
på 800 m, så Dorte vidste, at 
hun skulle slå Ane med 
mindst 8 sek., og ejet blev hel
ler ikke noget problem, så 
Dorte nåede sølvet. 

Desværre for AnevandtAn
ja Pedersen med 9 sek. over 

Ane i 800 m, så det blev kun 
til en 4. plads for Ane Norr
gaard på hjemmebane. Dorte 
har stadig muligheden for at 
blive udtaget til Nordisk Me
sterskab, og det er med stor 
spænding, vi ser de næste dage 
i møde, om udtagelseskomite
en siger ja eller nej til Dorte. 
· Den næste store opgave bli
ver på lørdag, hvor vort 1. divi
sionshold skal møde Esbjerg 
på Sæby atletikstadion kl. 
11,45. Vore damer har indtil 
nu mødt Århus 1900 og Kol
ding, hvilket har · givet en sejr 
og et nederlag. Det bliver en 
svær opgave på lørdag, men 
spændende bliver det, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

hol. 



Onsdag iden 12. jurp1991 · 

Fik >>liin<< -SØ1v 
Den sejrsvante . · Dorte 
Damsgaard måtte nøjes Mod 2. division 
med 2. pladsen og sølvme~ Efter en _ flot indsats .. 
daljen ved årets DM i _ Grundlov~~ag, hvor det lyk- . 
mangekamp for 17 -18 åri- - kedes SIK l BO atletikherre- _ 
ge. hold i 3. division at besejre 

DM-stævnet foregik på en af de værste konkurren
Herning · · · Atletikstadion, ter, Randers Real, er .ho_ldet
hv~r . Dorte ·_ havde en god_ kommet oprykningen til 2. · 
_f ørs~edag- mea 3 person_lige division et skridt nærmere. 
rekorder ud af 4 mulige. Ef-: · · lioldet - har indtil videre 

. . . . ,,_ -
ter de første fire ø-v.elset lå lutter s~jre, og~umiddelbart 
hun på 2~ pladsen. På an- .skulle . holdet fra - Randers 
qendageri var det længile- -~ · være den værste _modstan
spring, spydkas~ og ~8QO m - der. Det blev -en jævnbyrdig 
løb, der var på programm ·et. affære, og de to hold stod li- · 
L~ngdespringet gik ikke . · ge inden deri sidste øvelse 4 
Helt, som Dorte havde øn- x 100 m_ stafet. Her vandt 
sket det, : og inden sidste SlK 80 i tiden 4 7,4 sek. (or
øvelse 800 tn-løbet var hun an Randers med 49,l sele .-, 
dumpet ned på 3. pladsen ·. D~n tredje deltager i match.: 

~ 
Den nærmeste kpnkurrent - en var Kristrup, som blev 
til sølvmedalj~n -skulle slås ~lået klart. - ·· sem 
med 8 sek., og det lykkedes 
u4en de store problemer. 

Selv om Dorte ikke vandt 
danmarksmesterskal;>et, 

--. har hun stadigvæk chancen 
for at blive udtaget · til de 
nordiske mesterskaber i 
Kristianssand i Norge . sidst 
på måneden . 



- SÆBY: Sæby Idrætsklubs 
1. di visionshold i kvindernes 
-landsturnering tabte på Sæby 
Atletikstadion til topholdet 
fra Esbjerg, men SIK 80 tabte · 
med æren i behold. Esbjerg 
var storfavoritter. 

Sæby opnåede holdets hid
til højeste pointscore i år, 1485 
point. 
- Sæby sejrede i tre ud af de 
14 øvelser. Det var i 1500 
meter og 3000 meter, hvor 

' Karin Frederiksen, som. er 
meget stærkt · løbende 1 øje
blikket, vandt . . , Desuden 
vandt Dorte Damsgård højde
·spring. Sæby delte førsteplad
sen i . fire gange 100 meter 
stafetløb. · 

Efter første halvdel af tur
neringen, hvor Sæby har 
mødt de to stærkeste hold, 
samt det svageste, 
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118 deltagere i • 
Sæbygårdløbet 

- . . -
· Vejret var med arrangø
rerne af årets Sæbygård
løb. Solen skinnede fra en 
skyfri himmel, og ingen 

_ vind rørte sig i skoven, da 
løberne blev sendt af sted 
på de to ruter lørdag ef -
termiddag. 
-· Arrangørerne fra SIK 80 

var ' godt tilfreds med løbets 
afvikling. Der var deltagere 
fra Randers , Hjallerup, 

· HjørFing, Brønderslev, Fre
derikshavn og Understed, 
som fik pokalen for størst 
tilmeldte hold. Understed 
IF stillede med i alt 38 del
tagere. 

Det var byrådsmedlem 
Leif Bak, der sendte løber
ne af sted. Der var 63, der 
tog den korte rute på 3,6 
km , mens 55 vovede sig ud 
på den meget smukke l~nge 
rute på 9,6 km op over 
Langtved og Gedebjerget . 

Civilforsvaret sørgede for 
væske til løberne på ruten 
og ved målet. Mange af del-

tagerne havde taget famili
en med, og alle hyggede sig 
på pladsen ved tennisbaner
ne . 

På begge ruter var delta
gerne delt op i 5 aldersgrup
per, og på ·den korte ru te 
blev vinderne : piger O - 12 
år : Anne Arvidsen , Karup, 
13 - 16 år: Louise Christen
sen , Karup , 17 - 35 år: Tri
ne Christensen , Karup , 36 -
45 år: Joan Borglum, Sæby , 
46 - år: Margit Lar sen , Sæ
by. Drenge O - 12 år: Niels 
Madsen, Sæby, 13 - 16 år : 
Hans Henrik Flensted, 
Hørby, 17 - 35 år: Steen 
Lar sen , Sæby, 36 - 45 år: 
Kim Madsen , Sæby, 46 - år : 
Leo Larsen, Frederikshavn. 
· Lang rute, piger O - 12 år : 
ingen, 13 - 16 år: Inga Niel
sen, Syvsten, 36 - 45 år: El
se Stellan, Sæby, 46 - år : 
Bente Olsen, Hjallerup. 

Drenge O - 12 år: Kristian 
Olsen, Albæk, 13 - 16 år: Ni
colai Houkær, Haldbjerg , 17 
- 35 år: - Kim Jørgensen, 
Hjørring, 36 - 45 · år: Leif 
Christensen , Hjøring, 46 -
år: Tage Andersen, Frede-
rikshavn. ' 

sem 
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FA..o.~ · var en. hård -tørn for . ll,I3j-p:in.···Ka~in er meger godt 
. ·.s;ebys aitetjkpiger -at still~ op . · løbende, og ·hun har også ·mar-· · 
·~o4topholde~Esbjergil.di~ ·. : ke,-et.sig· i de s·~.-e~jyske mo-

.· visi~n -på hje1;llme~a.ne i før• .. _tio~sløb .. Dorte · .. ~amsgaarq . 
: ste_.runde'i lahdsturnen .ngen, · .·. vanØt .. højde~_pririg med . 1,65 · · 

:,, ·.~~v· 0~ de~ bl~ :~n -freinga·ng . . m. .·. · i,~ . · . · : . . . 
.· '.i>l1485~int .1forholdtll _ti4-·· ~.~. ··vort hold bestod af.~ette 

ligere.". ·.. . : ·-~ .. · ·. -. ·. ···N:ielseit,, .. -~rte - :pamsgaarq, · 
·.·. ·. SIK so.·har:nii ·mødt .·de to . ·Anette .. Lilhotf,::Rikke Nielsen, 
. : _ _. ~uefkes~.og den ~age8te klu~ . · .. Ida ia~en, . ~r~f~~eriksen, · 
:~ l fø~~ dimior:i,· så· nu ~liver Pernille NielsenjJ;1~ Lilholt, 
. . ·det . sp~~den·de .. -~il. efteråret, .. Merete. ~Chr·iste~s~n~ . Gitte 

9m.·vi ·kan avancere ft~_vores Christensen . <>g····Ann Clee-·. .s: plads, siger. ~,G-gnnar Møller ·-~ niann~: · 
· ·Ni~lsen .... Vi havde_.på_.fo.rliånd .· · De . ·sid~te- holdkampe i 
··frygtet Esbjerg,··men ·ud· af de . ·-.mændenes 3 . . dlvision· er nu . 
. ~4 pY.elset-fik vi ~re førsteplad.: · blevet· ~fgjo(t, og· som det ser 
. ser og ·en delt-førsteplads i 4 x . . UQ· nu, . ligger· Sæby helt i top . 
)0011) ... stafet·.samt-fnh.anden- · med ·8 pqint, · og det betyder 

_··pladser:. · .-~ .. · .. · . ·.· ·.- . . . :· faktisk, åt vi har det ene ben i 
. · ~rin ·· F~~deriksen ··vandt ·.·. 2·. division, siger Gunnar Møl
. begge· s_irte dicipliner, 1500 m.. · _ ler Nilesen. 
-på : ?,~-3 sek._ ·~g ·a-000 In:· på ·- · · .. ·. ·. · hol. 
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Sjette-pl8dS · 
til Sæbypige 
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SÆBY : Atletikpigen Dorte . Por.te I)amsgaard var me-
Damsgaard fra Sæby Idræts- get -tæt på sin personlige re-
klub SIK 80 klarede ·sig godt kord , ·da -hun i syv-kampen · 
ved d'e nordiske mesterskaber , scorede '4454 point. 200 meter 
i Kristiansanå i ;Norge . Hun . l.øb _ og højdespring var de 
indfriede forventningerne og øvelser, der gav hende flest 
blev nr . seks af Il ·deltagere i · point, hvorimod det kneb lidt 
mangekamp . · ~ - i kuglestød og spydkast. . 

' 
Dorte Damsgaard er første- Næste store opgave for Sæ-

års 17-18. årig , og . hun har by-pigen er ungdomsolym-
gode chancer for også næste piaden i' Bruxelles i -dagene 
sommer at blive .udtaget til 17.-21. juli. Hun er u4taget af 
det danske ungdomslands- Dansk Atletikforbund til at 
hold. repræ sentere Dan .mark. ·· 

\ . 



ATLETIK-DRØM 
I OPFYLDELSE 
FA Sæbys dygrige 17 -årige 
atletikpige, Dorte Dams
gaard, får mange oplevelser 
ud af sin sport_. Hun deltog i 
Mordisk Mangekamp for 
ungdom i Kristianssand sidst 
i juni måned og opnåede i det 
stærke selskab~~n 6. plads. 

Nu · venter d~f nye store op:. 
levelser for Dort;ie, -idet hun af 
Dansk Atletikforbund er udta
get til U ngdomsolympiaden i 
Bruxelles 17.-21. juli, hvor hun 
deltager i hoLdespring og løber 
4 x 100 m stafet. Dorte har 
flere danske mesterskaber bag 

sig i højdespring, så hun håber 
naturligvis på at gøre en god 
figur i-denne disciplin . · 

Dorte er qieget glad for sin 
sport, som er meget alsidig, og 
de mange oplevelser, den gi
ver, er selvfølgelig også med til 

-at styrke interessen for at give 
træningen en ekstra tand in
den selve konkurrencen. . 

En stor fordel er det, at turen 
bliver betalt af Dansk Atletik
forbund, men Danmarks 
Olympiske Komite forærer til
lige træningsdragt , sko, t-shirt 
og shorts med de olympiske 

ringe, så Danmark bliver pænt · 
repræsenteret o~å uden for 
stådion, siger Gunnar Møller 
Nielsen, som er stolt af Sæbys 
repræsentation ved olympia
den. 

Dansk Olympisk Komite er 
repræsenteret med ialt . 8 
idrætter ved Olympiaden, 
hvor der deltager 33 europæi
skelande. 

hol. 
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Olympiske , klæder · 
til ungdommen 

SÆBY: Når danske atletik
piger og -drenge marcherer 
ind på stadion i Bruxelles ved 
åbningen af ungdomsolym
piaden 17.-21. juli, vil .det 
danske hold tage sig godt ud. 
Det sørger Dansk Olympisk 
Komite for. 

17 -årige Dorte Damsgaard 
fra Sæby Idrætsklub SIK 80 
er af Dansk Atletikforbund 
udtaget til at repræsentere 
Danmark i højdespring . og 

--:--

del tage på fire gange 100 me
ter stafetholdet. Hun har flere 
mesterskaber bag sig i højde
spring . 

I går modtog en pakke fra 
Olympisk Komite. Pakken 
indeholdt træningsdragt, sko, 
T-shirts og shorts med olym
piske ringe. 

Dorte Damsgaard rejser af 
sted tirsdag 16. juli. Dansk 
Atletikforpund betaler rejse 
og ophold. Hun har allerede 

fået mange oplevelser ud af 
sin sport. I sidste weekend i 
juni deltog hun i de nordiske 
mesterskaber i mangekamp 
for ungdom i Kristia .nsand og 
opnåede her en sjetteplads . 

Dansk Olympisk Komite 
sender de ltagere til otte 
idrætsgrene ved ungdoms
olym piaden. 33 europæiske 
lande er med . 



3 0-? Sæby-pige c;i 
' O varpa 

rekord
stafethold 

SÆBY: Dorte Damsgaard fra Sæby Idræts~ 
klub SIK 80 kom ikke hjem med medaljer fra 
ungdomsolympiaden i Bruxelles, men allige
vel oplevede hun at blive rekordindehaver . 
Hun var på det danske stafethold i fire gange 
100 meter løb for 17-~8 årige piger, og holdet 
satte dansk rekord. Rekordtiden på 48,84 se
kunder rakte imidlertid ikke til nogen medal
je . 

På stafetholdet løb Dorte Damsgaard sam
men med Christine Holm fra AFF, Aalborg, 
Christine Schnor, FIF, København, og Rikke 
Rønholt fra Holte Idrætsklub . 

Omkring 3000 unge fra 26 lande i Europa _ 
deltog i ungdomsolympiaden , der varede en 
uge . Det danske hold, som talte 80 piger og 
drenge, kørte til Belgien i to busser. På det 
danske atletikhold var der fem nordjyder : tre 
fra AFF, Aalborg, en fra AAK , Aalborg, og 
Dorte Damsgaard fra Sæby . 

Dorte Damsgaard var med i to discipliner, 
stafetløb og højdespring . I højdespring plejer 
hun at være sikker på 1,65 meter, men i 
Bruxelles gik det knap så godt. Hun måtte 
nøjes med 1,60 meter, og det rakte kun til en 
pladsen i midten blandt .de 20 deltagere. 

- Turen var en stor oplevelse, fortæller 
DoJte Damsgaard . 

Abningen af ungdomslegene fandt sted midt 
i Bruxelles i overværelse af det belgiske kon
gepar . Atletikkonkurrencerne blev afviklet 

Dorte Damsgaard i træningsdragten, som alle på 
det danske hold havde på under åbningsceremo
nien midt i Bruxelles . Foto: Ann Mørch 

på Heizel Stadion , som for nogle år siden blev 
kendt verden over for tilskuertragedien under 
en europacup-fodboldkamp. · 



SÆBY: Et ungt atletikta-
. lent fra Sæby Idrætsklub SIK 

80, Niels Arvidson, 14 år , op
trådte sammen

0 
med atletiks- ' 

tjern~rne på Arhus Stadion 
· ved Arhus Games. Niels Ar
vidson havde nået finalen 

0 . 

ved Arhus Ungdoms Games i 
boldkast, og

0
denne finale blev 

henlagt til Arhus Games, der 
samlede 4000 tilskuere. 

Sæby Idrætsklub SIK 80 
ha:vde ti deltagere m~d til 
Ungdoms Games, som Arhus 
1900 arrang~rede. Sæbys del
tagere klarede sig godt. Niels 
Arvidson kastede bolden 
54,50 meter, og det rakte til en 
tredjeplads og bronzemedalje. 

,Blandt Sæbys øvrige aktive 
, ved Ungdoms Games · var 

Dorte Dam·sgaard, 17 år, net
op · hjemkommet fra Ung-. 

o-
sa 

domsolympiaden i Bruxelles. 
Hun vand t 100· met er løb og 
300 meter løb . Allan U gil t, 14 
år , tog guld i hæ~keløb og 
bronze i læ ngdespring . Chr . 
Asmussen , 16 år, hentede en 
bronzemedalje i kugl estød. 
Kim S. J_ensen , 17 år , opnåede 
også .et fint resultat , da han 
fik målt 33,76 meter for sit 
, bedste diskoskast. · 



··• ... ~. ·. .... . . 

»Guldvinderen« Dorte Damsgaard. 

SIK øo~s UNGE 
ID'LETIKUDØVERE 
KLARER SIG FINT 
FA Overalt, hvor SIK 80 
stiller op til konkurrence, 
falder der gerne aogle per
sonlige rekorder, og der ta· 
ges som regel ogsl medaljer 
med hjem fra· diverse · stæv~ 

~~ . . 

ner. . .,,.- _ 
Niels Arvidson, der er 14 lr, · 

er et af Sæbys kastetalenter, 
og han fik da o_gs1 en speciel 
oplevelse ved Arhus Games 
torsdag aften, fortæller Gun
nar . Møller Nielsen. Niels . 
skulle kaste bold i finalen pl 
samme tid som det stjerne
spækkede Århus Games var i 
fuld gang. Han fik en bronze- . 
medalje for sine 54,50 meter, . 
men selve oplevelsen at scl 
som aktiv på Århus Stadion 
blandt 4000 tilskuere havde 
været en oplevelse, som ikke 
går i glemmebogen lige med · 

.· det samme for Niels. · 
SIK 80 havde 10 aktive med 

i Århus Ungdoms Games, 

· som blev afviklet om dagen. · 
Det var et virkelig flot arran- · 
gement; som Århus 1900 stod 

. for, og Sik 80 klarede sig godt 
.; 

i konkurrencen blandt de 200 
unge, som delteg. 

Dorte Damsgaard, der er 17 
år, tog 2 førstepladser, som 
begge gav guld! Det skete i · 
300 m løb i tiden 42,47 sek. 
og i 100 m løb i tiden 13,11 
sek. -Allan Ugilt, der er 14· år 
fik guldmedalje i 60 m hæk
keløb med tiden 19,06 sek., . 
en meget flot tid. Og han fik . 
tillige bronze i længdespring 
med 5,18 meter. 

Christian . Asmussen fik -
bronzemedalje i kuglestød 
med 11,26 m., og Kim Stellan 
Jensen kastede diskoen ud på · 
33;16 m. Kim har været på . 
efterskole i et år og har derfor 

· ikke kunnet træne optimalt, · 
men jeg _ er sikker på, at ~m 
er på vej frem, siger · Gunnar 
Møller Nielsen. 

Jesper Tørrings danske re
kord blev blandt · andet silet 
under dette års Århus Games 
af Michael Mikkelsen, og nu 
lyder den nye rekord på 2.,30 
meter . 

hol. 
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Dybvad- _sejr · .. · 
i lok~IOpgøi: .. {;f~~ 
. . SÆBY: -" Dybyad 
Idrætsklub . vand f :~ en 
over .raskend e s~jt (~ :-'di
vision i -lokalopg øret 'på 
S~by Stadion i l<;ind_~~µr
neringen i atlet i!k for 
mænd. Sæby Idrætsklub 
·SIK 80 var inden mat-
chen . ubesejret, 'men 
Dybvad vandt kampen i 
Sæby med 79-57. Sæ~y 
li~ger stadig til opryk
ning . 

Mens Dybvad _ IK . foi: 
første gang i indeværen
de sæson kunne stille 
med næsten stærkeste 
hold, var Sæbys hold til 
gengæld svækket af fire 
afbud på . grund af .· en 
ændret stævnedato. · · ,· 

Dyb vad førte efter · de 
første fem øvelser .. så 
stort som 31-19, og I;Jyb
vad vandt 10 af de 14 
øvelser. Dybvad-sejrene 
opnåedes af Peter Mar
cus Kjellingbro .( to $a_!n t 
en andenplads) ;: .i·F.rafak 
Jensen (to) , Søren ~'r.u.un 
(to) , Orla Mortensen, 
Frank Mølgaard Olsen 

·. . . . . . .,... . 

og 1taµs _Ki 9gh . Dybv ~d
vandl J i,re gange 100 m~- ~ 

,},}~r_s~atrt l~~J per yar ,an- ·:. 
åenpla~ser til Dybvads · · 
Mads Rye Christensen, 
Fran1:< ~Mqrtensen og Per ·· 

. K h .. oc . 

Ud t>ver at det rvar en 
hygg@lig match 'kunne 
SIK 80 glæde s~g over to 
17-årige ., 'Nicolai Nielse ·n 
og Kirri Stellan Jensen, 
som begge viser stor 
fremgang. Nicolai Niel
sen vandt 1500 meter løb 
og 5000 meter løb , m~ns 
Kim · Stellan Jensen 
vandt 400 meter løb . 
Han blev overraskende 
nr . to i kuglestød, hvor i 

hans .. _aldersgruppe bru: ; 
ger eh :kugle, ·der ·vejer 

. .Ji25 kilQ mindre end ·se- ; 
niorkuglen. _ 

. . . . 
·Sæbys , Niels E. Kri- . 

stensei;1 vandt spydkast -· 
. med 50,21 meter ,.og han 

er på vej mod sit livs 
anden -topfo~m . For 10 år 
siden · kastede han om-

• I 

kring ·65 m·eter. 



. · . -\~ C, 
. . . . .. ""'o ·- ~ \~ 'J / Sæb~ _ er ramt : -· 

af syv _ afbud . 
SÆBY: Syv afbud til Sæby som er jysk-fynsk mester på 

Idrætsklubs 1. divisionshold i 1500.meteri 30-35 års klassen, 
kvindeatletik var for meget. og Dorte . Damsgaard , der er 
Holdet tabte i landsturnerin- en af Danmarks bedste man-
gen på Herning Stadion · til gekæmpere. . 
· både hjetnmeholdet Herning Sæbys Hold på Herning 
og til Vejle. Vejle vandt ret Stådion bestod ; desuden af 
overbevisende over både Her- Pernille Nielsen, Rikke Niel-
ning og Sæpy, og Sæby, der ·sen, Anette Nielsen, Trine 
ial t . opnåede 11.360 point , ·. Christensep · og Merete Chri-
manglede godt 1500 poin .t f at .. stenseh ~ . · · 
nå forbi Herriing. ·. · ·· -. " Sidste runde åf landsturne-

Sæby havde uden afbud ringen finder sted lørdag 7. 
haft rimelige muligheder. · ···september på Sæby Stadion, 
SIK 1 80 mønstrer så gode nav- hvor SIK 80 møder hold fra 
ne som Ida ·Larsen, ·der .i år·.:~: AA·K· i Aalborg .:og A,destrup. 
blev nr. ni ved verdensme- ;·, · Sæby skal helst vinde . Med 
sterskabern'e . for veteraner i ·, . ned et lag kijn SIK 80 risikere 
Finland, Karin Frederikse _n, .. at ryge ud af 1. di~ision. 
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T-il venstre Christina Kristensen som vinder af Rend og Hop-finale i Nordjylland . T.h. Rend og Hop-JegenesMascot. 

SÆBY FIK SØLV DG 
BRONZE I ATLETIK 
FA SIK 80 havde 3 unge ud
taget til det nordjyske hold i 
atletik til dette Ars landsme
sterskaber, som blev afholdt i 
Ålborg. Landsmesterskaber
ne var for 11-12 og 13-14 Arige. 

SIK's Pernille Rølle {11-12 

år), Allan U gilt og Christina 
Kristensen (12-13 år) var vore 
repræsentanter ved J3ndsme
sterskaberne, fortæller Gun
nar Møller Nielsen. Christina 
Kristensen fik bronze indivi
duelt med følgende resultater i 

trekamp : 80 m løb i tiden 11,1 
sek., længdespring 4,68 m og 
kuglestød 9,46 m . Sammen
lagtgavdet3755 point. 

Allan Ugilt var med til at 
vinde sølv på det nordjyske 
hold og præsterede følgende 

trekamp : 80 m løb i tiden 11,l 
sek., længdespring 5,13 m og 
kuglestød 31,82 m. Trekam
pen gav Allan Ugilt 3152 
point. De havde begge stæv
nets andet bedste kuglestød. 

Pernille Rølle {12 år) lavede 
følgende trekamp: 60 m løb i 
tiden 8,9 sek., længdespring 
4,14 m og boldkast 31,82 m., 
som ialt gav 2914 point. Det 
var imidlertid ikke nok til at 
give en plads blandt de tre før
ste. 

De tre talenter har også kva
lificeret sig til deltagelse i 
Rend og Hop-finalen i Køben
havn i næste weekend hol. 



REND .DG HOP FINALE~ 
FA Kellogs Rend _og Hop fi. cm . under hendes normale 
nale blev en succes for. Sæby, præstationer, og hun .blev nr . 
idet vore seks "Qnge ailetik- 10 med 1,20 m . 

· folk gjorde deres ~edste med Niels Arvidsen, der er 14 år, 
ikke mindre end syv person- stødte .sig ind på en 5. plads, 
lige rekorder, fortdier for- . hvilket ikke rigtig huede Niels, 
manden for SIK 80, Gunnar idet han ·ofte har været over 11 
Møller Nielsen, soni er både· meter. 

....--· glad og stolt på de unges veg- Rend og Hop finalen var et 
ne. godt arrangement, hvilket de 
I Rasmus Kristiansen, .som er fem for~ldre, som havde taget 
11 år, skrev sig ind i bø~me turen med til København, også 
ved at slå en mesterskabsre- gav udtryk_ for, siger Gunnar 
kord med 4,82 i længdespring, MøllerNielsen. · 
og det -var en forb~ringpå 48 Mens der var Rend og Hop 
cm . fra juni måned. Rasmus finaler 'på Rundforbi stadion i 
er fra Fladstrand skole, og han København, . var der mester-
har deltaget flittigt i . atletik- · · skabsst~e på Frederiksberg 
træningen her op til finalen i stadion. H~r tog Dorte Da~s-

, København. Rasmus løb 60 iIJ. gaard tre guldmedaljer og en 

bronzemedalje, det er der ikke 
mange unge, - som kan gøre 
hende efter. Guldet hjembrag
te Dorte i 400 m løb i tiden 

. 58,74 sek. og 400 m hæk i 
67,00 sek. samt højdespring 
på 1,64 m, og bronzemedaljen 

. blev hentet i 200 m løb med 
tiden 26, l 7 sek. 

Hans Henrik . Flensted fik 
sin bronzemedalje med en ny 
personlig rekord i 1500 m løb 
på 5.08,61' min., Iqm Stellan 
Jensen blev nr . . ~ i kuglestød 
med nøjagtig 12,00 m, Toai 
Pedersen blev nr. 8 i trespring 
på 12,41 m, og Christian As
mussen blev nr. 7 i diskos 
med et kast på 26, 62 m. 

hol. 
på 8,6 sek. og førte også fina-; •-~~----------------'- - - -·· 
len på et tidspunkt; men blev 

... 

slået på de sidste meter og 
· måtte nøjes med en anden
plads, hvilket .heller ikke var . 
ringe. . 

Christina Kristensen -fik og
så en fornem placering med en 
andenplads i kuglestød 'På 
9,62 m . På grund af en ·forvre:. 
det finger blev det lidt kortere 
end hendes vinderstød . i · den 
nordjyske finale i juili . . Chri- · 

. stina fik eit s. plåds i længde
spring, en ny pers~nlig rekord 

- med4,66m. · · · · 
Anne Kaptain, so.m er 11 ~r, 

Op!}åede en 3. plads med 41,28 
- ·m, en meget kraftig for.bedi;irig . 

fra hendes tidligere--34;00 m i · 
den nordjyske finale. ·Anne 
forøgede også sin personlige 
rekord med 10 cm : i -længde- · 
spring og nåede op ·på 4,11-m, · 
som gaven 4. plads. · 

-· Pernille Rølle Hansen, der 
er 12 år, fik en 4: plads 1 60 m· 
løb på 8,9 sek. I ·semlfinalen 
løb hun distancen .'på 8,6 sek., 
og begge tider var bedre ·end i 
den nordjyske finale, L~ngde
spring gav Pernille en 9. plads 
med 4,49 m. Mia Andersen 
var noget uheldig i højde
spring, hvor hun sprang 15 



Tre guldmedaljer til 
Sæby i København 
Flotte atletikresultater ved to stævner ;Z J-f{ -') 1 

SÆBY: Sæbys atletikung
dom gjorde sig flot gældende 
ved to stævner i København, 
Dansk Atletik Forbunds ung
domsmesterskaber på Frede
riksberg Stadion og Kellogs 
Rend og Hop-finale på Rund
forbi Stadion . 

Stortalentet fra SIK 80 
Dorte Damsgaard indfriede 
mere end forventningerne -
ved de danske ungdomsmes 
terskaber. Dorte Damsgaard, 
17 år, hentede hele tre guld
medaljer og en bronzemedal-
je. , 

Guldmedaljerne vandt hun 
i 400 meter løb , 400 meter 
hækkeløb og højdespring, 
mens bronzemedaljen blev 
hjembragt i 200 meter løb . 

I truppen fra Sæby på Fre
deriksberg Stadion var også 

Hans Henrik Flensted, 16 år, 
som blev nr. tre og fik bronze 
i 1500 meter forhindringsløb. 
Kim Stellan Jensen, 17 år, 
blev nr . seks i kuglestød, Toai 
Pedersen, 17 år, nr. otte i tre
spring og Chr. Asmussen, 15 
år, nr . syv i diskoskast. 

Ved Rend og Hop finalerne 
satte seks deltagere fra SIK 80 
i Sæby syv personlige rekord
er . Rasmus K ristiansen, 11 år, 
der går i Fladstr and Skole , 

. men som har trænet i Sæby, 
satte mesterskabsrekord i 
længdespring med 4,82 meter. 
I finalen i 60 meter løb førte 
han på et tidspunkt, men måt 
te nøjes med andenpladsen. 

Christina Kristensen, 14 år, 
fik en andenplads i kuglestød 
og blev nr. otte i længde
spring . Anne Kaptain, 11 år , 

fik en tredjeplads i boldkast 
og blev nr. fire i længde
spring. ~ernille Rølle Han
sen, 12 år, blev nr. fire i 80 
meter løb, men på en tid, som 
langt dårl igere end de tider , 
hun opnåede i de indledend e 
løb. Hun blev nr. ni i læn gde
spring. 

Mia Andersen var uheldig i 
højdespring og måtte nøjes 
med en tiendeplads . Niels Ar
vidson stødte sig til en femte
plads i kuglestød . 

Flere forældre havde taget 
turen med til Rend og Hop 
stævnet i København sam 
men med formanden for SIK 
80 Gunnar Møller Nielsen. 
Ingen fortrød den lange rejse. 
Rend og Hop finalen blev et 
fint arrangement. 

Sæbys atletiktalent Dorte Damsgaard på vej til stad ion, hvor hun snuppede tre guldmedaljer og en 
bronzemedalje ved de danske ungdomsmesterskaber. Flot klaret! 

·······················-·,.•.•.•.-.•.•.·.··~·=···························································~-:-:-:-:•:•:•:•:•:•::;-:.:-·-·············-·-·-···-· •... -. --------'---- ----....... ·-···-·-·-·····~:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-·-···················-···-·-·-·. ---



.J0- 11 

DOPING KONTROL AF lffLETER 
9r 

l'A Ved weekendens stævne 
mødte Dansk Idrætsforbund -
op pi Sæby Stadion og udpe
gede 11 atletikudøvere fra de 
tre deltagende klubber. De 
mitte ikke forlade stadion, 
inden de .havde afleveret en 
urinprøve. Det var ikke alle, 
der havde lige let ved at afgive 
prøven, n!r det skulle ske pi 
kommando og under p!syn, 
men alle ledere og trænere 
udtrykte alligevel deres til
fredshed med DIFs tilstede-

. værelse. 
Divis ionskampen foregik i 

dejligt vejr uden vind, men alle 
Sæbys dommere og trænere 
fik tudet ørene fulde af alt mu
ligt pi grund af vore dårlige ba
ner: »Jeg føler mig bombet 20 
Ar tilbage, jeg er bange for at 
blive skadet, spydkastbanen 
ligner et bombekrater og, 
hvorfor flytter I ikke stævnet 
til Ålborg?" 

Vi kan heller ikke være tjent 
med disse forhold mere - slet 
ikke vore medlemmer - siger 
Gunnar Møller Nielsen. Vore 
medlemmer . føler sig uretfær
digt behandlet af kommunen. 

Trænerne gør et stort stykke 
arbejde, men vi bliver til sta
dighed strøget af prioriterings
listen, selv om vi har sdet side 
om side med Skjolds anlæg . Vi 
blev for at spare kommunen 
penge og h!ber da ikke, at vi 
bliver helt glemt! 

Næste Ar skal herrene ogs! 
løbe 400 m hæk , og der er in
gen opmåling til den heller. 
Det er svæn at blive ved at 
have ambitionerne, n!r vi har 
Vendsyssels 2 højst placerede 
hold damer og herrer og sam
tiidg Danmarks dårligste ha-

ner! Der mli da i hven fald væ
re nogle personer, som kunne 
tænke sig at bevæge sig ud pli 
atletikstadion og se efter, om 
det er si galt, som det det lyder 
til. De vil opdage,1ft det er rea
liteten . 

SIK 80 kan sidst pi liret fejre 
25 lirs jubilæum med atietik , 
her i Sæby, og jeg vil h!be, at 
det bliver med nogle drastiske 
forbedringer af vore satdionfa
ciliteter, siger Gunnar Møller 
Nielsen . 

bol. 
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- Sæby har landets · 11 

værste atletikbaner 
SÆBY: F9rmanden for Sæ

by Idrætsklub SIK 80, Gun 
nar Møller Nielsen , glæder 
sig over herreholdets opryk 
ning til landsturneringens 2. 
division og over dameholdets 
forbliven i 1. division , men 
han er oprørt over de træ 
ningsforhold, der bydes SIK 
medlemmerne. Ved damehol 
dets sidste stævne i landstur
neringen i år , mod Aalborg 
AK og Aalestrup på Sæb y 
Atletikstadion, måtte Sæbys 
dommere, ledere og trænere 
ustandseligt høre på grove 
kritiske ord om de elendige 
baner . 

- Hvorfor bliver stævnet 
ikke flyttet til Aalborg? Vi 
risikerer jo at komme til ska 
de her i Sæby, sagde ikke en , 
men flere stævnedeltagere. 

- Vi kari ikke mere være 
tjent med Sæby Atletiksta
dion, siger Gunnar ~øller 
Nielsen . Selv om atletiksta 
dion v;ar s'idestillet med 
Idrætsforeningen Skjolds 

fodboldstadion , er vi bare ble
vet strøget af pro ri ter ingsli s
ten for idrætsanlæ g i Sæb y 
Kommune . Atletikklubben 
blev på det gamle stadion for 
at spar e kommunen for stor e 

Formanden for SIK 80 Gunnar 
Møller Nielsen: Danmarks dår
ligste baner. 

udg ifter. Det håber jeg ikke er 
bl ev~t glemt, siger SIK -for
ma nden . 

Sæbys herreh old er netop 
rykk et op i lands turn eringens 
2. division , og der skal bl.a. 
løbe s 400 me ter hækkeløb i 
ho ldka mpen e næste år . Hæk
kel øbern e, heriblandt iøvrigt 
også Sæby IKs danske mester 
Dorte Damsgaar d, må køre til 
Aalborg , h vis de vil træne i 
hækk eløb. . 

- Det er svær t at blive ved 
med at ha ve a·mbitioner , når 
Vendsyssel s to højst placerede 
hold i dame-atletik og he rreat
let ik har Dan marks då r ligs te 
baner, siger Gunnar Møller 
Niel sen bek lagen de. 

Sidst på året kan Sæby 
Idr ætsk lub SIK 80 fejr-e 25 års 
jub ilæ um , 25 år med atletik i 
Sæ by. . 

- Jeg håber, jubilæet kan 
fejr es med uds igt til drastiske 
forbe dri nger af Sæby Atle
tikstadion , bem æ rke r Gun 
na r Møller Nielsen . 
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$;~,· SÆB~r<IDn af S~_by:Idræts .. · . · 
!~l9tJs '9.~8,tJgf. åt\et1k~døvere, .-< 
·ltt-m S/ ~len~n;:er-blevet udta- .. · 
~~s~tiJ 1?1ri:s~ ~øy-ejldræts~or .. :.. ;'• · 
bunds · hold til den nor<i1ske 
~ ~gdomslafu:lskamp i · Oslo f ... 
~en . kommende weekend. · ·, 
!Dansk ·. Døve-ldrætsf orbund : ·· 
.r: ! • . . :-4 • , 

" ~ør ger for rejse og ophold på i i 

.;Hai:aldsheim': ~anqrerhjetn i '. ~ 
0 1 ~ ' :, s o. . ,• ~ ~ . . 
J ·Kim S. J ens~ri .skål repræ- .. ·. 
ientere de danske farver i 100 . . / . 
pieter lø~,-' 400 meter løb og i 
to stafetløb. · 
t: Kim. Jensen, 17 år, har væ 
:ret medlem af SIK( 80 de .sid
ste syv å.r og hel,e . tiden været 
blan,Øt de bedste i sin årgang. _ 
,Son:1/ 14~åtig blev · h.an jysk 
~ester i spydkast, kuglestød 
og diskoskast. Han har i år 
\ræret fast mand på Sæbys 
~ivi&ionshold, som hetop har
kæmpet sig op i 2. division. " , 
'i Ved et stævne på Skovda- .. 
Jeh Stadion i Aalborg i maj 
satte Kim Jensen dansk re
kord i 400 meter løb inden for 
Dansk Døve-Idrætsforbund " 
og·· slettede dermed en 10 -år 
gammel rekord. .. .1 . , . · 



SIK'er udtaget "t1·1 nord1·s'k I på SIK's 3. divisionshold, _ _ der i weekenden sikrede sig 

Ungdomslandsk. amp oprykning til 2. division. 

17-årige Kim Stellan Jen
sen er udtaget til at re
præsentere Danmark ved 
en nordisk ungdomslands
kamp for døve i Oslo den 
14.· 15. september. 

Kim har været medlem af 

1 SIK 80 de sidste 7 år, og 
har hele tiden været blandt 
de bedste i sin årgang . Som 
14-årig biev han således 
jysk mester i spydkast, kug-
lestød og diskoskast . · 

I år har han været med 

I maj måned satte han 
Danmarksrekord. i 400 m 
løb for døve i tiden 57,34 
sek . og slettede dermed den 

gamle rekord , der havde ek- I 
sisteret siden 1981. 

Kim stiller op for Døves I 
Idrætsklub START, Aal
borg. hvilket han udmær
kH kan gøre samtidig med ; 
at han er medlem af SIK 
80. 

- Klubben ønsker natur
ligvis Kim al mulig held og 
lykke ved ungdomslands
kampsstævnet i Oslo, siger 
Gunner Møller Nielsen. 



Onsdag den 11. september1991 

SIK' s· herrer i 2~ division 
Sæby har nu atletikhold 
på højeste plan både hos 
damerne og herrerne, 
henholdsvis i 1. og 2. divi
sion. 

SIK 80's herrehold i 3. 
division ydede i den sidste 
runde i weekenden en flot 
indsats på Skovdalen Sta 
dion, hvor det blev til sejre 
over både Herning og Aal
borg AK's 2. hold. 

Herning blev slået med 
70 - 58 og Aaborg med 78 -
54 point . Inden sidste run
de lå Randers Real til op
rykn ing, men med de sidste 
to sejre til SIK røg de til 
tops ~ 

- Vi har i løbet af året 
fået et stabilt hold, som nok 
skal klare sig i 2.--division, 
fortæller klubbens formand 
Gunnar Møller Nielsen, -
ved det afsluttende stævne 
fik Sæby 6 førstepladser 
ved Niels Er ik Kristensen i 
spydkast, Niels Henrik 
Nørholt i kuglest ød og ham 
merkast, Morten Krogh i 
højde og 110 m hæk og As
bjørn Kristensen i diskos. 

SIK 80 's damer blev i 1. 
division. 

Med afbud fra både Dorte 
Damsgaard og Pernille 
Nielsen på grund af sygdom 
blev det til to nederlag, da 
holdet mødte Aalborg AK 
og Ålestrup i sidste runde. 

Doping kontrol 
Under stævnet på Sæby 

Atletikstadion mødte DIF 
op og udpegede 11 atletik
udøvere fra de tre deltagen
de klubber , som alle fik be
sked på ikke at forlade ba
nen, inden de havde afleve- · 
ret en urinprøve . Det var 
imidlertid ikke alle, der 
havde lige let ved at af give 
prøven , når det var på kom
mando og under påsyn , 
men alle ledere og trænere 
udtrykte tilfredshed med 
DIF 's t ilst edeværelse og 
kontrol. 

- Det var dog ikke alt , de 
udenbys ledere og trænere 
var tilfredse · med , fortæller 
Gunnar Møller Nielsen , - vi 
fik hele tiden tudet ørerne 
fulde med kritik af vore 
dårlige baner, f.eks. hørte 
man bemærkninger som: 
jeg føler mig bombet 20 år 

. tilbage, jeg , er bange for jeg 

bliver skadet, spydkastba
nen ligner et bombekrater, 
hvorfor flytter I ikke stæv
net til Aalborg? 

- Vi kan ikke være tjent 
med det mere, mindst af alt 
vore medlemmer. De føler 
sig uretfærdigt behandlet af 
kommunen . Trænerne gør 
et stort stykke arb_ejde, og 
bliver så bare støget af prio
riteringslisten, selvom vi 
længe har stået 1'.å listen si
de som side med Skjold~ an
læg , fortsætter Gunnar 
Møller Nielsen, - næste år 
skal herrerne også løbe 400 
m hæk, men der er ingen 

-



1 SIK 80 ay1, 
• 1 toppen 

SÆBY: Atletikklubben 
SIK 80 opnåede to , bronze-

, pladser og en fjerdeplads ved 
de jysk-fynske atletikmes
terskaber for u·ngdomshold. 
Seks af holdene fra Sæby 
havde kvalificeret sig til del
tagelse gennem de indledende 
stævner. 

I gruppen 13-14-årige dren
ge lå Sæby før finalestævnet 
til sejr , men med to skadede 
måtte holdet med Niels Ar
vidson, Ander s Christensen , 
Dennis Cleemann og den ska
dede Allan U gil t nøjes med en 
tredieplads . Kim Ku petz var 
også skadet. 

Den anden treqieplads blev · 
vundet af piger 11-12 år, hvor 
Sæbys hold bestod af Pernille 
R. Andersen , Mia Andersen , 
Anne Kaptain og Jannie Fal
kenberg. 

Hos drenge 11-12 år fik Sæ 
by en fjerdeplads , selv om alle 
fire drenge er så unge , at de 
kan være med i samme ·al
dersgr'upp~ næste år. Kon
kurrencen bestar af en tre
kamp, som udføres af firma
ndshold. Resultaterne omreg-

. nes til point. 
,, 
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DANSK DISKDSREKDRD 
PA SÆBY STADION 
FA Nogle af Danmarks og 
Norges bedste diskoskastere 
samles hvert At sidst i sep
tember m1ned pi Sæby Atle
tikstadion for at afslutte lret 
med nogle konkurrencer og 

'social hygge p1 PensionÅhøj, 
fortæller Gunnar Møller 
Nielsen. 

Denne gang (søndag efter
middag) satte Vivian Kraft, 
Tronghden, dansk rekord i di
skoskast med 52,48 meter, 
hvilket var en forbedring pA 8 
cm. af hendes egen tidligere re
kord fra Danmarksmesterska
berne i 1988. NArvi alle drøm
mer om godt vejr, er diskoska
sternes ønske vind og tørt vejr, 
d de kan fA optimale forhold 

for deres kast. Vivian Kraft 
havde . om lørdagen mange 
flotte kast omkring 51 m,, 
men der var ingen vind . Det 
var der derimod om søndagen, 
·og d var re~orden i hus. 

Vi har længe haft dArlige for
hold for vore løbeøvelser. FAr · 
vi bedre forhold dertil, sA er jeg 
sikker p!, at Sæby Atletiksta
dion o~l i fremtiden vil kun
ne blive rammen om rekorder 
i løbediciplinerne, siger Gun
nar Møller Nielsen . Vi har 
muligheden for at huse folk til 
store stævner, men vi Ur in
gen stævner tildelt under de 
nuværende forhold. 

Om lørdagen, da vinden var 
i vest, blev der kastet fra vores 

' terrasse foran klubhuset, så 
det var den eneste mulighed 
for at fA modvind. Fra næste år 
er der rådet bod p! det, efter
som vore gæster har givet os 
en diskos stålring, som tak for 
vores gæstfrihed. Globe Beton 
var sA flinke at sponsere 2,5 
ton beton til at støbe ringen 
ned i, og det er gjort nu. Beto-

. nen var dog ikke hærdet fær
dig, sA den kunne bruges i 
weekenden. 

Om søndagen kom vinden 
fra øst, si da kunne vi kaste fra 
vores gamle diskos ring, som 
vi altid har haft . 

hol. 
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FA _Selv om efteråret er ved 
at · trænge · sig pA, sA blev vi . 
heldigvis fri for ·regn pA Dyb
vad stadion i weekenden,- og 

~ 

var man godt påkl~t, klare-
de ·man ogsA kulden med godt 
humør, siger Gunnar Møller 
Nielsen. _ 
Det var -årets sidste udendørs 
stævne og Sæby-ungdommen 
snuppede ialt 18 mesterska
ber. Der var flere gode resul
tater selv pA dette sene tids
punkt af Aret. Niels Arvidson 

- opnlede en personlig rekord -
i kuglestød pl 11,16 m, Ras-

-mus Kristiansen løb 100 m pA 
15,00 sek. i strid modvind, og 
p1 trods af, at han er første· 
Ars, vandt ha·n i denne dici-
plin. _ 

Cristina Kristensen satte 
personlig rekord · i læng4e-

~ 

BER-· 

spring med 5,10 m, og Chri- · 
stian Asmussen, som slet ik-
· ke var til at · skyde igennem, 

· tilkæmpede sig J fire .førdte
pladser •· Han · er ogsA i god 
form og har hafJ en god tek
nisk fremgang. - Næste Ar, 
hvor han er . andenArs i sin 
klasse (15-16 _lr), -vil han uden . . 
tvivl opnl fine resultater. . 

Vi er nu· startet indendørs 
med træning i Sæbyballen 
hver tirsdag og fredag. Vi har 
i efteråret flet to nye _trænere 
i kast, hvor vore divisions
kæmpere Niels Erik Kristen-

. sen i spyd og . Niels Henrik 
Nørholt i kugle vil _ hjælpe . 
_ med træningen af vore kaste- : 

- re, og det er jeg ·.sikker pA, at 
vi vil fA mege~ glæde af, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

• 
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Fem danske mestre under byrådssalens ur. Fra venstre Finn Jesperse n, Ida Larsen, Allan Olsen, Dorte Damsgaard og Kurt Frederiksen. 
De repræsen terer atletik og motorsport. 

Mestre hædret · på 
kommunekontoret 

SÆBY: Små flag. vin og 
saltede et eller andet stod på 
bordet, da Sæby Kommune 
hyldede fem danske mestre i 
byråds-salen. En anstrengt 
politisk talerække med borg
mester Hans Krarup Olesen, 
viceborgmester Leif Bak (S) 
og 2. viceborgmester Finn Ja
cobsen (V) forlængede en for
tjent hyldest ud over det nor
male. 

- Vi har altid hædret gode 
sports-resultater her i salen. 
men dagen i dag er anderle
des, sagde borgmester Hans 
Krarup Olesen. Det er fem 
mennesker. som har gjort en 
usædvanligt god sportslig 
indsats for kommunen. 

med mesterskaber for 17-I 8 
årige i højdespring, 400 meter 
løb og 400 meter hækkeløb. 

Ida Larsen for et dansk me
sterskab i otte kilometer 
crossløb. De to piger repræ
senterer Sæby Idrætsklub. De 
tre næste er fra Frederiks
havn-Sæby Auto Sport. Kurt 
Frederiksf.'n N mest<'r i au
tocross 0-1600 kubikmeter, 
Allan Olsen i samme sports
gren i 1600-2000 kubikmeter 
og Finn Jespersen i rallcy 
cross. 

- Det er en god ide at hædre 
sportsfo lk, der virkelig har 
gjort en indsats, sagde for
mand for Sæby Idrætsklub. 
Gunner Møller Nielsen. Des
værre kan vi som atletikfolk 

Dansk master i tre dic,plmer, Dorte Damsgaard. Sæby, får overrakt 
Sæbv Kommunes aaver for Ilendes indsats af bor_omester Hans 

vilkår her i Sæby. Der mang
ler en afløser for grus- og 
stenbanerne. Desværre kos
ter det to mio. kr. for den 
rigtige belægning på en atle
tikstadion. Et beløb der indtil 
nu har holdt os beskedent 
tilbage i ansøgningsrækken. 

Formand for Frederiks
havn-Sæby Auto Sport, Aage 
Gøgsig, var en smule mere 
beskedent omkring det øko
nomiske. Klubben behøvede 
kun 250.000 kr. for at bygge 
en ralley-crossbane, der efter 
hans mening er den fremtidi
ge sport inden for bil-verde
nen. 

Dorte Damsgaard bakkede 
sin formand op, da hun mod
tog gaverne for sine præsta
tioner . .Det ske.te med ordene 
om. at et 400 meter løb på en 
kunstbane er cirka ti sekun
der hurtigere end på stenba
ne. 

- Uanset penge eller ej, så er 
det skønt at se så gode repræ
sentanter for sporten her i 
byrådssalen, sagde Leif Bak 
(S) Mindre glædeligt bliver 
det ikke ved, at begge sports
grene er en social- og fami
liesport. Specielt for bilkøre
nes vedkommende er de med 
til at fjerne de unge menne
sker fra gaderne med for ek
sempel knallert-cross. 

Dagen sluttede med alvor
lige ord fra Finn Jacobsen 
(V), der lagde vægt på, at 
danske mestre er idoler, og 
med denne titel følger et vist 
AnR-v.al!. 
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DANMARKSMESTRE 
HÆDRET I SÆBY /Y~~ 
FA. Sporten har gode Ur i 
vore dage, og mange børn og 
unge tilbringer megen tid 
inden for sportens vidt for
grenede omrlde. En sund 
beskæftigelse,' hvor socialt 
samvær og godt kammerat
skab har mulighed for at bli
ve højt prioriteret, hvilket 
ogd pi mange omrlder er 
tilfældet · til glæde for hjem~ 
mene, hvorfra børnene og de 
unge kommer. 

Men ønsker og krav om 
endnu bedre faciliteter til en
hver form for sportsudøvelse 
er ogsl noget, som de fleste 
kommuner oplever at blive 
pr~senteret for. o, selv om 
viljen er aldrig sl god, sl er 
der noget, der hedder økono
mi, og i øjeblikket er den de 
allerfeste steder noget - for ik
ke at sige meget - anstrengt. 
Det betyder, at mange fornuf
tige og rimelige ønsker i prio
riteringssammenhæng ml 
sættes pl venteliste. Det kom 
ogsl frem ved en lille sam
menkomst pr Sæby Rldhus 
forleden, hvor nogle nybagte 
Danmarksmestre - blev hæd-

, ret. 
. Sæby kommune har i den 

sidste tid oplevet, at flere fine 
Danmarksmesterskaber er 
blevet hjemført i forbindelse 
med konkurrencer pl lands- : 
plan. Denne · gang var det atle- · 
tik og motorsport, det drejede 
sig om. Borgm~ter Hans Kra
rup Olesen bød velkommen 
til Danmarksmestrene og . de-

res ledsagere og · udtrykte sin 
glæde over, at de unge sports
udøvere repræsenterede Sæby 
sl godt hver pl sit omrlde. 
De fem unge fik bide en gave, 
et hindtryk og klapsalver som 
hyldest for deres bedrift. 

Sæbys atletikpige, Do~ 
Damsgaard, er tredobbelt 
Danmarksmester, idet hun 
har vundet i 400 meter løb, 
409 meter hæJckeløb og i høj
despring. Ida Larsen, Kvissel, 
der ogsl er medlem af SIi{, 
blev Danmarksmester i 8 km. 
crossløb. Formanden for SIK, 
Gunnar Møller Nielsen, sag
de, at en afløser for vores 
grusbane er et stort ø~ske, vi 
ved ogsl at den er dyr, men i 
øjeblikket tnl de, der vil være 
i toppen, tage til Ålborg for at 
træne, og med vore nuværen
de baneforhold har vi ingen 
chance for at fl atletikstæv
ner henlagt til Sæby. 
- Formanden for Frederiks
havn-Sæby Auto -Sport, Aage 
Gøgsig, gav ogsl udtryk for · 
ønsket om en ny rally-cross..: 
bane pl Ørnedalsbanen, da 
han mente, at rally-cross vil 
blive en endnu mere attraktiv 
sportsgren i (femtiden . 

Inden for motorsporten var 
de tre nyklrede Danmarks
mestre: Kurt Frederiksen, Sæ-

. by, som vandt for amjet lr_.} 
træk, Allan Olsen, Sæby og 
Finn Jespersen, Frejlev, det 
også har sit medlems$kab i 
herværende klub. 

hol. 



RECEPTION·· .... ··.··, 
/ . -

'· SIK 80 ATLETIK 
- - -

j, · markerer 25-;år i Sæby ved at invitere .· 
r · alle, der har eller har haft tilknytning 
- tjl klubben, til en iJformel re.ception i 

klu-bhuset, Klostervæn·get, lørd·a·g · 
den 23. -november ·fra-kl. 14.oo~. --
17 .00 . . ,· . ·. I . 

- ~ .. 

BESTYRELSEN~ s-1-K 8-0 -. 
.. . -· .. . - .. 
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SIK markerer 25 året for atletik i Sæby 
FA SIK 80 markerer lørdag 
den 23. november 1991 25· 
året for atletik i Sæby, og det 
sker med en reception i 
klubhuset for alle tidligere 
medlemmer, nuværende 
medlemmer samt deres for
ældre og alle klubber, som 
vil være med til at gøre den
ne dag festlig for os, ~iger 
formanden for SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen. 

Et 25-års jubilæum er i 
mange sammenhænge ikke -
noget ualmindeligt, men altid 
værd at fejre, især når man 
som i SIK 80 ser tilbage og 
kan konstatere, at der gen
nem denne årrække er sket 
en betydelig fremgang . Og det 

kan man i SIK 80, hvor de 
unge atleter ofte har vist, at 
de hører til blandt de bedste i 
Danmark, ja, Norden med .-

J ubilæumsløb , 
I anledning -af jubilæet skal 

der selvfølgelig også være et 
jubilæl}lllsløb, og det afvikles 
lørdagJi,en-16. november med 
startskuddet kl. 14,00. S~rten 
er ved Sæbyhallen, og ruten er 
på ca. 5,5 kin:---~~_gård 
skov, hvor Sæby Civilfor-svar 
også vil være behjælpelig med 
· afviklingen af dette løb, som 
de altid er ved SæbygArdløbet. 

Man kan også gå 
Vi håber, at rigtig mange 

motionister vil slutte op om 
dette arrangement, siger Gun
nar Møller Nielsen. Har man 
ikke lyst til at løbe, så er man 
velkommen til at gå ruten 
igennem og modtage et di
plom for motio:qen . Annon
cen i Sæby Folkeblad giver 
nærmere infonriationer om 
heie jubilæumsforløbet. 

hol. 



l'A FIK 80 har . været pi den 
Arlige hyttetur til Vesterskov. 
lait 36 drog fredag eftermid
<LJg af sted til Vesterskov-hyt- . 
ten, hvortil SIK 80s ~tivi
tetsudvalg havde arrangeret 
turen, som bød pi natløb, 
skuespil, sang, skattejagt og 
en konkurrence om, hvem 
<Jer fik sovet mindst muligt 
fredag nat! Nadøbet blev no
get helt specielt denne gang, 
idet der ·var nordlys og en vir
kelig flot himmel, siger Gun
nar Møller Nielsen. 

Efter at have sovet hjemme 
hos forældrene lørdag nat, var 
der 29 medlemmer, som stil
lede op ved amtsmesterska
berne i Dybvadhallen, hvor 
øvelserne var 3x33 m løb, 800 
m løb, trespring -{dog ikke· for 
de indtil 10-Arige) og kugle
stød. Ni' af vore deltagere var 
nystartede her op · til inde-

. ndørssæsonen, og de kl~rede 
sig pænt. Vore to nye 12-Ars 
piger gik endda ind og fik en 2. 

· plads hver . . Mette Faurholt 
Jensen i 3x33 m løb og Anja 
Kristiansen i 800 m løb. Den 
14-Arige Sumugan Thiligeswa
r~n, som o~A startede her i 

-

efterAret fik ogsA en 2. plads. 
Ellers var det de garvede, 

som løb med følgende mester
skaber: indtil 10 Ar i 3x33 m 
løb, Henrik Olesen, 11-12 Ar i 
3x33 m løb, Pernille Rølle 
Hansen og i trespring samme . . 
13-14 Ar i kuglestød Niels Ar
vidson, 15-16 Ar i bAde 3x33 m 
løb og i kuglestød Christian 
Asmussen, 800 m løb Hans 
Henrik Flensted og 17-18 Ar i 
ku·glestød Kim S. Jensen . 

2. pladser gik til Mia Ander
sen, Mette F. Jensen, Anja Kri
stiansen, Henrik Olesen, Bri
an Rasmussen, Sumugan Thi
ligeswaran, Thomas Klitgaard 
og Kim S. Jensen . 

- Gunnar Møller Nielsen 
minder igen · om SIK 80/Atle
tiks 25 Ars jubilæumsløb lør
dag den 16. november med 
start fra Sæbyhallen kl. 14, 00, 
hvor man venter, at mange vil 
være med til dette specielle 
løb. Hvis man vil trave/gA de 
5,5 km ., skal man regne med, 
at det tager ca. 1 time og 10 
minutter, og det er man vel
kommen til. 

hol. 
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Travl weekend for SIK 80 
Fredag eftermiddag drog 
36 unge fra atletikklubben 
SIK 80 på den årlige hytte· 
tur til Vesterskov, hvor 
der blev dystet i en række 
utraditionelle aktiviteter. 

Efter en vellykket tur, 
hvor ikke mindst natløbet 
var særdeles vellykket med 
.nordlys , drog mange af del
tagerne søndag til amtsme
sterskabsstævne i Dybvad
hallen. 

Disciplinerne, der skulle 
dystes i denne gang, var 3 x 
33 m løb, 800 m løb og kug
lestød . 

Ni af deltagerne fra Sæby 

er nybegyndere, men de kla
rede sig alligevel pænt. To 
nye 12-års piger gik endda 
ind og fik en andenplads 
hver. Det drejer sig om Met
te Fourholt Jensen og Anja 
Kristiansen. Det samme var 
tilfældet for den 14 årige 
Smugan Thiligeswaran, 
som blev nr. 2 i 3 x 33 m løb i 
sin klasse . 

Ellers var det mange af de 
garvede kræfter der satte sig 
på 1. pladserne . Hos de yng 
ste op til 10 år vandt Henrik 
Olesen i 3 x 33 m løb. Hos de 
11 - 12 årige blev Pernille 
Rølle Hansen mester i 3 x 33 

m løb og trespring. 13 - 14 år: 
Niels Arvidsen, kuglestød, 
15 - 16 år: Christian Asmus
sen i 3 x 33 m løb og kugle
stød og Hans Henrik Flen
sted i 800 m løb, 17 - 18 år: 
Kim S. Jensen i kug lestød. 

Formanden for SIK 80 
minder i øvrigt om klubbens 
jubilæumsløb på lørdag, og 
han gør opmærksom på, at 
det også er tilladt at gå de 
5,5 km. I så fald tager det ca. 
1 time og 10 minutter . 

sem 
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HUMØRFYLDTE 
-JUBIIÆUMS-

BERE .I SIK 
FA Atletikklubben SIK 
80's jubilæumsløb havde i 
høj grad vejret med sig, da 
de arrangerede løbet med · 
start lørdag kl. 14. Men del
tagermæssigt var det lang-

. tfra noget at rAbe hurra for, 
siger Gunnar Møller Niel
sen, men sldan er det ofte 
med nye løb. Vort traditions
rige SæbygArdløb plajer at 
have omkring 150 _løbere, sA 
det var ærgerligt, at der kun 
koni en tiendedel til jubilæ
umsløbet, men det var nogle 
humørfyldte deltagere, sA 
pyt med antallet, selv om 
forberedelserne er de sam-

mer 
Viceborgmester Leif Bak 

deltog selv i arrangementet og 
vandrede de 5,5 km. i skoevn, 
og han n!ede lige tilbage til at 
kunne overrække præmierne, 
som var nogle flotte plakater 
af Sæbyg!rd. Leif Bak gav ud
tryk for ønsket om, at det næ
ste Sæbyg!rdløb kunne starte 
fra Sæbyg!rd Slot, og det vil vi 
i hvert fald overveje, siger 
Gunnar Møller Nielsen. 

At vores klub ikke er en lø
berklub, fik vi sandelig bevis 
for med de yderst Hl deltagere. 
Vore medlemmer har altid 
været mest interesseret i de 

·; ·w·~:«-r:->xnzw=, t t ft t · . 
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tekniske atletikdicipliner, 
hvor de så til gengæld har 
markeret sig godt blandt eli
ten i Danmark. Gunnar Møl
ler Nielsen afgav selv start
skuddet _ til løbet, og medlem
mer af klubben og CF var po
steret i skoven, så alle delta
gerne kunne finde den rigtige 
vej. 

Vi havde delt løberne op i 
klasser, hvor vindere blev: Pi
ger indtil 12 år: Mette Møller . 
Nielsen i tiden 3 7-.36, 7 min. 
Drenge indtil 12 !r: Brian 
Rasmussen 36.09,0. Drenge 
13-18 h: Nicolaj Jensen 
23.45,2 . Senior/Kvinder: Lene 
Krarup, Kalumborg 25.47,7 . 
Senior/Mænd: Kim Jørgensen 
18.45,6 min . . 

Næste lørdag markerer vi 
vort 25 års jubilæum med re
ception for alle medlemmer 
og forældre samt tidligere 
medlemmer m. fl. Og der reg
ner vi med at tage revance på . 
deltagerantallet ved jubilæ
umsløbet . 

hol. 
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~ Videooptagelser vil 
indgå i' træningen · 
SIK 80 fik videokamera ijub'ilæumsgave 

. . . ~- I SÆBY: Sæby Idrætsklub 
SIK 80 tager nu videooptagel
ser med ind i atletiktrænin
gen.· Ved 25 års jubilæet i 
klubhuset på Sæby Atletiks
tadion i weekenden overrakte 

t Sparekassen Sæbys Fond ved 
regionsdirektør Steffen Nør
gaard og fuldmægtig Bent 
Christensen, samt fondsmed
lemmet viceborgmester Leif 

- Bak en check på 10.000 kr. til 
indkøb af et videokamera 
netop til træningsformål. 

Receptionen havde samlet 
fuldt hus og blandt de 75 gæ
ster var borgmester Hans 

.,,.Krarup Olesen. Han over 'rak
te kpmmunens traditionelle 
jubilæumsgave til foreninger, 

, men han kunne også glæde 
r SIK 80 med, at klubben vil stå 

øverst på prioriteringslisten 
for idrætsanlæg.i 1993.,Klub-

i ben har ofte beklaget sig over 
elendige løbebaner. Borgme
steren lykønskede . med .det 
gode sammenhold, der i er i 

,.. klubben, og sagde, at foræl
dre med sindsro kan sende 

1 deres børn i SIK 80. Der er nu 
forældre, som kan se anden 
generation i SIK 80. 

Formanden for SIK , 80, 
Gunnar Møller Nielsen, 
fremhævede den forældre
støtte, klubben har haft, og de 
stabile be~tyrelser, der har 
været med kun fire formænd. 
Klubben har haft mange pro
filer og vandt det første jyske 
mesterskab som et holdmes
terskab for 12-årige piger i 
1973. Første danske mester-

Formand Gunnar . Møller Niel
sen: . Stabile bestyrelser . har 

. præget SIK 80. · 

skab stod Arne Houmann for 
i spydkast ved ungdomsmes
terskaberne for mange år si
den. 

· SIK BO-formanden takkede 
for samarbejdet med VGU, 
NAGI, Jysk-Fynsk Atletik 
Forbund, Dansk Athletik 
forbund, DAI og .DIF .. Han 
var glad for Sæby Kommunes 
støtte \ gennem Sæby-or,pnin
gen. Uderi denne støtte havde 
·arbejdet i klubben været 
umuligt , sagde formanden . 
Han tilføjede, at bedre atle-

. tikbaner i Sæby er nødv endi-

. ge, hvis det gode arbejde skal 
, fortsætte. 

Jan Pihl, Aalborg, havde 
tre f6rskellige kasketter på. 
Det vil sige, at i stedet for 
kasketter trak han trøjer af 
alt efter 1 hvad han repr;;esen
terede . Han .lykønskede fra 
Aalborg AFF, NAGI og 
JFAF. 
. Leif Bak, der var en af 
initivtagerne til klubbens op
rettelse, takkede Gunnar 
Møller Nielsen og de mange 
andre ledere, klubben har 
haft og har. Han betonede ; at 
SIK 80 er en klub med bred
de, en klub , der forstår at få 
forældrene med i arbejdet. 
Han fortal .te nogle af de man
ge spændende og muntre op
levelser, han har haft i klub-
ben. · 

Leif Bak og andre »gamle« 
atletikfolk benyttede jubilæet 
til oprettelse af en støttefor
ening. Straks under receptio
nen fik SIK -Vennerne stor 
opbakning. 23 voksne meldte 
sig ind i den kommende for
eningen .. 

Ejner Behring, Aabybro, 
bragte en hilsen fra VGU . 
Han roste SIK 80, fordi klub
ben også har andet end idræt 
på programmet. · 

Gert Rasmussen overd:1kte 
klubben en gave fra SIK ' 80s 
ungdomsafdeling , en ramme 
til jubilæumsgæsternes un
derskrifter. 

Ved jubilæet fik SIK · 80 
pengegaver på tils~mmen 
18.700 kr . 



~ 

God medaljehøst ved 
DG I-mesterskaberne 

l:l-J-'t3 . • I 

Sæby og Dybvad klarede sig godt i Fuglsølejren 
. SÆBY: Unge medlem 
mer af .henholdsvis Sæby 
IK og Dybvad IK klarede 
sig godt ved Danske Gym
nastik- og Irætsforenin
gers indendørsmesterska
ber i atletik i Fuglsølejren . 
Ialt hentede de unge løbe
' kaste- og springtalenter 
13 guldmedaljer hjem til 
Sæby Kommune. 

Det var begyndelsen på 
den ny atletik-sæson, som 
så dagens lys i Fuglsølej
ren. Dybvad IK stillede 
med 20 unge atleter . De 
vandt samlet ni guld-, seks 
sølv- og 11 bronzemedal
jer. De ni individuelle 
guldmedaljer blev vundet 
med to af Lise B. Nielsen i 
kuglestød og højdespring, 
Rikke Mortensen vandt i 
løb, Charlotte Sørensen i 
trespring . De tre piger er 
alle i alderen 15 til 16 år. 

Den store vinder for 
Dybvad blev Karina 'Jen
sen i piger 17 til 18.år. Hun 
vandt fire guldmedaljer i 
løb, lændespring, tre
spring og kuglestød. Den 
sidste medalje af guld blev 
vundet af senior Frank 
Jensen i højdespring. 

Også for hold gik det 
flot for Dybvad IK. Det 
blev til guld til drenge 
13-14 år, drenge 15-16 år 
og piger 15-16 år ~ mens 
seniorene fik sølv. Delta
gerne på de enkelte hold 
var følgende. 

Drenge 13-14 år: Martin 
Wunderov, Olau Thomas
sen, Claus N. Hansen , 
Morten Mortensen, peter 
Jacobsen, Niels Lund og 
Patrick Jensen. 

Drenge 15-16 år: Micha
el Jensen og Preben Sam
allo. 

Piger 15-16 år : Mette 
Brassøe, Rikke Morten
sen, Lise B. Nielsen og 
Charlotte Sørensen. Seni
orernes sølvmedalje blev 
vundet af Søren Bruun, 
Frank . Jensen, Mads 
Krogh og Anders Christi
ansen. 

12 deltagere 
fraSæbylK 

Det blev 14-årige Jeppe 
Kristensen, Sæby, · der 
blev dagens mand på det 
· 12 mand store hold fra 
Sæby IK. Jeppe vandt fire 
guldmedaljer i nævnte al
dersklasse i hækkeløb, 
højde-, længde- og tre
spring. I drengeklassen 
15-16 år vandt Allan Ugilt 
en guldmedalje i hække
løb. 

Ud over medaljerne 

guld blev det til to søl vme
daljer, der blev vundet af 
Allan Ugilt og Hans Hen
rik Flensted. Sidstnævnte 
klarede også en bronzeme
dalje . Det blev også vun
det af Niels Madsen og Sti
ne Jørgensen. 

Sæby Deltog også i hold
kampen, som sikrede guld 
til DGI Nordøst Jylland. 
På de tre hold der vandt 
guld deltog fra Sæby Stine 
Jørgensen, Morten Niel
sen, Jeppe Kristensen, 
Niels Madsen, Rasmus 
Thirup, Karsten Sørensen 
og Niels Arvidson. 

Næste weekend er der 
fridage fot de to klubber, 
mens så går det ellers løs 
~ed indendørsstævner og 
sidst på måneden er der 
Jydsk-Fynske Mesterska
ber. 

I 



SIK BO_HENTEDE 
. ~-.2-~.2 ~ 

Selv o~ SIK 80 ikke ~rke- Marselisborgstævnet i til to sølv- og tre bronzerne .' 
rede sig som sæd~anhgt ved weekenden, sl blev det dog dal jer . ved de Jysk Fynske 

Mesters her i Marselis
borghallen, Århus, fortæl-

ler formand og træner Gun
nar Møller Nielsen. 

Vi er vant til at have me
stre med hjem, men i år hav
de vi ikke marginalerne på 
vores side. Vi blev dog vidne 
til nogle spændende konkur
rencer, og SIK 80's unge gjor
de deres til at holde Sæbys 
fane højt med et utal af per
sonlige rekorder ved stæv
net, hvor vore 14 atleter tog 
kampen op med de bedste i 
Jylland og på Fyn, siger Møl
ler Nielsen. 

Vores 18-årige Kim Stellen 
Jensen havde en virkelig god 
kasteserie i kuglestød, hvor 
han i de seks kast satte tre 
personlige rekorder og slutte
de med sølvstødet på 12,66 
meter, et virkelig godt resul
tat. Kim sluttede efter kaste
talentet Bjarke Brøns fra Ski
ve, som kom over de 13 me
ter. Vi håber, Kim får mulig
hed for at slå ham til efterå
ret! 

Det blev også - noget over
raskende - til sølv til vores 
14-årige Dennis Cleemann, 
da han har haft en del proble
mer med sit knæ og derfor 
ikke ligefrem var på toppen. 
Det var derfor en god præsta
tion af Dennis at springe ind 
på sølvpladsen med 1, 50 me
ter. 

12-årige Pernille Rølle 
Hansen, som nu er med i -
13-14 års gruppen, gik uim
poneret til sagen og satte sig 
på bronzepladsen med 4,54 
m . Hun havde en stabil serie 
spring: 3,91 - 4,35 - 4,51 
-4,48 og sluttede med 4,54 
m . 

Toai Pedersen, som i for
vejen har en lang række me
sterskaber på samvittighe
den, sprang sig til en bronze
plads med 12,52 m i tres
pring i 17-18 års gruppen, 
hvor han var meget tæt på 
søl~edalje, men altså ikke 
tætnok . 

Søren Christiansen - før
ste år i sin gruppe • sprang 
6,19 i længdespring, som gav 

Toai Pedersen p& podiet som 
Danmarksmester 1990. 

bronzemedalje. Søren var og
så stabilt over de 6 m i alle 
sine spring. · 

Christian Asmussen, der 
er allround-kaster, endte på 
den lidt kedelige fjerdeplads, 
men med et pænt kast på 
12,13 m . Der er dog flere me
ter i Christian, når han får 
helt styr på teknikken, siger 
Møller Nielsen. 

Vi havde en fin weekend 
sammen med de øvrige del
tagere, som var: Jeppe Kri0 

stensen, Rasmus Bech, Mi- , 
chael Toftelund, Rene Chri
stensen, Niels Arvidson, 
Thomas · Klitgaard, _ Hans 
Henrik Flensted og Christi
·na Kristensen . 

Ledere på turen var Hans 
Henrik Flensted, Gert Ras
mussen og Gunnar Møller 
Nielsen . bol. 



-- · .. At} t•k / .1/~J_,' 
~ e· I · c;~ 
får s.tøtte- : · 
forening 

SÆBY: · Sæby Idr~tsklub 
SIK 80, der har en meget stor 

. atletikafdeling, har fået en 
støtteforening. Støtteklubb~n 
holdt stiftende generalfor
samling / i forbindelse med 

· · SIK 80's generalforsamling. 
Ib !saksen blev støttef or

eningens første . ~formand. 
Anette Nielsen valgtes til kas
serer, og en af initiativtager
ne1 Leif -Bak , blev ··sekret~r. 

' Anne--Greth .e KnudseQ. .valg
tes til revisor. Der nedsattes et 
initiativudvalg med Pernille 

, ;Nielsen, Bente Olesen og Ove 
Ravn-Jensen. .. . ,· · 
. Kontingentet fastsattes til 

50 kr .- årligt. KoJ?.tingentet 
skal bruges til administration, 
mens indtægter fra støttef or-. . . \ . 

en1ngens arrangementer 
overlades til SIK 80. 

' ', 
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talente .r -til at ·'fly,tte 
SÆBY : Dårlige atletikba

ner er et stort problem for 
Sæby Idrætsklub SIK 80. 
Klubben, der har atletik som 
hovedaktivitet ~ mister tci!lent
er, og klubben, der /har et 
dameh9ld i 1. division og et 
herrehold i 2. division, risike
rer at bliv e frataget hjemme~ 
.kampe på grund af banerne. 

Formanden for klubben, 
Gunnar Mølle r Nielsen, gjor
de opmærksom på de uheldi
ge forhold i beretningen på 
generalforsamlingen i klub
huset på Sæby Atletikstadion. 
Gunnar Møller Nielsen 
nævnte, at et af de helt store 
talenter, Dorte Damsgaard , 
har m€ldt sig ind i en klub i 
Aalborg. Dansk ,Atletik For
bund har foreløbig meddelt 

SIK 80, at klubben ikke må 
arrangere .mesterskabsstæv
ner på Sæby Atletikstadion . 
Slaggebanerne kan ikke ac
cepteres . 

SIK 80 var placeret på fem
tepladsen på Sæby Kommu
nes prioriteringsliste for 
idrætsanlæg i foråret 1981. 
Alle klubber før og efter på 
denne liste har siden fået de
res baneforhold bragt i orden . 

- Jeg er glad for , at flere 
kommunalporitikere - blandt 
andre borgmesteren - har ud- · 
talt, at nu står SIK 80 for tur , 
sagde Gunnar Møller Nielsen . 

Men formanden kunne 
trods 'de elendige baneforhold 
glæde sig over fortsat frem
gang . Han var ikke i tvivl om , 
at de gode resultater skyld es 

idrætsklubbens mål: at elite
sport og sociale arrangemen
ter skal gå hånd i hånd. 

Herreholdet rykkede i ef 
teråret op i 2. division. De 
unge klarede sig også fint og 
vandt tre af fem mulige hold
kampe . ved amtsmesterska
berne . Dorte Damsgaard, som 
nu har skiftet klub, deltog i de 
nor.diske mesterskaber og ved 
ungdoms OL i Bruxelles , og 
hun blev dansk mester i høj 
despring. Ida Larsen blev 
dansk mester i otte kilometer 
cross for veteraner . 

Formanden oplyste , at 
klubben får besøg af 58 nord~ 
mænd fra Koll IL i marts. I 
juni k.ommer et hold fra Sæ
bys svenske venskabsby 
Tranås. 

Sæbygårdløbet, der . sidste 
år samlede 150 løbere , gen
nemføres i år først lørdag 20. 
juni , en lidt uheldig dag med 
feriestart for mange menne
sker. 

På generalfoFsamlingen , 
der havde Hans Erik Flensted 
som dirigent , fortalte Gert 
Rasmussen om ungdomsud
valgets mange aktiviteter. 
Bente Olesen gjorde rede for 
salg af julekalender. Kassere
ren, Anne~Grethe Knudsen, 
oplæste regnskabet, der ba
lancerer med 192.519 kr. og 
slutter med et underskud på 
7667 kr. · Klubben har en 
egenkapita 'l på 331.000 kr. og 
en gæld på 89.533 kr. Klubhu
set er vurderet til 370.000 kr. 

Gunnar Møller Nielsen 

SIK SO-formand Gunner Møller 
~ielsen : _Nu er det vore.s tur! 

genvalgtes som formand. Else 
Stellan Jensen valgtes til ny 
kasserer. 'Niels · Henrik Nør
holt kom ind i bestyre lsen i 
stedet for Henrik Saxtorff . 
Ole Klitgård genvalgtes, og 
Else Riis gen.valgtes som rev i-
sor. j 
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Holdn1esterskaber-
til Sæby og Dybvad 

SÆBY: Fem holdmesters-
. kaber i indendøFs atletik in
den for Nordjyllands Amts 
Gymnastik- · og Idrætsfore
ninger blev afgjort ved to 
stævner i Sæby-Hallen . Sæby 
Idrætsklub SIK 80 vandt 
holdmesterskaberne hos del
tagere indtil 10 år, 11-12 år og 
17-18 år, mens Dyb.vad 
Idrætsklub vandt mesterska
berne for 13-14 år og 15-16 år. 

Ved anden afdeling vandt 
deltagerne fra Dybvad 15 

, øvelser, mens SIK 80 havde 
førstepladser i 13 discipliner. 
AFF fra Aalborg gjorde sig 
bedre gældende end tidligere 
ved anden af deling _og opnåe
de i holdkampen en anden
plads hos 13-14 årige. Hos 
17-18 årige havde su~ 80 let 
ved at tage stikket hjem. Sæ-

by var alene om at stille en 
er:ikelt deltager i denne al
dersgruppe. 

Førstepladserne, : der gik til 
Sæby og Dybvad, vandtes af: 

Piger indtil 10 år: Charlotte 
Nørholt, Sæby, højdespring 
og længdespring: Louise Kri
stensen, Dybvad, 300 meter 
løb. ' ' 

13-14 år: Pernille Hansen, 
Sæby, længdespring. Heidi 
Kristensen, Dybvad, hække
løb . Katrine Lehmann, Dyb
vad, højdespring . 

15-16 år: Lise B. Nielsen, 
Dybvad, højdespring. Christi
na Kristensen, Sæby, hække
løb og længdespring. Rikke 
Mortensen , Dybvad, 300 me-

. ter løb. 
Drenge indtil 10 år : Anders 

Jacobsen, Dybvad, højde-

spring , 300 meter løb og læng
, despring . 

11-12 år: Martin Wunde
row, Dybvad, hækkeløb . Chr. 
B. Nielsen, Dybvad, højde
spring. Olau Thomassen , 
Dybvad , 300 meter løb. 

13-14 år,: Rasmus Beck, Sæ
by, længdespring . Jeppe Kri
stensen , Sæby, højdespring og 
hækkeløb. Peter Meldgaard , 
Dybvad , 300 meter løb . 

15--16 år: Hans H . Flensted, 
Sæby , højdespring . Jacob R. 
Christensen , Dybvad , læng 
despring . Preben Samallo , 
Dybvad , hækkeløb og 300 
meter løb. 

17-18 · år: Toai Pedersen , 
Sæby , var eneste deltager og 
vandt højdespring, i ængde 
spring, hækkeløb og BOO me-
ter løb. , 
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BronzetilKim - . 
18-årige Kim Stellan Jensen . nu bærer frugt, siger kluB
besatte 3. pladsen i kugle- bens formand Gunnar Møl- · 
·stød ved de ·danske inden- ler Nielsen, - sammen med 
dørsm~sterskaber i atletik, hans store talent vil det 
som i weekenden blev afvik- uden tvivl føre ham langt . 
let i Marselisborghallen. SIK 80 havde seks delta-

For en måned siden fik gere med ved mesterskabs
han sølv i samme disciplin stævnet. Blandt de øvrige 
og i samme hal v.eq d~ jys_k/ - resultater kan nævnes en 6. I 
fynske mesterskaber, og plads til Christian Asmus- · 
han var da også kun 3 cm fra · sen, ligeledes i kuglestød . 
sølvet denne gang. - Det er Han mangler ikke mange 
skønt at se, at Kims store cm for at komme blandt me
træningsindsa~s her i vinter _ daljetagerne. Thomas Klit-

-1. 

gaard sluttede på en 7. 
plads. 

I højdespring blev Hans 
Henrik Flensted nr . 8 med 
1,68m. 

Allan Ugilt og Niels Ar
vidson, der ligesom Christi
an og Thomas er i gruppen 
15 - 16 år , fik sekundære pla-
cennger. sem 



FA Ved Danmarks~ester• -Clirist ian ~ Asniussert fik 
skabern·e i Marselisborghal- en -·64 plads i kugles t,ød med 

-~·· len i Århus satte Kinf ~tel~ 12,27m, og han m-angler hel
lan Jen-sen igen persqnlig - ~ ler ikke mange cm. ·.Jor at 
rekord med 30 cm~ Kim komine _ i medalje.rækken _. 

,,. vandt sølv i samme distance , . 'Fhoma ·s~ Klitgaard .stødte -
._ ~og i samme hal I februar ;1(46m . og fik en. ~7. __ plads . 

.-- -m-åned.-Han var kun 3 cm. -Hans · . Henrik . Flenste d 
fra sølvet i lørdags. - sprang sig ind på en 8. plaas i 
- Det er skønt ~at se, at den · -højdespring med 1,68m. Al
_·:øgede _ .. trænings~ængd~, lan Ugilt og Niels Arvidson, 
·som Kim er startet med her i som sammen med Christian 

· vinter, l1ar båret frugt sam- . og Thomas __ er i 15-16 års 
_men ·med -l1ans store talent. -gruppen, fik kun · selrnridære 

· -Og· kun 18 år ·endnu _er der place1Jnger . · _ 
. store forventninger fon1de, Toai Pedersen skulle også 

- ;siger Gunnar Møller . Niel- l1ave været . med;- n:ien lian 
. sen. SIK 80 havde seks delta ;;; . måtte desværre sende afbud 
gere med ved dette års Dan- . på gtund af en brækket -næse, 
marksmesterskaber, _ der . fortæller Gu_rin~r . Møller 

- havde · Hat:is Erik Flensted ___ Nielse~ . _ ~ _ 
som -leder. · _, hol. 

.. ~ . 
' .:, .. 
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Dybvad Idrætsklubs mange modtagere af erindringsgaver og mesterskabsmærke. Bagest fra venstre er det Mette Brassøe 
Charlotte Sørensen, Hanne Holdorl, Rikke M_ortensen, Lise Nielsen, Preben Samalle, Henrik Bischoff og Ann Hornum Nielsen: 
Forrest fra venstre : Peter Melgård, Rene Kristensen, Lasse Gram Hansen og Martin Rishøj. Foto: Carl Th. Poulsen 

Idræ tsfolk hædret 
SÆBY: 28 talentfulde 
idrætsudøvere i Sæby 
Kommune blev i aftes 
hædret i byrådssalen pA 
Sæby !Udhus. Deltagerne 
fik overrakt kommunens 
ermdringsgave og mester· 
skabsmærke. 

Flokken af idrætsfolk. 
som har hJemfort enten 
Jysk, jysk-fynsk eller 
dansk mesterskab, vidner 
om en sto r taJentmasse i 
Sæby kommune . Dybvad 
Idrætsklub var stærkest 
repræsenteret med 13 alli
kudovere . 

Formanden for Folke
oplysningsudvalget, Anne 
Grethe Brohu s, bød vel
kommen . 

• Det er deJligt at se, at sA 
mange unge idrætsfolk har 
hiemført mestel'$kaber, 
selv om kravene er blevet 
stramme t i år , sagde Anne 
Grethe Brohus 

• Det kræver en kæm
peindsats at kl are sig på 
topplan, og ingen er kom
met sovende tfl resultater· 
ne . Bag de flotte resultater 
ligger mange time!'$ hlrd1 
shd, fortsatte Anne Grethe 
Brohus 

Hun fremhævede de fire 
Syvsten-drenge Morten Sø
rensen. Benny Pede=n . 
Stefan Nielsen og Casper 
N 1elsen for deres flotte ind
sats ved de Jyske mester
skaber i Indefodbold . Nor
malt bestAr et indefodbold
hold af seks spillere , men 
de fire var i stand hl at 
klare en hård turnering. 

• Det er altid dejligt med 
så mange flotte resultater , 
sagde borgmester Hans 
Kr arup Olesen, men det er 
bredden, der er vigtigsL I 
er forbilleder for bredden 

Sæby Kommune har 
en stor talentmasse 

Mor og datter hjemførte hver s,t JYSke mesterskab . Til venstre 
er det mor. Annel,se Munch Hansen. som vandt 1ysk mes ter
skab , tenn,s . mens datteren , L0<use Munch Hansen. tog sit 
mesterskab , badminton 

med Jeres flotte resultater, 
sagde borgmesteren hen
vendt ul modtagerne. 

·Vier meget stolte af Jer, 
sluttede borgmesteren 

De 28 modtagere har ul
sammen hicmført 51 
danske , Jyske og Jysk-fyns
ke mestel'$kaber 

Dybvad Idrætsklub stil· 
lede med det største antal 
modtagere , ialt 13 atletik
folk Med undtagelse af et 
enkelt dansk mesterskab 
fik deltagerne fra Dybvad 
Idrætsklub erindringsga• 
ver og mesterskabsmærker 

for Jysk-fynske mestel'$ka
ber under JFAF , Jysk
Fynsk Atletik Forbund 

Henrik Bischoff Stang
spring 1ndendøl'$ og uden
dørs og to stafellob. Melie 
Bras.øe : Tre holdmesters· 
kaber , 800 meter lob og 
3000 meter løb. Lise Gram
Hansen : To stafetløb. Han 
ne Holdorf : Tre holdmes
tel'$kaber og to stafetløb 
Kirsten Holdorf: Tre hold· 
mestel'$kaber og to stafet
løb. Rene Kristensen : To 
stafelløb. Peter Melgaard: 
Et holdmestel'$kab. Rikke 

Mortensen : To holdkampe 
og to stafe tløb . Ann Hor
num Nielsen: To holdkam· 
pe og to stafetløb. Lise B. 
Nielsen: To holdkampe og 
et stafetløb. Martin Rishøj: 
Et suifetlob. Preben Samal
lo: Et dansk mesterskab i 
tikamp, en holdkamp og to 
stafetløb . Charlotte Søren
sen · En holdkamp. 

Sæby Idrætsklub SIK 80 
havde seks modtagere: Ida 
La=n for dansk mester
skab for vete raner i otte 
kil ometer lob. Dorte Dams 
gaard: Dansk mesterskab i 
400 meter lob, 400 meter 
hække løb og højdespring. 
Karin Frederiksen : Jysk
fynsk mesterskab for vete
raner i 1500 meter løb. Al
lan Ugilt: Jysk-fynsk me
ster I hækkeløb . Niels Ar· 
v1dson; Jysk -fyns k mester i 
d,skos. Hans Henrik Flens
ted Jysk-fynsk mester i 
1500 meter forhindrings
løb. Kim Kupetz. Jysk
fynsk mester 1 800 meter 
lob. 

Frederikshavn-Sæby 
Autosport har to modta· 
gere: 

Allan Olsen og Kurt Fre 
deriksen, begge danske me
stre I autocross. 

Sæby Tennis- og Bad· 
mint on klub var ved udde
lingen repræsenteret af 
mor og datter . Moderen, 
Annelise Munch Hansen er 
jysk mester i tenni s, mens 
datteren, Louise Munch 
Hansen , er jysk mester i 
badminton. 

Syvsten Idrætsforening 
hold. som vandt jysk me· 
sterskab i indefodbold: Ste
fan Nielsen, Benny Peder
sen, Casper Nielsen og Mor
ten Sørensen. 
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-S1K80og 
Dybvad -fik · 
tre medaljer . 

SÆBY / DYBV AD: ' Ved 
danmarksmesterskaberne i 
indendørs atletik i Marselis
borg-Hallen i Arhus tog SIK 
80 fra Sæby og Dybvad 
Idrætsklub tre bronzemedal
jer, en til Sæby og to til Dyb
vad. 

Stellan Jensen fra Sæby 
Idrætsklub SIK 80 _ fik en 
tredjeplads og bronze i kug
lestød. Han satte .personlig re
kord med et stød på , 12,93 
meter . Ved de jyske -mester- ! 

- skaber for en måned siden i ~ 
samme hal vandt Kim Stellan j 
J erisen sølv ved de jyske me
sterskaber. 

SIK 80 skulle have startet . , 
med syv deltagere, men Toai ' 
Pedersen måtte sende afbud 
på grund af en brækket næse . 

Chr . Asmussen fik en sjet 
teplads i kuglestød hos 15-16 
årige, og i samme gruppe kom 
Thomas Klitga:ard på en syv
endeplads i kuglestød. Hans 
Henrik ~lensted sprang sig 
ind på en ottendeplads i høj
despring med 1,68 meter . · 

Alla Ugilt og Niels Arvid
son opnåede ~ekundære pla
ceringer i 15-16 års gruppen. 

Dybvad Idrætsklub hjem 
førte to bronzemedaljer i 
15-16 års gruppen . Hos pige
rne ?var det Lise B. Nielsen , 
der blev nr . tre i højdespring 
med et godt spring på 1,50 
meter. . , . 

Hos drengene var, det Jacob 
Rye Christensen, der i stang r 
spring sjkre~e sig medaljen 
efter en personlig rekord på 
2,70 meter . 

Dybvads Rikke Mortensen · 
og ...Preben Samallo var også 
med hos 15-16 årige , og selv 
om de opnåede gode resulta
ter, var det ikke 1 nok til at 

, komme i. nærheden af præ- , 
mieskamlen . 
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SÆBY: . . Atletikklu .bben · 
· SIK ~O i Sæby · får i weeke ·nq
en besøg af_,sin norske ven
skabsklub ~oll IL 'fra Oslo. 
Nordmændene - _ ankomme ·r 
lørdag meØ :84 ledere og ~kti
ve atletikfolk ·. Heraf er de ·54 
fra seks til 18 år :· De bliver 

I • 

' ~Ile i.ndkvarteret på Dansk . 
Folkeferie. 

Der er velkomst med ·mor
genbord på Sæbygårdskolen, 
hvorefter der er officiel ind
march i Sæby-hallen med ef
terfølge'hde ·venskabsdyst i de 
forske~iige discipliner. 

-Om af tenen samles begge 
klubbers m~dleinmer -til-hyg
ge på Sæoygårdskolen : · hvor 
resultatet af dysten offentlig- · 
gøres : Håbet "for SIK so· er at 

· · vinde : pokalen for ~nden 
gang. · ' 

Venska~ssaniarb .ejdet mel
lem de to klubber .blev ind
ledt i 1989 med besøg· af nord
mændene året efter. I 1991 
var det atletikfolkene fra Sæ
by, d~r rejste til Norge. J 
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Gæsterne 
fik pokal 

SÆBY: SIK 80 har i week
enden haft besøg af 86 atletik
venner fra venskabsforenin
gen Koll IL fra Norge. Af de 
86 gæster var de 53 aktiv e 
atletikfolk , niens de resteren-
de 33 var forældre. 

1 

Det" norske venskabsbesøg · 
forløb ,meget tilfredsstillende . 
SIK 80 og Koll IL udtrykker 
tilfredshed med besøget. SIK 
80 ser allerede nu frem til 
marts 1993, hvor Sæby klub
ben besøger Koll , der ligger 
tæt ved Oslo . 

N ormændene var indkvar
teret på Sæby Søbad. Hoved-

.begivenheden for de unge , at
letikfolk v~d besøget var ven
skabslandskampen i .Sæby
hallen lørdag eftermiddag 
mellem Danmark repræsen
teret af SIK 80 og N orgen 
repræsenteret af Koll IL . 

Landskampen blev vundet 
··af normændene med 529,5 
point mod Sæbys 499,5 point : 
N ormændene sikrede sig der
med en aktie i venskabspoka
len , som skal vindes tre 
gange , før den er vundet til 
ejendom . . . 

Gunnar Møller Nielsen , 
formand for SIK 80, overrak
te pokalen til normændene 
sammen med erindringsgaver 
fra besøget. Formanden for-

, sikrede dog, at Sæby havde til 
hensigt at komme -til Koll for 
at erobre pokalen tilbage. 
Koll havde ligeledes erin
dringsgaver med til SIK 80. 

Besøget blev sluttet med en 
hyggelig · sammenkomst lør
dag aften, hvor der var tid til 
at udveksle atletikoplevelser . 



i venskabelig dyst 
FA SIK 80 havde i week
enden besøg af 86 nord
mænd fra KOLL, IL, Oslo, 
som er SIK 80' s venskabs- . 
klub. Det var 20 mere end 
for to lr siden, og det var 
en weekend, som bege na
tioners unge atletikfolk og 
deres forældre havde glæ
det sig meget til, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen. 

53 unge atleter og 33 for
ældre blev modtaget i Sæby 
pA behørig vis. Eher mor
genmaden lørdag kl. 9,00, 
hvor SIK 80 var vært, valfar- · 
tede hele flokken af nord
mænd ned i byen til forret
ningerne for at købe ind, 

· hvoreher man tnødtes i Sæ

33m løb, længdespring, høj
despring og kuglestød og· af
sluttede med et terrrænløb i 
Sæ~rgårs skov. 

Aftenen blev brugt til fæl- · 
les spisning og hygge pA Sæ- . 
bygArdskolen, hvor SIK's 
forældre. ogsA var inviteret ·. 
Her fik alle nordmændene 
en erindring af os, siger 
Møller Nielsen, og ligeledes 
fik vi en erindring af dem. 
:Derehervarderoverrækkel
se af pokalen til KOLL IL, 
da· de vandt venskabsmatch
en med 529,5 point mod 
499,5 point til os. 

Aftenen pA SæbygArdsko
len sluttede . med discotek 

for alle, ' og søndag rejste 
nordmændene · hjem med 
pokalen, som vi faktisk hav- , 
de indstillet os pA at vinde . · 
Men vi ser med_ glæde &em 
, til genvisit i Oslo næste Ar i 
marts -måned, hvor der for- -
hAbentlig er mere sne derop
pe, end tilfældet har været i 
år. 

PA næste søndag står SIK 
80 som arrangør af det 
nordjyske mesterskab i ter
rænløb, som foregAr -med 
start &a Sæbyhallen kl. 
10,00. 

hol. 

byhallen til stævnet, som ~--~-----------------~ ----~ 
fik en meget højtidelig start 
med fælles indmarch til to-
ner &a Musikkorps Sæby, 
og dereher blev de to natio-
nalmelodier spillet. 

Stævnet varede til kl . 
17,00 med øvelserne 3 x 



FA I søndags, mens mange · 
frivillige indsamlere trave
de byen rundt med indsam-. 
lingabøsser for Kræftens 
Bekæmpelse, var der om
kring 100 løbere 

0

fra de 
nordjyske atletikklubber, 
der gennemløb Sæbyglrd 
skov på kryds og tværs i en 
dyst om at blive placeret i 
toppen. · 

For SIK løberne blev det en 
god dag, idet de hentede fire 
holdmesterskaber og tre in
dividuelle mesterskaber til 
SIK · 80. Aldersklasserne 
spændte fra 10 til 55 år. Ru
terne var henholdsvis 3,5 og 
7 km. , og mange af 1';,berne 
løb både 7 og a;5 kni ., fortæl-

ler Gunnar Møller Nielsen . 
. Pausen mellem 7 km. og 
3,5 km. var på 2 timer, så 
løberne pavde tid til at slappe 
af og nyde ·lidt godt samt se 
på de mellemliggende løb. 
Der var ialt 6 starter. 

7 km. løbet var en sløjferu
te mellem Humlebroen og 
Skovlyst som · yderpunkter, 
medens 3, 5 km. løoet 'gik fra 
Sæbyhallen ud over Humle
broen og ad Kærlighedsstien 
hjem . Nordjyllands Amts 
Gymnastik- og Idrætsfore
ninger og SIK 80 var sam
men om arrangementet, og 
det forløb for alles vedkom
mende rigtig godt. 

SIK 80, fik holdmestre på 

3,5 km . i pigehold på 11 -12 
år, og det blev Mette M9ller 
Nielsen, Anne Kaptain og 
Katrine Vorum med en sam- · 
let tid på 64.24,5 min. 

Amtsmester på 3,5 km. i 
hold for drenge på 11 - 12 lr 
blev Morten Nielsen, ;Brian 
Rasmussen og Kim Jensen i 
en samlet tid . på 52.07,9 
mm. 

Amtsmestre for veteraner 
holet 1 i 7 km . løb blev Else 
Stellan Jensen, Karin Frede
riksen og Ida Larsen. Amts
mesterhold på 3, 5 km . blev 
Ida Larsen,· Karin Frederik
sen og Else Stellan Jensen . 

hol. 
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Onsdag den 8. april 1992 

Syv titler til SIK 80 
Det blev til 4 holdmester
skaber og 3 individuelle 
titler til SIK 80, da de 
nordjyske mesterskaber i 
terrænløb i weekenden 
blev afviklet i Sæbygård 
skov. 

100 løbere fra de nordjy
ske klubber i alderen fra 10 

til 55 år gennemløb skoven 
på kryds og tværs på de to 
ruter på henhoidsvis 3,5 og 
7 km. Pausen mellem de to 
løb var på 2 timer, så mange 
af løberne gennemførte beg
ge distancer . Der var i alt 6 
starter. 

7 km-løbet var en sløjferu
te med Humlebroen og 
Skovlyst som yderpunkter, 
mens den korte rute gik fra 
Sæbyhallen ud over Humle
broen og hjem ad Kærlig
hedsstien. 

NAGi og SIK 80 var sam
men om arrangementet, 

SæbyFol 

som forløb godt for alles ved
kommende . 

Ida Larsen (2) og Karin 
Frederiksen tegnede sig for 
de individuelle mesterska
ber , og de var da også begge 
med på det vindende hold 
for veteraner, som desuden 
bestod af Else Stellan Jen
sen . Holdet vandt både den 
korte og den lange distance. 

På den korte distance fik 
SIK 80 desuden holdsejren 
hos de 11 - 12 årige både hos 
piger og drenge. Pigeholdet 
bestod af Mette Møller Niel
sen, Anne Kaptain og Katri
ne Vorum, mens drengehol
det var sammensat af Mor
ten Nielsen, Brian Rasmus
sen og Kim Jensen. sem 
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SÆBY: 12 løbere fra SIK 80 
Sæby Idrætsklub deltog i de 
sidste landsmesterskaber i 
crossløb, D~ Danske Skytte- , 1 

Gymnastik- . og -Idrætsfore 
ninger, DDSG & I, arrangere
de i Fladbro ved Randers. I år 
sammenlægges DDSG & I 
m~d De Danske Gymnastik- · 
og Ungdomsforeninger, 
DDGU . De 12 løbere blev ud
taget efter amtsmesterskaber
ne i marts i Sæbygård Skov. 

Individuelt klarede divi- · 
sionsløberen fra SIK 80, Ka
rin Frederiksen, sig med en 
andenp Jads og sølv på tre ki -

lometer. I veteranklassen 
blev Ida Larsen, Sæby, nr. 
fire. 

Sæbys Jeppe Kristensen 
opnåede en syvendeplads hos 
ungdomsløbeFne og var på det 
nordjyske · hold, sammen med 
to Aalborg-løbere, der ; blev 
landsmester. 

Hos senior blev Jesper 
Høeg fr · SIK 80's 2. divisions 
hold nr. seks på otte kilome
ter. 

Bedste pigeløber fra Sæby 
var Anne Kaptain, som op
nåede .en niendeplads på tre 
kilometer. ·· 

' 



HALV SEJR TIL 
· SÆBY'S PIGER 
FA Vi har ikke tidligere 
været præget af s1 mange 
afbud og mangel pi med
lemmer eller mistet si 
mange medlemmer pi vo
res stamhold som ved kam
pene ved atletikstævnet i 
Herning, siger Gunnar 
Møller Nielsen. 

Tre af vore piger kan af for
skellige grunde ikke stille op 
i år, og så må jeg nok sige, at 
vores bedste pointsluger, 
Dorte Damsgaard, er blevet 
et stort tab for vort hold, idet 
hun stiller op for AFF i Ål
borg. Men vore piger kæmpe
de bravt, og de overraskede 

vist også sig selv med flere 
personlige rekorder. -

Overraskelser 
Vi kæmpede mod Århus 

1900 og. Herning. Århus 
1900 havde vi på forhånd af
skrevet at vinde over med de
res stjernespækkede hold, og 
uden afbud ville vi kunne 
kæmpe lige op mod Herning. 
Vi førte ,efter to øvelser over 
Herning, og her må jeg nok 
tilstå, at Anne R.ohlen over
raskede ved at springe 1,50 
m. og vandt hermed højde
springskonkurren _cen. 

Trine Christensen havde 
debut på 400 m. hækkeløb i 
77,4 sek., hvilket vi var helt 
tilfredse med. 

En 'af de helt store overra
skelser var, at Christina Kri
stensen, som er 15 år, gik lige 
fra kuglestød over på senior 
hækkene og helt suverænt 

vandt 100 m. hæk med 16,4 
sek. Christina var sidste år 
jysk mester i 80 m, hæk, 
men ikke på seniorhøjde . 

Vi havde debut til Else 
Stellan Jensen, som var 

_ hårdt spændt for med tre lø
beøvelser: 3000 m., 1500 m. 
og løb alligevel 400 m . på 
70,4 sek" Karin Frederiksen 
løb 1500 m. på 5,04 min ., 
hvilket gav en anden plads. 
Hun kom dårligt fra start, 
hvor en af storløberne fra År
hus 1900, Lisbeth Grafack, 
startede hurtigt . Karin holdt 
samme afstand gennem hele 
løbet, men formåede ikke at 

løbe sig op. 
Hvis vi gør det samlede re

sultat op, så var det spydkast 
og diskoskast, hvori vi satte 
mange point til. Vort mål er 
at blive i 1. division, hvad jeg 
også er sikker på kan lykkes, 
siger Gunnar Møller Niel
sen . 

Vi skal hente vore point i 
de to næste holdkampe, og 
første holdkamp foregår på 
Sæby stadion 8. juni, da vi 
skal kæmpe mod Kolding 
KFUM og Vejle, og den næ
ste mod AAK og Ålestrup på 
Ålborg stadion . 
° Foruden de nævnte delta
gere stillede Lena Rohlen og 
Mette Jensen op på holdet. 
Skulle man uddele en. figh
terpokal, så skulle alle have 
en for deres indsats, slutter 
Gunnar Møller Nielsen . 

- hol. 
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SÆBY: Sæbys . 18-årige 

· Kim Jensen blev en af de 
store vindere ved am tsmes
terskaberne i atletik i Skov
dalen i Aalborg. Han vandt 
tre discipliner ved at nå 12,88 
meter i kuglestød, 38,68 meter 

· i diskos og 42,12 meter i spyd
kast. . 

For fire år siden klarede 
han den samme bedrift ved de 
jyske mesterskaber, så det er 
ikke første garig, · at idræts
manden fra Sæby står øverst 
på podiet. · 

- vr glæder os til . at se 
resultaterne, når Kim Jensen 
når storf ormen, siger Gunnar 
Møller Nielsen fra Sæby Atle-
tik. • 

Øvrige gode resultater af 
atletikfolk fra Sæby ved 
amtsmesterskaberne var, åt 
Anne Kaptain vandt boldkast 
med 42,10 meter og fik en 2. 
plads i firekamp, der gælder . 
løb, . højde- og · længdespring 

samt kuglestød. 
Henrik Olesen, der er . i 

11-12 års · klassen som Anne 
Kaptain~ vandt en 2. plads i 
boldkast med 39,22 meter~ I 
klassen 13-14 årige vandt Jep
pe Kristensen højdespring 
med 1,55 meter, og Rasmus 
. Beck blev nummer to i kug
lestød med 8,48 meter. I klas
sen 15-16 årige blev Henrik 
Flensted nummer et i højde
spring med 1,65 meter og 
Niels Arvidson nummer et i 
diskoskast med 30,08 meter. 

Christian Asmussen, Tho
mas Klitgaard, Allan Ugilt og 
Hans Henrik Flensted blev 
nummer to i 1.000 meter sta
fetløb. I senioraf delingen 
blev Karin Frederiksen num- . 
mer et i 1.500 meter ·1øb i en 
tid på 5.03.58 minutter, og 
Niels Erik Kristensen blev 
nummer et i ·spydkast med 
53,64 meter. 



S11r.ey TOG . 60 m. -løb, i højdespring, 
K længdespring og i kugle.,tød . . M. ANGE 6, -6"-~ J, · Henrik Olesen, li.~ er i 

' samme aldersklasse . (Il ·-12 
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FA Amtsmesterskaberne i 
atletik · _.blev denne ga~ 
holdt i . Ålborg, og -SIK 8-C) 
gjotde næsten mere end sin 
skyldighed ved at hj~mføre 
· mange ·medaljer. 

Sæbys Kim _Stellan Jensen 
· blev den · store vinder .. For ·fi
re _år siden blev Kim jysk 
mester i de samme dicipli- . 
ner, som han i søndags blev 
amtsmester ..i. Kims resulta ..;. 

~ ' . ~ . 

ter blev som følger: kugle-
stød 12,88 m., diskoskast 
36,68 m. og· spydkast 42,12 
m. Kim er 18 år, og han er 
ved · at nå storformen, så 
ham vil vi komme til at hø
re mere o·m i år, siger Gun-
nar Møller Nielsen. · · 

Anne Kaptain vandt 
amtsmesterskab i boldkast 
med 42,10 m., og der foru
den fik hun andenpl~dser i 

"' 

år) vandt en andenplads i 
boldkast med 39,22 m. 

I 13 -14 års gruppen vandt 
Jeppe Kristensen sit · amts
mesterskab i højdespring 
med 1,:·ss, m., og Rasmus 

- Beck blev nr. 2 i ·kuglestød 
med 8,48 m. 
I 15 :. 16 års gruppen blev 

Hans Henrik Flensted nr l i 
højdespring med l,6v5~ m., og 
Niels Arvidson blev nr. l i 
diskos~st med et -kast ·på 
30,08 m . 
. ~J stafetløb blev GJ~ristian 

Asmussen, Thomas Klit
gaard, Allan Ugilt og Hans 
Hnerik Flertsted nr. 2 på 

· 1000 m. 
Blandt seniorerne blev re

sultaterne følgende: Karin 
Frederiksen blev nr. -1 i 1500 . wb med 5.03,58 min., og 
Niels . Erik Kristensen blev 
nr. 1. i spydkast med 53,64 
m. 

hol. 
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SIK' s damer får det svært 
Sæby's atletikpiger i 1. di
vision har i denne sæson 
mistet en del af de trofaste 
udøvere, og dette kombi
neret med mange afbud 
gjorde det ikke let for hol
det i den svære udematch i 
Herning mod Århus 1900 
og Herning, men holdet 
kæmpede bl--avt og opnåe
de mange flotte -resultater. 

Det blev 'dog til nederlag 
til begge hold, selvom Sæby 
efter de to første øvelser før
te over Herning . - Århus 
190Q med deres stjerne
spækkede hold havde vi på 
forhånd opgivet at komme 
på højde med, fortæller 
Gunnar Møller Nielsen , -
men uden afbud skulle vi 
kunne kæmpe lige op med 

Herning, og med mange flot
te præstationer troede vi 
længe, at vi kunne slå dem, 
men især i spydkast og dis
kos satte vi mange point til. 

Det hjalp derfor ikke, at 
Anne Rohlen vandt højde
spring med 1,50 m, ligesom 
Trine Christensen fik en flot 
debut på 400 m hæk. På 
denne distance havde SIK 
80 tidligere pointslugeren 
Dorte Damsgaard , som i år 
stiller op for AFF, Aalborg . 

En af de store positive 
overraskelser var den kun 
15-årige Chi5tina Kristen
sen, som gik lige fra kugle
stødskonkurrencen over til 
100 m hæk, som hun vandt i 
tiden.16,4 sek. Christina var 
sidste år jysk mester på 80 m 

hæk, men ikke med senior
hække , som er noget højere. 

Karin Frederiksen blev 
nr. 2 på 1500 m, mens Else 
Stellan Jensen havde debut 
med tre løbediscipliner på 
3000 m , 1500 m og 400 m, 
som hun klarede på 70,4 
sek. 

- Vores mål i år er at blive i 
1. division, fortæller Gunnar 
Møller Nielsen, - hvis det 
skal lykkes skal vi hente _· 
pointene i de to næste hold
kampe. Den første er på 
hjemmebane den 8. juni 
mod Kolding KFUM og Vej
le, og den næste er på Aal
borg stadion mod AAK og 
Ålestrup . 

sem 



Kombirflr~f ~ 
hold på , 
andenplads 

SÆBY: Det kombinerede 
vendsysselske drenge atletik- . 
hold klemte sig ind på en 
kneben andenplads, da det 
mødte fire andre nordjyske 
hold på Skovdalen Stadion i 
Aalborg i landsturneringen . 

Det kombinerede hold med . 
deltagere fra Hjørring, Sæby 
og Dybvad fik 6.972 point. 
Vinderen, Aalestrup, fik 7.109 
point. På de følgende pladser 
kom Randers Freja med 6.895 
point, AFF, Aalborg, med 
6.803 . og sidst Randers Real 
med 4.870 point. 

Hans Henrik Flensted, Sæ
by , blev vinder af højde
springskonkurrencen med 
1,70 meter. Bedste Dybvad 
placeringer stod Preben ·sam -
allo og Jacob Rye for med 
andenpladser i længde- og 
stangspring. 

Kristian Asmussen, Sæby, 
· opnåede andenpladser i både 

trespring og kuglestød . 

' 
' 
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Sæby-nederlag · 
i . atletik i Odense 

SÆBY : Sæbys nyoprykke
de 2. divisionsherrer i atletik 
fra SIK 80 måtte se sig besej
ret 80-65 af Odense i hold
kampen i Oderise. Matchen 
skulle også have haft delta
gelse af Fredercia, men Fre
dercia meldte afbud. Sæby 
var således sikret to point før 
holdkampens start, men med 
nederlaget til Odense blev det 
kun til de to point. . ~ 

Konkurrencen i' 2. division 
er hårdere end i 3. division, og 
samtidig dystes dex: i en ·øvelse 
mere, 400 meter hækkeløb. 
Der kæmpes nu i 15 øvelser . 

"I kampen mod Odense op
nåede Sæby sejre i tre øvelser, 
fem discipliner endte uaf
gjort , og det blev til Sæby
neder lag i syv øvelser . 

Individuelt var der følge
nde første- og andenpladser 
til Sæby : I 110 meter hække
løb og højdespring blev Mor
ten Krogh nummer et . Kim 
Stellan Jensen vandt kugles
tød, mens han opnåede an'- . 
denpladser i 400 meter løb og 
diskoskast. Gert Rasmussen 
opnåede andenpladser i 400 
meter hækkeløb og spydkast. 
Der var andenpladser til 'To~i 

Pedersen i længdespring og · 
100 meter løb. Jesper Høeg 
blev nummer to i 5000 meter 
løb. I kuglestød opnåede Niels 
Henrik Nørholt en · anden
plads . 

Gunnar . Møller Nielsen, 
formand for SIK 80, er til
freds med sæsonstarten. Må
let for holdet er at biØe sig fast 
i 2. division. ,- . 

Sæbys næs,te holdkamp er 
lørdag 6. juni på Skive Sta
dion, hvor Sæby møder Skive 
og Vidar fra Sønderborg. 

I 
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alle aldersgrupper 
FA Sæbyglrdløbet er ble
vet et traditionsrigt mo
tionsløb for Sæbynitter og 
Frederikshavnere. Sæby
gårdløbet vil i Ir blive af
viklet lørdag den 20. juni 
kl. 14,00, og det er SIK 80, 
der stir som arrangør af ar
rangementet, som starter 
fra tennisbanerne ved 
Skovlyst i Sæbyglrd skov. 

Det er et løb for alle al
dersgrupper, men opdelt i 
'aldersklasser med piger/ 
drenge fra O til 12 li, piger/ 
drenge 13-16 Ar, kvinder/ 
mænd 17 -35 Ar, kvinder/ 
mænd 36-45 Ar og kvinder/ 
mænd 46 Ar og derover. 

Ruterne er pl henholdsvis 
3,6 km . og 9,9 km:., og de er 
godt afmærket . Sæby Civil
forsvar er placeret langs ru
terne, som er lagt i et natur
skønt omrlde . Den lange 
-rute følger Sæby l ca. 3 km . 
og glr derfra til Langtved, 
hvor der er udsigt over Sæby 
og Frederikshavn. Ca. 3 km. 
af ruten fore~r pl asfalt, og 
resten er pl stier og grusvej. 

Der er præmier til alle 
gruppevindere, sl der er nok 
noget at løbe efter. Og der er 
diplom til alle, der gennem
fører løbet. Efter løbet udde
les der en resultatliste, og 
der er en vandrepokal til det 
største tilmeldte hold. 

God forplejning bliver der 
ogsl sørget for, idet der efter 
løbets afslutning udleveres 

gratis drikkevarer til alle 
løbsdeltagerne samt yderli
gere et sted pl den lange ru
te. 

Startnumre skal afhentes 
ved startstedet senest 30 
minutter før start, og den 
fore~r kl. 14,00 pl den kor
te rute og kl. 15,00 pl den 
lange rute. Omklædning og 
bad sker ved tennisbanerne. 
Tilmelding skal helst ske 

skriftligt og med vedlagt 
check til Kirsten Arvidson, 
Fladholtvej 25, 9900 Frede
rikshavn, men der -er ogsl 
mulighed for eftertilmelding 
senest 30 minutter før start 
mod et ekstragebyr pl 10,00 
kr. , 

Startgebyr for børn indtil 
17 Ar er _20,00 kr. og for 
voksne 35,00 kr. 

hol. 




