








. SÆBY: Årets førsie atle
tikstævne i · Sæby-Hallen 
bød. på otte halrekorder. 
Stævnet samlede l50 akti
ve atletikudøvere fra 
AFF, Aalborg, Hals , F AK, 
Frederiksqavn, Dybvad 
og Sæby. Der blev kæm
pet individuelt om Nord
jyllands Amts Gymnastik
og Idrætsforeningers præ
mier, men samtidigt var 
stævriet ._.hol_dk~qip mel- _ 
lem klubberne . Hos l 7-18 
årige " og 15-16 årige- talte 
c:ie fem første med i hold-: 
kampen, i de øvrige ræk : · 
ker de 10 første. 

Sæby Idrætsklub, der stod 
for det praktiske arrange
ment, vandt fire aldersgrup-= 
per i holdkampene , me_!ls 
Dybvad Idrætsklub tog sig af 
de_n femte gruppe . 

Halrekorderne blev sat af: 
AFF og Sæby hver tre :re-
korder, Hals to. . 
. Vinderne af øvelserne blev : 

PIGER: 
9-10 år: Sprint (tre gange 33 

meter) Anette Grandahl, 
Hals, 8QO meter løb Kristine 
Schi.itzw, AFF, og kuglestød . 
Tinna Hougaard, Sæby. 

11-12- år : Sprint Dorte 
· Damsgaard, Sæby, trepring 
Christina Holm, AFF, kug
lestød Gisela Kjellingbro, 
Dybvad, og 800 meter Pernil
le Rasmussen, AFF. 

13-14 år : Sprint, trespring, 
kuglestød og 800 meter, alle 
øvelser, Ann Kristine Ras
mussen, AFF. 

15-16- år: ,Sprint Majbritt 
Grønbech, Dybvad, kugles-

tød Lone B.Nielsen, Dybvao, 
og trespring Lise Hi.mdevad, 
Dybvad . .. _ 

17-18 år : Trespring og kug
. ·1estød Ann Jean Poulsen, 

Hais, meh hun var også ene
ste pige i denne aldersgruppe . 
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SIK 80 afholdt søndag s~vne 
i Sæby-ballen. Der var 150 ak
tive fnt AFF, Hals, FAK, 
Dyb-.; ad og Sæby. 

Stævnet var først og frem
mest en individuel konkurren
ce, men samtidig deltog · de 
første . ti placeringer · i liver 

poin., "'· nc11:, 11..:; point, J . 
AFF, Aalbqrg , 49 point og 4_. · 
Dybvad 17 point . - _ 

11-12 år : 1. Sæby I87point, 
2; AFF 118 point:3. Hals 67 
point og 4. Dybvad 65 point. 

13-14 år: 1. Sæby 111 point, 
2. AFF 91 point, 3. Dybvad 77 
point, 4. Hals 71 point og 5. 
FAK, Frederikshavn, . 25 
point. . 

15-16 år: 1. ' Dybvad 58 
point, 2. Hals 17 point , 3. Sæ
by 14 point, 4. FAK 11 poil].t 
og 5. AFF 8 point. 

17-18 år: 1. Sæby 29 point, 2. 
Dybvad 19 point og 3. Hals 10 
point. 

øvelse i en holdkamp mellem 
· klubberne. Dog kun de første 
fem hos de 15-16 årige og 17- · 

' 18 .årige . . 
Sæby . vandt fire ud af fem· 

. aldersgrupper, ·og. den femte 
· gik Jil Dybvad: ,, 

- Der kæmpes om en fin 
vægplakat pr. aldersgruppe, 
så vi håber at kµnne holde f ø
riilgen gennem de næste tre 
stævner, fortæller formanden · 
for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen. 

Der blev ved stævnet sat ot-
. te halrekorder. AFF satte tre, 

Hals to og. SIK 80 tre, nemlig 
ved Hans Henrik Flensted, 10 
år, 800 m løb i tiden 2.58.13, 
Toai-Pedetsen, 12 år, 3-spring 
med 8, 70 m, Morten Hou
gård, 17 år, 3-spring med 
11,71 m. 

Sæbys øvrige førstepladser 
blev vundet af Tina Hougård, 
9-10 år, i kuglestød, Porte 
Damsgård, 11-12 år, i 3x33 m 
løb, Hans Henrik Flensted 
3x33 m, Toai Pedersen 1 3x33 
m og 800 m, Peter Schumann, 
1 i-12 år, i kuglestød og Mor
ten Hougård i kuglestød. 

' " sem. l 



f ;c ' 

lt,-i _g,-
A tletikstæ vn e 

. . . 

i Sæby-Hallen, 
er et led i · 
klu:bkonkurrence 

Med henholdsvis Sæby At-· I fem aldersgrupper, 9-10 år, 
letik Klub og· Dybvad Atletik, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år og 
Klub som arrangør af vikler 17-18 år - vil de deltagende 
NAGi en række indendørs at- klubber konkurrere om en pla-
letikstævner i Sæby og ·oyb- · quette. Der er altså for hver 
vad. . ·klub mulighed for at vinde · 

I søndags foregik det første fem. 
af fire som led i en klubkon- I klubkonkurrencen for de 
kurrence for nordjyske klub- .:-Jors~ellig~ aldersgrupper tæller 

- ber. · eri . klubs bedste ti placeringer. 
De to første stævner vil'blive Det skal understreges, at piger 

afviklet i Sæby-Hallen . . For- og. ~drenge i de. Jorskellige al-
uden det i søndags, et stævne dersgrupper indgår i klubkon-
den 16. februar. Derefter fore- kurrencen som et hold. 
går de to næste i Dybvad-Hal- _ -Deltagerne i de·· fire stævner 
len den 2. og den 16. marts. kommer fra atletikklubberne i 
Stævnerne arrangeres under Hals, AFF fra Aalborg, Dyb-
NAGi, · Nordjyllands Amts vad, Åbybro, Frederikshavn, 
Gymnastik- og Idrætsfore- Hjørring og Sæby. -ok ,. 
nmger. 



Sæbyergodt 
nied i atletik 

SÆBY : Piger og drenge 
fra Sæby klarer sig fint i 
atletik. Det viser den stati 
stik, som Jydsk A thletik 
Forbund netop har ud
sendt med resultater fra 
1985. Formanden for atle
tikklubben i ·sæby , SIK 
80, Gunnar Møller , er godt 
tilfreds med de resultater, 
sæbynitterne opnåede sid
ste år, men han er sikker 
på, at klubbens medlem
mer vil præstere endnu 
bedre resultater i år. 

SIK 80 opnåede fine hold
resul tater i sidste sæson . Hos 
11-12 årige blev Sæbys pige
hold nr. fire -i Danmark. In
den fo-r DAI vandt Sæby 
landsmesterskabet for hold. 
Endelig vandt Sæby hold
kampen over Dybvad og Fre
derikshavn . 

A tletikudøverne fra Sæby i 
Jydsk Athletik Forbunds sta
tistik er : 

Morten Hougaard ; nr . syv i 
spydkast hos 15-16 årige . Al
lan Riis, nr . to i 200 meter løb , 
nr.fem i 400 meter, nr .fem i 
diskosk _ast og nr . ni i~ 100 me
ter . hos 13-14 årige . Han var 
også med på stafetholdet, der 
er nr. ni. Morten Pedersen, 
nr .. 12 i højdespring, og Frank 
Sørensen, nr. ni i trespring, 
hos 13-14 årige. Toai Peder
sen, nr. syv i 400 meter, og 
Hans H.Flensted, nr.to i 5000 

-meter, hos 12 årige . 
Bettina Gregersen , nr .fire i 

kuglestød og nr. seks i spyd
kast hos 17-18 årige . Beate 
Gade, nr. otte i spydkast og 
nr. 11 i 100 meter, samt med 
på stafetholdet , som er nr. 10 
hos 15-16 årige . Anette Niel
sen, nr . 10 i 200 meter, og 
Lena Rholen, nr. fire i højde- · 
spring, hos 13-14 årige. Rikke 
Nielsen, nr . fire i 100 meter, 
Trine Christensen, nr. syv i 
100 meter , og Dorte Dams
gaard, nr. otte i 400 meter og 
nr. ni i 100 meter , hos 12-
årige. 



Nyskabelse: 
Sæby-mesterskaber i 

. , . . 

atletik for skoleelever 
En nyskabelse ser dagens 

lys på Sæby Atletikstadion 
på næste mandag, nemlig 
Sæby-mesterskaberne i atle-

• tik · for· ·ane interesserede sko-
leelever. , 

Sæby-mesterskaberne af
vikles med SIK 80's atletikaf
deling som arrangør. Alle 
elever i årgangene fra fjer de 
til og med syvende klasse på 
Volstrup Skole, Sæby Skole, 
Sæby Privatskole og Sæby
gårdskolen får mulighed for 
at være med, uanset om de er 
medlem af en klub. I dag og i 
morgen bliver der uddelt til- . 
meldingsskemaer på skoler
ne. De skal afleveres til de 

,_ ' idrætslærere, · som har lovet . 
at være 'behjælpelige med ud
delingen og indsamlingen, se
nest på fredag . 

. 
, - I bestyrelsen har vi gået 
med ideen · om afvikling af 
Sæby-mesterskaber i atletik i 
flere år, fortæller formanden 

· for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielseri. Men der har ikke 
tidligere været omklædnings
muligheder til et så stort ar
rangement. Dem har vi imid
lertid ' nu, hvor det nye klub-

. hus ved Sæby Atletikstadion 
står færdigt. Vi glæder os til 
åt byde de mange unge men" 
nesker velkommen i de nye 
omgivelser. 

Gunnar Møller Nielsen til
føjer, at mesterskabsstævnet 
er arrangeret på den måde, at 
deltagerne skal udføre en tre
kamp - altså et løb, et . spring 
og et kast. Den enkelte får så 
poirit efter sin placering 
blandt Sine jævnaldrende 
konkurrenter. De, der i de 
forskellige klasser får flest 
points sammenlagt, bliver 

Sæby-mestre - og vinder en 
mesterskabstrøje. 

Blandt de øvrige bliver der 
·. trukket lod om mange fine 
præmier, så alle deltagere 
har mulighed for at få en 
præmie med hjem. 

Sparekassen Nordjylland 
og Egnsbank Nord har givet 
tilsagn om at være sponsorer 
for de mange præmier. -ok 
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bronze til unge 
SIK-atletikfolk 

SÆBY: De helt unge atle
tik-medlemmer i Sæby 
Idrætsklub, SIK 80, klarer sig 
fint ved sommerens stævner. 
Sæby havde seks deltagere 
med til De Danske Skytte-, 

. Gymnastik- (?g Idr~tsfore
ningers landsstævne i Svend
borg, og det blev til to guld
medaljer, en sølvmedalje _ og 
en bronzemedalje. Sæby-del-

- tagerne, som er i alderen fra 
11 Ar til 14 Ar, stillede op' pA ~ 
det nordjyske hold. . 

Fire af Sæby-deltagerne, 
Dorte DamsgArd, Toai Peder

. sen, Kim Stellan Jensen .og 
Allan Ankerstjerne, stillede 
op hos 11-12 Arige, mens Trine 

' 

Christensen og Gert Rasmus-
sen var med hos . 13-14 Arige. 

All~ var med i en. trekamp, 
og de stillede op bAde i hold
konkurrencen og individuelt. 

Dorte Damsgård vandt to 
g.uldmedaljer. Hendes hold 
blev nr. et, og hun var med pA 
stafetholdet, der v::andt guld. · 
Toai Pedersen havde en flot 
trekamp med 30,76 meter i 
spydkast, 4,85 meter ,i læng- . 
despring og 2,29-minutter i 
800 meterløb. Disse resultater 
rakte til __ en andenplads og 
sølv. · 

· Trine Christensen fik bron
ze. Hun var med pA stafethol-
det, der blev ·nr. tre. . 
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1 Atletik-. 
weekend 
med top
resultater 
DDGUs landsmesterskaber og 
Jysk Atletikforbunds mester
skaber faldt i år sammen, så 
de aktive over 13 år måtte der
for vælge, hvad de ville delta
ge i . 

Bagest ses Carina Jensen og Toai Pedersen og forrest Dorthe 
Damsgaard og Anne Roh/en . 

For de 11-12 årige var der 
intet valg, da de ikke kunne 
deltage i landsmesterskaber 
ne. Fire 12-årige atletikudøve
re tog derfor lørdag morgen 
til JM, som blev afviklet i 
Marselisborghallen i Århu s . 
De vidste, at det blev en svær 
opgave, men de levede op til 
deres bedste, og med person
lige rekorder blev det til ikke 

. mindre end en guldmedalje og 
fire sølvmedaljer . 

Guldet vandtes af Anne 
Rohlen i højdespring med 
1,40 meter. Det blev sølv til 
Dorthe Damsgård i 60 meter 
løb i tiden 8.7 sek. Desuden 
kunne Toai Pedersen rejse 
hjem med tre sølvmedaljer i 
60 meter løb med tiden 8.8 
sek., i længdespring med 4,70 
meter og i 1500 meter løb i ti
den 5 . 19 min. Endelig blev det 
til en delt fjerdeplads for Ca-

C 

Onsdag den 29. januar 1986 

Bagst fra venstre Merethe Christensen, Anette Nielsen, Jan Lang, forrest fra venstre Trine Chri
stensen, Gert Rasmussen og Morten Petersen. 

rina Jensen i højdespring med 
1,30 meter. 

Alt i alt en virkelig flot præ
station af de fire 12-årige. 

Syv første- og 
syv andenpladser 
Kort tid efter, at de fire 12-
årige lørdag morgen var taget 
af sted til JM i Århus, starte
de bussen til LM, der fandt 
sted i Fuglsøcentret . Her del
tog 21 sæbynitter blandt de 
250 deltagere. Der blev i løbet 
af lørdag og søndag afviklet 
LM i 3x33 m løb, længde
spring, højdespring og kugle
stød. 

Hos de 13-14 årige piger 
blev det til en førsteplads i 
højdespring for Anette Niel
sen med 1,50 m, mens Merete 
Christensen blev nr. to i sam
me højde. I 3x33 m løb blev 
Rikke Nielsen nr . to, Trine 
Christensen nr. tre og Mette 
Fabricius nr. fire. Desuden 
fik Merete Christensen også 
en andenplads i kuglestød. 
Hos de 15-16 årige blev Lena 
Rohlen nr. to i højdespring . 
· Hos drengene blev Morten 
Petersen nr. et i længdespring 
med 4,8o · meter og nr. tre i . 
højdespring med 1,45 m. Jim-

. my Jensen (15-16 år) blev nr. 

to i kuglestød med 9.89 m. 
Endvidere afvikledes søn

dag terrænløb over 1500 m, 
hvor der blev dystet både indi
viduelt og for hold. De tre 
Sæby-piger Trine Christen
sen, Merete Christensen og 
Anette Nielsen hjemtog her 
holdsejren for VGU med hen
holdsvis en 3., 5. og 6. plads . 
Hos drengene var Gert Ras
mussen (13-14 år) på det vin
dende hold. Han besatte selv 

. andenpladsen. Endelig blev 
Jan Lang (15-16 år) nr . et in
dividuelt, mens VGUs hold 
her blev nr. to. 

sem 
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. Børn · ·pillet 
._ved paller 

fiIK 80 er for øjebli](ket f 
gang med · opførelse af et 
nyt klubhus yed atletiksta- · 
dion, der er nabo til Sæby 
Stadion. 

Imidlertid har man . nu · 
for tredje gang inden for 
kort tid været udsat for;at 
paller med mursten, der er 
'opstillet · langs den tilgræn
sende bæk, er væltet om
kuld og ned i vandet. 

Såvel hos murermeste
ren som hos SIK 80 er man 
ved at være godt trætte af 
denne form for chikane. 

- Vi går ud fra, at . det 
er tankeløse drengestreger, 
som -jo desværre tangerer . 
hærværk, mener forman~ 
den · for SIK 80, Gunnar 
Møller Nielsen. 

Denne forklarer, at ikke 
nok med, at byggeriet kan 
blive forsinket, men i sid
ste ende koster det også 
klubben penge. Dels går · 
nogle af stenene i stykker, 
mens andre suger en masse 
vand til sig, så de bliver 
uanvendelige til byggeriet. 

- · Vi appellerer derfor 
til forældre, hvis børn fær
des meget omkring bygge
riet, om at snakke med de
res børn om, at det er en . 
dårlig ide, når nogen væl
ter murstenene i vandet, 
slutter Gunnar · Møller 
Nielsen. PR 



UNGE LANDSMESTRE FRA SÆBY * Atletikklubben SIK 80 fra Sæby fik stort udbytte af deltagelsen i DDGU's lands
mesterskaber i indendørs atletik for ungdom. Disse fem unge blev landsmestre og ses her fotograferet med deres præmier. Det 

er fra venstre Anette Nielsen, Merete Christensen, Trine Christensen, Morten Petersen, Gert Rasmussen og Jan Lang. 
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Ni-årige Hans Henrik Flensted får her overrakt erindringsgave af borgmester Frede F. Nielsen. Hans 
Henrik blev landsmester i 60 m løb under De Danske Gymnastik - og Ungdomsforeninger. 

23 unge idrætsfolk 
fik erindringsgaver 

SÆBY: 23 af Sæby 
Kommunes dygtigste 
idrætsfolk blev i aftes 
modtaget på rådhuset for 
at få overrakt kommu
nens erindringsgave og 
mesterskabsmærke for 
1985. Alle var de blevet 
jyske eller danske mestre i 
forskellige idrætsgrene . 

Formanden for Fritids
nævnet Ejnar Frederiksen 
bød velkommen og gav ordet 
til borgmester Frede F. Niel
sen, der for 12. år i træk 
uddelte erindringsgaverne. 
Han ønskede idrætsfolkene 
tillykke med deres præstatio 
ner og udtrykte kommunens 

, glæde over dem . 

- i er gode ambassadørE;!r for 
Sæby Kommune, når I delta-

ger i idrætsstævner landet 
over, sagde borgmesteren. 

Fra Sæby Idrætsklub 1980 
fik følgende erindringsgave: 
Gert Rasmussen, DDGU 
landsmester i terrænløb, Al
lan Riis, jysk mester i 400 m 
løb, Lena Rohlen, jysk mester 
i højdespring, Dorte Dams
gaard, DDGU 80 m løb og 
Dansk Arbejder Idræt (DAI) 
4 x 100 m løb, Anne Rohlen, 
DDGU højdespring og DAI 4 
x 100 m løb, Hans Henrik 
Flensted DDGU landsmester 
i 60 m løb, Morten Petersen, 
DAI landsmester højde
spring, Morten Hougaard , 
DAI landsmester spydkast, 
Trine Christensen, DAI 
landsmester 4 x 100 m løb, og 
Rikke Nielsen , DAI lands
mester 4 x 100 m løb. 

Fra Dybvad Idrætsklub fik 
følgende erindringsgave: Bir
gitte Abel, DAI kredskamp , 

Charlotte Abel, DAI kreds
kamp, Morten Bischoff, DAI 
400 m løb, højdespring og 
kuglestød, Rasmus Brunø, 
DDGU hækkeløb , Tim Bru
nø, Jysk Atletik Forbund 400 
m løb og DDSG&I 100 m løb, 
Majbritt Grønbech , DAI 
kredskamp , Vibeke Nanne
rup Hansen, DAI længde
spring og kredskamp, Lise · 
Hundevad , DAI kuglestød , 
spydkast, disk9skast . og 
DDGU kuglestød, Gisela 
Kjellingbro, DDGU 80 m løb, 
hækkeløb, længdespring, 
højdespring, boldkast og 
DDSG&I landsmesterskab 
for hold , Mads Krogh , DAI 
kuglestød, Orla Mortensen, 
Dansk Atletik Forbund og 
Jysk Atletikforbund for
hindringsløb, DDSG&I 1500 
m løb, og Lone B. Nielsen, 
DAI kuglestød og kredsmes
ter hold. 
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SIK 89 var søndag arrangør af · 
- NAGis anden runde ·af atle-- . . 

tikboldkampeamellem Jlrede-
rikshavn, Hals, AFF (Aal
borg), Dybvad Qg Sæby. 

Der resterer nu to stævner~ . 
før turneringen er slut. Efter 
de to første stævner fører Sæ
by- i fire ud af de fem , alders
grupper, nemlig :de 9-4 0-, 11: . 
12-, 13:.1~ og· 17-18-årige~ ·'l 
aldersgruppen 15-16 år fører 
Dybvad. 

Stævnet hav.d~ liqt færre 
deltagere end g~t f arrige på 
grund af · vint erferien, men 
stævnet forløb godt; takket. 
være de mange hjælpsomme 
forældre, som ·..altid .træder til 
som dommere. 

. 

Sæby -..fik 11 førstepladser, 
16 andenplad~~r og 13 tredje
pladser. # 

Førstepladserne gilc til føl
gende: Drenge (10 år }: Anders 
Grøn, 'længdespring -:.3.,66 jn, · 
halrekord, 300 m løb 1.05.26, 

"'· 
Allan U-gilt, højdesp~ng 1,05 
m: 

))renge (lJ-12 år): .·Toai Pe
dersen ·, I,iengdespring ~4~65 qi, ; 
300 m løb 50.81, Peter Schu
ma.Iin, .højdespring l,25 m. · 

·Piger (11-12 år): . Dorte 
Di!,msgaard, 300 m løb 54.35. 

Piger ~ (13-14 år): · · Merete 
Christensen, højdespring 1.45 
m, 3x33~m hæk 18.63"'~.læng
despring :-4,40 < m, 300:. m løb · 

, 53.15 ' sekund. · 
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Sammenlagte klubber · 
i Sæby vil skilles igen 

SÆBY: Sæby Idrætsklub, 
SIK 80, som for flere år siden 
dannedes af ateltikfolk og 
gymrriitt_ef,_., pv~ for _ en 
skilsm'"i."s'se, men en deling i to 

,,,_ selvstændige foreninge r sker 
i bedste forståelse. På gene
ralforsamlingen i SIK i Egns
bank Nords mødelokale op
lyste formanden, Gunnar 

• Møller Nielsen, at foreningen 
har 260 gymnastikmedlem
mer og 150 medlemmer i atle
tikafdelingen . Dette store · 
medlemstal har bevirket, at 
bestyrelsen er blevet enig om 
at foreslå oprettelse af en 
selvstændig gymnastikfor
ening og en selvstændig atle
tikklub. 

Formanden fortalte, at be
styrelsen vil indkalde til en 
ekstraordinær generalfor 
samling i april for at få 
spørgsmålet behandlet. 

Jeg er glad for, at begge 

afdelinger føler sig stærke 
nok til at kunne klare sig selv 
fremover, sagde Gunnar Møl
ler .Ni_elsen. V.i skilles i bedste 
forståelse. Der -stifes ' mod e-n 
deling fra 1. januar 1987. 

Generalforsamlingen sam
lede godt 30 medlemmer. 

Gunnar Møller Nielsen, der 
også er leder af atletikafde
lingen , nævnte i atletikberet
ningen, at klubben ikke tidli
gere har haft så mange træ
nere som mi, men med en stor 
bredde og en top, som kræver 
ekstra træning , er der stadig 
brug for flere trænere. I vin
tersæsonen er problemet ti-
mer i Sæby -Hallen. · 

Gunnar Møller Nielsen 
sagde, at SIK 80 har Nordjyl
lands største atletikafdeling, 
når motionister trækkes fra. 
Han omtalte klubhusbygge
riet og takkede de mange for
ældre, som har hjulpet. Han 

mente, at klubhuset på Sæby 
Stadion kan indvies i maj. 

Møller Nielsen beklagede, 
at- baneforholdene på Sæby 
Stadion fortsat er meget dår
lige. Når klubhuset er ind
viet, vil SIK 80 igen presse på 
for at få bedre baner. Klub
bens unge atletikudøyere op
nåede sidste år mange fine 
individuelle resultater, og 
holdresultaterne i atletik har 
aldrig været så gode som 
1985. 

Gymnastikformanden, 
Jørgen Mellergaard, oplyste, 
at afdelingen har ikke færre 
end 262 medlemmer fordelt 
på 16 forskellige hold, som 
dyrker gymnastik i Sæby 
Skoles gymnastiksal og i Sæ
by-Hallens gymnastiksal. Af
delingen har 29 instruktører 

. og hjælpetrænere. Med en 
selvstændig forening håbede 

Jørgen Mellergaard på et be
dre gymnastikfællesskab. 

Til atletikudvalget nyvalg
tes Olav Back i stedet for 
Susanne Christensen, mens 
Gunnar Møller Nielsen og 
Hanne Rohlen genvalgtes . 
Til gymnastikudvalget gen
.valgtes Hans Gaardbo, Birgit 
Hyttel og Anitta Melgaard . 
Udvalgene valgte Gunnar 
Møller Nielsen, Hanne Roh
len, Jørgen Mellergaard og 
Hans Gaardbo til hovedbe
styrelse . Udvalg og bestyrelse 
konstituerer sig senere. 

Gymnastikafdelingens 
regnskab oplæstes af Hans 
Gaardbo, mens atletikafde
lingens regnskab og fællles
regnskabet oplæste af Hanne 
Rohlen. Fællesregnskabet 
balancerer med 101.630 kr. og 
slutter med et overskud på 
6654 kr. Klubben har en 
egenkapital på 63.462 kr. 



. i 5"-3 - 86 

·Sæh}7[;~f øring 
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. _trodsa U.d 
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DYl3V A.D: Sæby Idræts- · Indtil . 10· år: . Brian Studs- ,. 
klub af 1980 bevarede før .in- gaard nr. 1 i kuglestød, Hans 
gen i ·tre af fem aldersgrup- Henrik Flensted nummer 1 i 
·per, da tredie runde af NA.Gls 800 m. løb og nummer to i 
klubturne firig. blev ; afviklet :i · kuglestød og 3 gange . 33 m 

fJ)ybvad-hallen. Det klarede løb, Louise Christensen num-
:::holden:e trods flere afbud. mer ·l i kuglestød . 
ii sn<i so· fører i aldfrsgrup- , Gruppen 11_12 år: Allan 
:·per~e ,;in9tH 10 år,. ll-l 2 år og · Ankerstjerne nummer 1 i tre- .. 
.. )13-14 år: · ~lubben håber at spring. · 

·· ":·kunn :e· tage mesterskaberne · i · t 

.) iisseJj;grupp.er, når turnerin- Gruppen 13-14 - år: Gert 
,'f; ' ~~ ,., "' 

~geri Si :si-0ste' stævne afvikles Rasmussen nummer 1 i kug ~ 
J$øndag 16. marts . · lestød og Morten . Pedersen 
.. ;, De beds.ie Sæby- ·FesuJtater . nummer . . 1· i trespring · og 
:blev: ' · . ·.. . . nummer to i 3 gange 33 m løb. 

j' • . 
. ,;.1t1 

:t. i},j , .;,!~li .f_\J~ ~~ 1-, ";.fi- yJ.,: -~ ., .. , :~1.i~,. t; 
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Sæby vandt i tre. 
og Dybvad.i 
to aldersgrupper 

- - ' 

Den nordjyske klubturnering 
i atletik fik en spændende af
slutning. 

De · to sidste øvelser var 
nemlig højdespring og 300 Il). 

--------ldcf for 13-14. årige piger. I 
højdesprin_g blev det en gen
tagelse af den spændende dyst 
ved landsmesterskåberne i 
Fuglsø, h~or de to sæbynitter 
Merete Christensen og Anette 
Niels·en kæmpede om -mester-

: ·-_ - -

skabet. Dengang vandt Anet-
• • i 

. te ~ Begge .piger havde spru!}-
. get 1, 50 m, men Anette havde 
brugt · færrest f ors~g, men 
denne gang fik Merete revan
che. Hun sprang igen 1,50 m, 
·mens Anette måtte nøjes med 
J,45 m. Til gengæld gjorde 

-Anette Nie~sen en meget fin 
figur i det afsluttende 300 m 
løb, hvor hun løb lige op med 

_ -stortalentet Ann K. Rasmus..: 
~en, AFF fra Aalborg. 

Det samlede resultat af 
-klubturnerfngen blev, at Sæby 
vand~ i de tre yngste alders
grupper, mens Dybvad sejre-

-de i _åe to· ældste. · 
Følgende sæbynitter fik før-

- -

_ stepladser: Under 10 år : Tin-
na Hougaard (højde), .Hans 
Henrik Flensted (højde, læng
de og 300 m). .. 

11-12 år: Toai Pedersen 
- (længde, 300 m), Peter Schu

mann (højde) . . 
13-14 årige: Merete Ch!i

stensen (højde), Morten . Pe
ter~en (længde og højde). 

15~16 år: Lena Rohlen (høj
de). 

17-18 år: Michael S. Peder- · 
sen (hækkeløb og 300 m). 

sem 



.Kreditgave uden 
renter og afdrag 

SÆBY: Kredi tforenin-
. gen Danmark har vist, at 
der også kan udbetales pen
ge, uden at der stilles krav 
om renter og afdrag. Di- · 
striktschef for kreditfor
eningen, Ebbe Lindhard, 
Frederikshavn, og den lo- . 
kale medarbejder, ingeniør 
John Mørk, Sæby , stod for 
uddeling af 30.000 kr . fra 
KDs Fond . 

Uddelingen fandt sted på 
Sæby Museum, fordi den 
ene modtager var museet. 

Fælles for de tre modta
gere var byggeri, men der 
var tale om byggeri i to 
forskellige variationer. 

Sæby Museum har lavet 
en særudstilling med Sæ-

by-arkitekten Harald Niel
sen, som for godt 70 år siden 
startede , »Foreningen for 
bedre Byggeskik«, der nu er 
ophørt. Ved. overrækkelsen 
af 10.000 kr. til udstillingen 
sagde Ebbe Lindhard, at 
det kan have stor værdi for 
vor og kommende genera 
tioner at se og glædes over 
de mål, foreningen »Bedre 
Byggeskik« nåede . 

De 10.000 kr . blev over
rakt Sæby Museums for
mand, Signe Bertelsen, Sæ
by. Pengene skal bruges til 
at gøre udstillingen om Ha
rald Nielsen til en vandre
udstilling. Hertil kræves 
omkring 40.000 kr . 
· De to andre modtagere 

var idrætsforeninger. For
manden for Østervrå 
Idrætsforening , Kjeld Pe
dersen, modtog 10.000 kr. 
til et klubhusbyggeri, der 
er færdig om en uges tid. 
Formanden for Sæby 
Idrætsklub, SIK 80, Gun
nar Møller Nielsen, modtog 
10.000 kr . til et klubhus
byggeri på Sæby Stadion. 
Her står huset klar til brug 
·om en måneds tid. 

Distriktschef Ebbe Lind 
hard oplyste, at KDs · Fond 
blev oprettet i 1980. Siden 
er der modtaget 4300 ansøg 
ninger om støtte, og heraf 
er en trediedel imødekom ·
met. 

Kreditforeningen Danmark overrakte 30:·ooo kr. på Sæby Museum, hvor, særudstilllrigen om 
arkitekt Harald Nielsen fik de· 10.000 .kr. To idrætsforeninger delte de sidste 20.000 kr. Fra 
venstre distr iktschef Ebbe Lindhard, KD, Frederikshavn, Kjeld Pedersen, Østervrå Idrætsfore
ning, John Mørk, KD, Sæby, Gunnar Møller Nielsen, Sæby Idrætsklub, og formanden for Sæby 
Museum, Signe Bertelsen . 

... ~------------------------------------,,,,, 



Ti foreninger fik del . i 9~r. 
Bikubens Ungdomspris 
Ungdomsprisen fra Bikuben i 
Præstbro blev i år uddelt til ti 

. forskellige ungdomsf orenin
ger. Prisen, der blev indstiftet 
sidste år, er på ca. 20.000 kr. 
om året, og denne gang blev 
der fordelt ca. 22.000 kr. · 

Prisoverrækkelsen, der 
fandt sted i Bikubens mødelo
kaler i Præstbro, blev f oreta
get af formanden for spare
kassens tilsynsråd, Osc_ar 
Christensen, bistået af direk
tør Lars Jørgensen~ Inden sel
ve uddelingen fandt sted, ret
tede Lars Jørgensen en tak til 
SISK's afgåede formand Mo
gens Schjødt og formanden 
for spejderorganisationerne 
P. A. Grønborg for deres 
hjælp ved gennemgangen og 
bearbejdelsen af de indkomne 
ansøgninger. · 

- 21 forskellige foreninger 
havde i år indsendt ansøgnin
ger om at komme i betragt
ning, fortalte Lars Jørgensen. 
- Og nu har vi så fundet 
frem til de ti, vi har fundet 
mest berettigede denne gang. 

Derefter blev priserne over
rakt, og beløbsmodtagerne 
var Sæby Basketball Club, 
Præstbro Gymnastikforening, 
Voerså KFUM og K,. KFUM
Spejderne, Ousengruppen, 
KFUM-Spejderne i Hørby, 
Understed Idrætsforening, 
Agersted FDF og FPF, Sæby 
FDF, Agersted Garden og 
SIK 80, Sæby. 

De enkelte beløbsstørrelser 
varierede · mellem · 1000 og 
4000 kr. 

Efter prisoverrækkelsen 
takkede · P. A. Grønborg på 

Mogens Schjødts og egne veg
ne Bikuben for pengene, og 
han håbede, at denne prisud
deling måtte blive en tradition 
mange år frem i tiden; 
· Sidste år bJev pengene for
delt til m~nge forskellige for
eriinger, ja, man kan næsten 
sige som støvregn, sagde han. 
- I år har vi valgt lidt færre, 
hvorved de enkelte portioner 
er blevet lidt større, måske i 
bygeform . Def er naturligvis 
ikke projekter i 100.000 kr: 's 
klassen, vi kan tilgodese, men 
små ting, som · er til glæde og 
·gavn for de enkelte klubber 
og organisationer ,i hverda-
gen. - K 

sem 



Fire førstepladser 
ved det første 
udendørsstævne 
SIK 80 deltog i lørdags i 

. AAK's åbningsstævne for 
ungdom på det dejlige Skov
dalen stadion i Aalborg, som 
dannede den perfekte ramme 
omkring de mange atletikak-

tiviteter. Foruden AAK del
tog klubberne fra Hals, Byr
sted-Hjeds og Sæby, og som 
et ekstra spændingsmoment 

· var der også deltagelse fra den 
svenske klub KIIL. 

Atletikudøverne fra Sæby 
havde en skøn eftermiddag, 
og man var også tilfredse med 

- det sportslige udbytte , hvor 
man var mest spændte på re-

, . Onsdag den 30. april 1986 

sultaterne i spydkast og de 
lange løb. Sæby-klubben har 
nemlig endnu ikke · trænet 
udendørs i-disse discipliner . 

Det blev til fire 1. pladser. 
Hos de 11-12 årige drenge 
vandt Toai Pedersen 100 m 
løb i tiden 14,3 sek. og længde . 
med 4,38 m. Kim S. Jensen 

· vandt kuglestød med 1:19 m. 
Hos de 13-14 årige vandt Gert 
Rasmussen i spydkast med 
37, 19. 

Desuden blev det til ni an
denpladser ved Morten Peter
sen, Gert Rasmussen, Kim S. 
J ensen, Jan Lang og Toai Pe
dersen, samt tre trediepladser 

· ved Rikke Nielsen, Morten 
Petersen og Toai Pedersen. 

-sem 
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Klubmester 
. efter . alder . 

SÆBY: Sæby Idrætsklubs 
. atletikafdeling har afviklet 

indendørs klubmesterskabet 
i·~æby-Hallen: Der bl-ev~s:lt 
ret en klubmester i hver al
dersgruppe; og mesterskaber-

. ne blev en femkamp med 
øvelser~e sprint, 300 meter 
løb, - højdespring, længde
spring og kuglestød. 

· Deltagerne fik · · point for 
placeringen i de enkel te øvel: 
ser. Der' var spænding til det 
sidste i . Qæsten alle grupper. 

Klubbens formand, -Gunnar 

Møller Nielsen, glædede sig 
over, at -~ange forældre var 
~ødt op på ti~skuerpladserne. . 

· ·. X1iiBmeslrel:,lev : - -= -· 

7-8 år: Claus Christensen og 
Louise Christensen. 9-10 år: 
Hans : Henrik Flensted og 
Tinna Hougaar.d. 11-12 · år: 
Toai Pedersen .. og _Dorte 
Damsgaard. 13-14 år: Morten 
Peter$en og Anette Nielsen. 
15-16: Ingen deltagere i dren
gerækken, Lena ~ Rohlen. 
17-18 år: Morten Hougaard, 
ingen deltagere i pigeræk
ken. 



Hærværk på ;:yt-klubhus 
SIK 80's nye klubhus på Sæby 
Stadion har natten til mandag 
været udsat for hærværk. 
. Mandag morgen . kunne 

håndværkerne konstatere, at 
nogen i nattens løb havde væ
ret i gang J.?led at blande ce
ment og derefter kaste det på 
de nyqpf ørte murstensvægge 
.og resten i kloakken. 

- _ Heldigvis havde det om 
natten været frostvejr, og ce
menten var derfor ikke størk
net, så det meste kunne vaskes 
af, fortæller klubbens for
mand, Gunnar Møller Niel
sen. - Der er derfor ikke sket. 

. de store skader, men jeg fin
der det ufatteligt, at nogen 
kan . finde på den slags, når 
man samtidig ved, at mange 
mennesker frivilligt har hjul
pet til med -byggeriet og . på 
den · måqe b_rugt deres_ spar
somme fritid. 

Hærværket har helt sikkert 
fund et sted søndag af te_n eller 

, natten til mandag, da Gunnar 
Møller Nielsen var ved klu-b
huset indtil kl. 20 søndag af
ten, og på det tidspunkt var 
der intet sket . 

sem 



. . -· ... :/ ·· · a3 -v--~a--~ . /. --.. , · 
-Eire -})igei .fiK/ sølv-. 
. :medaljer -i ,terrærllØb • 

. ' . ' ,. . 
~ ~ • <; ... .. 

:_-otte ·atletik.folk fra "·s ·æbi . 'del~-- . Damsgård . og ··cari _ria -Jens·en, . 
-~ -tog i w.e~ke~d;en pif·detnor(J--~-. derJøb-3-km.-:på lienhQlf}~Vis: -
,.~jyske hold ved -1a~<1s111est~~t . 14;0~ og ·15,44 min: --Hos~A-t 
. ·skaberne ·i teri;ænløti~. , ~- · ·.: :-_ { ··13:i4 -årig~ pig~r deltog :Trine·.,·-~ 

. . -:· • . ~. . 'i#. . • -~ . .- . . . 

·· Stævnet fandt -sted . j . Hal- , Chris.teASe°'"og Rikl(e,Ni~lsen, 
· lingskoven_ved Sve1:1dborg, og . og d~_ · løb Rå · ·fienlibldsvis 
_alle havde en god og ud9ytte- . 12,zl.8 og 15,28. min· . .. 
- r1g_ tu'r. Opsamlirtg~x.i itfj:øbere~ .r. r - Fot -sæbynitternes vedk_om--
. - - !f.'· - ., ' ... . ·.. .. ,•4 . • • - • • • - , 

, - stå:rte_de· i' Si:eby ~~~~$, ·og~,.:;_,1n;i:end~!ble:Mrclet_.i~~ 1ijlrin~ivi-
, .deltager,n.e fra . H~ts·~<Qg.\!Aal- .. ··duetle rne_dalje-r denrie gang, 
_. borg stod ··på i A&i~or~ .. ~-1 _alt , m:en ~ .-den., b·edste ·_præstation · -, 
: 33 d~hag~re fra Nordjylt°afid. · ··s·tod Hans-r Henrik· Flenstea :· · 

For .Sæbys vedko,~mende ---·.ror, --n~mlig-en tid på 12,f2- , 
blev det til fire' medaljer, ·ane · ,min., hvilket gav en 7 ,. plads, •. 
·ar sølv, og alle vundet af pi- og det må siges at -yire flot~ :i 

t ger. På ~e~ nordjysk~ ,holdfor . _ klaret; efterSom han løb mod 
~ 11-12 . ar1ge deltog _ · -Dorte · to år æJd.re konkurrenter ... · · 
_______ .;.____..._..;._..,,. _ _ ,·. J;oåi .. Pedersen var uhe,ldig .. · 

- ·. . ~ - ., 
under løbet. Han havde ikke··-~-

. fået snør.et sine sko godt ·nok :.:, 
og måtte derfor bruge dd · på . 
det -under løbet. Han fik . en~-· 

. . . - . . 

platering som· numm.er 13 · ud · 
af 28 ·1øbere~ 

sem . 
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Sæby-atletikfolk fik 
god ude:ridørs start 

... 
SÆBY: Atletikudøvere fra 

SIK 80 i Sæby fik en god start 
på udendørs sæsonen ved 
amtsmesterskaberne på 
Skovdalen Stadion i Aalborg. 
Det blev til tre amtsmesters
kaber. Det var første uden
dørsstævne i år for 15-16 år 
og ældre, og der blev lagt ud 
med flere udmærkede resul-

. tater. 
Det var med spænding, at 

Morten Hougaard, Sæby, del
tog i spydkonkurrencen . Han 
er første års hos 17-18 årige, 
og det betyder, at han nu skal 

kaste med et spyd, der vejer 
800 gram. l:Iidtil har Morten 
Hougaard kastet med et spyd 
på 600 .gram. Balancen i det 
tungere spyd er også ændret, 
sA det ikke kan svæve så 
langt. 

Morten Hougaard kastede i 
første forsøg 44 meter, hvil
ket var over forventning. I 
tredie forsøg fik han spyddet 
4 7,35 meter ud, og det var nok 
til et amtsmesterskab. 

Allan Riis vandt 100 meter 
løb hos 15-16 årige og blev 

amstmester. I samme alders
klasse løb Jan Lang 1500 me
ter, og _med personlig rekord
tid på 4,27 ,5 minutter besatte 
han andenpladsen. . 

To Sæby-piger på 14 år er 
rykket en aldersklasse op, og 
de kæmpede til sidst om amt
mesterskabet i højdespring. · 
Merete Christensen trak det 
længste strå, da hun havde 
færrest forsøg på vinderhøj
den 1,45 meter. Anette Niel
sen blev nr. to, og ,hun blev 
også nr . to i 200 meter løb i 
tiden 29 sekunder. 



__ r:-;. ---· -----=--. --,,·. 9..,-----~- -~g~-6~. 
· Atleti olk ·. 

' 

får ikke ; 

. banerm ,. 
:-.. 

· kunststof ... . 

. ' ' 

· SÆBY: Atletikfolkene i 
S.I.K. 80 får ikke foreløbig ·: 
mulighed for at træne spring ~ 

· eller kast på tilløbsbaner med~ J 

kunststofbelægning" Klub- 1 
ben havde søgt kommunen 
om kunststofbelægning . på I 

. · f orskellioge tilløbsbaner, 
men. teknisk udvalg har be- 1 
svaret henvendelsen med, at . :r 
der ikke er penge på budget- t 
tet i år til ·kunststofbanerne. 1 



Torsdag den 22. maj 1986 

Indvielse at nyt klubhus 
En ihærdig indsats fra mange 
sider har for SI~ 80 betydet, 
at klubben nu er · klar til at 

' 

initiativ til at starte en atletik
klub i Sæby. 

Klubbens navn var dengang 
SAOK, idet den også beskæf
tigede sig med orienterings-

indvie sit nyopf~rte klubhus 
ved Sæby Stadion. · ·· 

Dette sker lørdag den . 31. 

løb . 
I en periode frem til 1980 

var klubben sluttet sammen 
med Dybvad Idrætsklub, 
hvor de to af delingers med-

maj, hvor der samtidig er 
åbent hus. 

Desuden kan SIK 80 fejre 
20 års jubilæum, efter at der i 
juni måned 1966 blev taget 

lemstal berettigede til to selv
stændige klubber. 

SIK 80's formand er lærer 
Gunnar Møller Nielsen. 

PR 
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I anledning af 

INDVIELSE 
AF 

KLUBHUS 
og 

0 

20ARS 
JUBILÆUM 

vil det glæde os at se Dem i 
vores nye klubhus til en ufor
mel sammenkomst 

LØRDAG 
DEN 31. MAJ 1986 

KL. 11.00 
Vi holder åbent hus indtil kl. 
14.00. 

f. SIK-80 
Gunnar Møller Nielsen 

formand 

Sæby Stadion 
v / Klostervænget 



20 års atletik 
i Sæby ... 
I juni måned 1966 blev initiativet taget 
til at starte en atletikklub i Sæby. 
Klubbens navn dengang var SAOK, 
idet man også beskæftigede sig med 
orienteringsløb. 

I et forsøg på at styrke divisionshol
dene slog man sig sammen med Dyb
vad Idrætsklub, og den fælles klub 
antog navnet DSIK. Dette samarbejde 
varede ved indtil 1980, hvor de to af
delingers medlemstal berettigede til to 
selvstændige klubber. 

Siden har atletikafdelingen i SIK-80 
markeret sig i byens idrætsliv og har 
den største ungdomsafdeling i Nord
jylland . 

Vi er nu glade for at kunne indvie 
vores nye klubhus på Sæby Stadion 
og vil gerne her rette en 

TAK TIL DE 
MANGE 
FORÆLDRE 
der ved en frivillig indsats har medvir
ket til færdiggørelsen af huset. 

pp . TRYK , 08 46 70 06 

Indbydelse 
fra 

SIK-80 
atletikaf delingen 



Ungdomsår 
gav ·nythus 
til Sæby 
Idrætsklub 
, SÆBY: Sæby Idrætsklub , 
SIK 80, fik glæde af FNs 
Ungdomsår. ,Sæby Byråd fo
retog i forbindelse med ung
domsåret en ' større uddeling 
af pengegaver til idræts- og 
ungdomsformål, og SIK 80, 
der i mange år har haft eget 
klubhus på Sæby Stadion på 
ønsltesedlen, blev betænkt 
med ; 300.000 kr. 

I går ~unne SIK 80 indvie 
det ny ~1.ubhus, som har ko
stet 500.000 kr. En stor del af 
arbejdet er udført af klubbens 
medlemmer og forældre
kreds~h . 

Klubhusindvielsen fandt 
sted samtidigt med, at for
eningen fejrede 20 års jubi
læum, og formanden for SIK 
80, · lærer Gunnar Møller 
Nielsen , oplyste, at man også 
kunne fejre et lille jubilæum 
for åbningen af atletiksta
dion. Atletikanlægget blev 
taget i brug i dag for 15 år 
siden . . 

Mange medlemmer og in
teresserede var mødt ti l fest
ligheden på Sæby Stadion . 
Gunnar Møller Nielsen gav i 
sin tale udtryk for forståelse 
for , at Sæby Kommune er 
afventende med hensyn til en 
udbedring af atletikbanerne , 
klubbens smertensbarn. 
Kommunen afventer udflyt -

ningen af fodboldbanerne . 
Gunnar Møller Nielsen 

· takkede for det tilskud , byrå
det havde ydet , og den støtte, 
klubben havde mødt og fået 
fra anden side i forbindelse 
med opførelse af klubhuset. 

Borgmester Frede Nielsen, 
der hejste et nyt klubflag ved 
klubhuset, sagde, at de mange 
ønsker, kommunen får fra 
idrætsfore ningerne , vidner 
om et rigt og aktivt liv i 
foreningerne til gavn for 
kommunens ungdom. Han 
lykønskede med det nye 
klubhus og glædede sig over 
det store arbejde, som foræl
dre har udført. 

Indvielsen af klubhuset fo
retoges af klubbens revisor 
gennem samtlige 20 år , Ove 
Ravn-Jense ·n, der klippede 
den røde snor over med øn
sket om, at klubhuset må bli
ve et godt samlingssted for 
unge og ældre. 

Foreningens første for
mand, kriminalassistent Leif 
Bak, Sæby , understregede , at 
man ikke må glemme den 
velvilje, Sæby Kommune har 
vist ved klubhusbyggeriet. 

Han syntes, der var opnået et 
fremragende resultat, og un
derstregede, at det er vigtigt, 
at forældre følger deres børn, 
når de dyrker idræt. 

Borgmester Frede Nielsen på 
talerstolen roste det store ar
bejde , forældre har udført i for
bindelse med klubhusbyggeriet 
i SIK 80. Til højre, stående og i 
hvid jakke, formanden for klub
ben, lærer Gunnar Møller Niel
sen. 

Klubben startede som Sæ
by Atletik- og Orienteringsk
lub. I nogle år var håndbold 
også på programmet . Senest 
har gymnastik været med , 
men . gymnastikafdelingen 
skilles nu ud. I nogle år indtil 
1980 var klubben sammen
lagt med atl etikklubben i 
Dybvad som Dybvad-Sæb y 
Idrætsklub. 

I forbindelse med jubilæet 
og indvielsen modtog SIK 80 
mange pengegaver og inve
ntar til det ny hus . 
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Mange gratulanter 
fulgte ønskeseddel 
/3æby Idrætsklubs atletikafdeling fik 11. 000 kr. i kontanter 

SÆBY: Sammen med ind
bydelsen til indvielse af nyt 
klubhus på Sæby Stadion og 
til 20 års jubil æ um sendte 
Sæby Idrætsklubs at letikaf
deling en ønskeseddel. Øn
skesedlen fortalte ikke blot 
om de ting, klubben gerne 
ville hav e, men viste også 
priser på de forskellige gave
forslag. Gaverne var i alle 
størrelser og varierede i pris 
fra otte kroner op til en ned
springsmadras til 10.000 kr. 

Ikke færre end 200 gæster 
fandt vej til klubhusindvielse 

og jubilæum, og mange gratu 
lanter havde kigget på ønske 
sedlen , før de kom. Blandt 
gaverne var tre stopure, en 
kastehammer, to kaffemaski 
ner, tre målebånd, et bænke
sæt, en duplikator, en værk 
tøjskasse, en kondicykel, 
pigsko og flere andre ting, 
som SIK 80 havde ønsket sig. 

Klubflaget, som borgme 
ster Frede Nielsen hejste, var 
også en gave. Flaget har sam
me mørkeblå farve som 
klubdr agten og har samme 

mærke , som findes på 
klubdragten . 

I aften, tirsdag, tages det ny 
klubhus, som er på 187 
kvadratmeter, i brug for før
ste gang af atletikudøverne i 
forbindelse de ugentlige træ
ningsaftener tirsdag og tors
dag. 

I morgen aften, onsdag , 
træner den nystartede mo
tionsafdeling i atletik, og også 
motionisterne vil få megen 
glæde af det ny klubhus. Fra 
samlingslokalet ha r man en 

dejlig udsigt til både atletiks
tadion og opvisningsbanen i 
fodbold. 

Der bliver flere og flere 
motionister, som samles til en 
times hyggelig træning, og 
mange forældre tager deres 
børn med, så det bliver foræl 
dre -barn motion ·. 

De første udenbys gæster i 
det ny klubhus bliver 4. divi
sionsholdene i kvinderæk
ken fra Viborg og Frederiks
havn . SIK 80 er søndag ar
rangør af matchen mellem de 
tre hold . 
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~r var modt mantt gæsr,r og gratulonrtr /rtm ,wJ lnd1dtl$~n uj dtf ffYt klubhw. 

del er &vrtl'I nt holde &.'t.mmt n 
på en k.tub. nlr halvdelen er 
11 km bone. Vi skil1cs sl i 
beds,e (Ol'$1åclsc, I 1980. o~ 
klubben SIK 80op51od. Klub
ben fik imidlcri id vok<1evætk, 
og i 1985 blev den delvis op
delt i en gymnns1ik· oa en a,. 
lc1iknfdcling, Oymnns1ikl'1f· 
delingen \tl'lr vokset voldsomt 
undt r Inga 8oyscns ledellle, 
og da hun 1akkede af. var der 
nnoserc kl"r. Oymnas1ikud· 
valget med Jørgen Mctler
gard som formnnd b,uslcdc 
derfor med ideen om man 
ikke lige sft godt kunne deles 
helt i to selvs1rrndige klubber, 
og det bliver nu en realitet pr. 
I. jan . 1987•. 

•Jeg er glad for. at vi a l-
1id har hafl c1 godt rorhold 1il 
vore naboklubber.• fortsane 
Gunnar Møller Nielsen. »del 
gælder både de nordjyske at
lo1ikklubbor og \<Or nool'n,cs10 
nabo Skjold. For begge Sæby
klubbel'S vedkommende er 
det dog en s1or fordel. at ud· 
Oytningen af fodboldbaner sti 
smit er påbegyndt, så alle 
kan få lidt mere plads. Nu hå
ber vi så kun på, at \'i kan få 
vore baner kuns1s1ofbelagt 
lid1 crer lidt«. 

Oeref1er hejste borgmcs.ier 
Frede fredborg Nielsen klub
bens n)·e blå banner. assiste· 
ret ar Morten HougArd. der 
har dyrke1 atletik i klubben i 
lOAr. 

Travlt år 
Efter nag.hejsningen foma11e 
Ounnnr Møller Nichen: 
»Selv o m vi har haft adc11k i 
~ i 20Ar. tør jeg godt VO\re 
at på"'1l, at det sic.tstc år har 
\.'X'f'et de-I mtst he ktis.te. rtlt'Ø 

selv om k.lubhusbyggeriel har 
taget meget 1id. tr del ,kke 
g-3ct ud over tncning. dcha· 
gelse i st:tvner m.v" og mcd
lemstaUe1 har aldnc: været 5å 
højt M>m nu. Klubhust:inkcn 
har svirre1 i Juflt-n m.ange a.an
ge, men i s1kkerhc,den om at· 
letikitad i<>n41 placering gjorde 
at den iklte rigtigt fzscncdc 
sig. Men da~ byn\dct betlut · 
rede . at vi kunne fA ptogc 1il 
hjzJp til byggeriet, fik v, hur
tigt nedsat et b)'ggeudvalg. 
Det blev en tamp med ttden. 
for de kommunale midler 
skulle jo bru,es i J986. Vi var 
derfor hurtige til nt (I frem
skaffet en s:pade. iA borime· 
steren kunne rage det (0rste 
spadestik i august sidste år. 
De1 nye klubhus kommer til 
at kos1c \.1 million og er på 
183 n,1. Vi har ml1tet optage 
c1 Ih p4 100 000 kr. Oc>uden 
regner vi med et 1ilskud fra 
tipsmKIJernt:"'. 

formanden takkede de ref
ter \·1 .rm1 clc mana,e rorrldre. 
ledere. a1lct1kudøvere oa a 1i· 

drc, som havde givet cm hlind 
med ved bygacric1. Hon ret· 
tc<lc ligtlcdcsc n Hik til Spare· 
kas,c n Nordjyllond os ondrc 
sponsorer og hnndlc.ndc. 

Dcrcr1cr blev den officielle 
indvielse forcu,get af rcdak· 
tor O. Ravn Jensen. som hnr 
\11:ret klubbens revisor i nlle 
20 år. og dermed den eneste, 
§Om har været tilkn)'tttt klub
ben 5iden star1en. Ef1er at 
han havde klippet snoren 
0\'Cr , sagde han: »Nogle sie

dcr vælger man at lade en af 
de yngste medlemmer få æren 
af a1 bruge saksen, men her 
har man ahd valg! det mod · 
sauc og lade den a-ldste 
komme 1il. Jeg hAbcr klubhu• 
sc1 fremover bli\'er et godt 
samlingssted ror SI K 80• . 

Viljen er der, men •. 
Derefter ble\' gæsterne indvi• 
teret ind i det nye klubhus. 
hvor klubben var vært ved et 
mindre traktement. 

Borgmestertn lykønskede 
her på byrådets vegne klub
ben mt'd byggeriet. - »Jeg er 
glad tor. 0,1 formanden· 

nÆ'.vn1c kommunens rolle \-ed 
byucrict. • lonsaue han. •i 
b)'ride1 er vdjen absolut ttl 
stede for 1.\1 h}ælpc idrrucn 
nmd1 om i kommunen, men 
del er of1e sværi 11 finde 
penge nok. Vi er nødt 111 11 
bruge princlP1)(1 om hj"lp ul 
~ lvhjtelp. og vi vtd , at mange 
mennesker har lagt et ston 
s1ykke arbejde i deue bygge
ri, og det skal de have tak ror. 
Vi er d,cjvrrrc ikke i stand 111 
at lege •ju1em31'1:d•. og \'i kan 
ikke love klubben n)'C baner 
nu. 

De mange 0nsker fra klub
berne rundt om i kommunen, 
viser imidlcriid ogsl, at der er 
li\•idem• . 

Spæd start 
En ar klubben$ ini1iati\-1agcrc 
og 1idligere formand l..t"if Bak 
~gde "' man ved starten for 
20 Ar siden næppe havde tur
del håbe på det resultat. man 
sA i dag i form af nyt klubhus. 
- »Vi s.tanede meget primi-
1i\•1 og havde ingen siedc:r ai 

\.tre. • fortsaue han. »\i fik 
dog lov 1il at begynde nfde: pi , 

Slrby <kolcs ,pomplads as 
fik eflerhAndc.n et bUc U:ur ti.I 
,orc rcdskabtr St:ncrc. om
krinJ kommuncsammcnlq.~ 
nin&tn. lykkt<b dtt a1 B 
eta1>ltrc1 de1 nuvtrcndc alle· 
tib1achon . Dc1 er sandt 1t 
,i,e ikke verdens bcds1e a1Je.. 
tak baner. klubben rider 0\-C-r, 
og kan kommunen ,tke 
hjælpe pl dette punkt. burde 
man mlske forsoge II skaffe 
penge til nye nllobsbanr.r P' 
anden \'tS•. 

1ll sidst 1a.kkcde hsn klub
ben og dens formand for det 
s1ore arbejde. mn her tla\dc 
udfon, og han mi.ndcæ ocn. 
h\·Or , ig1jg1 det \~r 11 fond
drenc bakkede k1ubbtns aL· 
1h·c uOO\erc oø. .ltffl 
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Borgmester Frede F. Nielsen hejser klubbens nye banner assisteret af Morten Hougård. 

20-årig i eget hus! 
, Sæby Idræts Klub, SIK 80, 

der har eksisteret i 20 år, ryk
kede i lørdags ind i eget hus 
på Sæby stadion. 

Den officielle indvielse ind
ledtes af klubbens formand, 
lærer Gunnar Møller Nielsen, 
der bød de mange gæster vel
kommen . - »Dagen i dag har 
vi med glæde set frem til , især 
inden for det sidste år,« sagde 

1 han, »vi kan i dag fejre to be
givenheder, jubilæum og ind
vielse. I de 20 år, der har væ
ret atletik i Sæby, er der altid 
foregået spændende ting . 

Klubben blev stiftet den 15. 
juni 1966 af CF-mester C. A. 
J. Petersen, radiotekniker Sv. 

. Å. Sørensen, blikkenslager 
Chr. Olsen, typograf Allan 
Christiansen og politibetjent 
Leif Bak. Disse mennesker 
må vi takke mange gange for 
det arbejde , de startede op. 
Klubben hed dengang Sæby 
Atletik og Orienterings Klub 
- SAOK . En af de faste tradi
tioner , Sæbygårdløb et blev 
startet i 1967, og man deltog i 
mange løb og stævner. Des
uden begyndte man at ar-

bejde på det atletikstadion , 
som vi har her ved siden af. 
Det er 15 år siden, det blev 
indviet og kan altså også fejre 
jubilæum .· I dag er banerne 
imidlertid vort smertensbarn, 
da de er af meget dårlig kvali
tet, men her forstår vi godt 
kommunen, at de ikke har vil
let ofre penge på baner, før de 
vidste noget om den fremti
dige placering . For at styrke 
atletikken slog man sig på et 
senere tidspunkt sammen 
med Dybvad til DSIK , og det 
gik godtresultatmæssigt , men 
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Første stævne med 
det nye klubhus 
SIK 80 's første .holdkamp i 
landsturneringen i atletik 
fandt lørdag eftermiddag sted 
på Sæby Atletikstadion ·. 

Hjemmeholdet skulle møde 
det kombinerede hold fra Åle
strup og Viborg - en stor 
mundfuld, men det unge divi
sionshold fra Sæby klarede 
sig dog pænt. 

SIK 80's næste opgave er de 
jyske mesterskabe·r for 13-14-
årige. De finder sted i Åle
strup i weekend'en. Morten 
Petersen, Gert Rasmussen, 
Merete -Christensen, Anette 
Nielsen, Trine Christensen og 
Rikke Nielsen har kvalifice-
ret sig. 

" sem 
Merete Christensen løb så

ledes 100 m hæk i tiden 19.7 >
sek., et absolut tilfredsstillen-
de resultat, da seniorhække 
både er højere og står med 
længere mellemrum end de 14 
års hække, som Merete sæd
vanligvis løber på . 

Beate Gade stod for SIR's 
eneste førsteplads i spydkast 
med 31, 78 m. Anette Nielsen 
løb 200 m på 29,4 sek., hvil
ket også var et godt resultat 
banerne taget i betragtning. 
Sæbys yngste deltager, den 
13-årige Trine Christensen, 
løb en flot 1500 m i tiden 
5.48.2 min. 

Divisionskampen forløb 
perfekt, og det var det første 
stævne, hvor det nye klubhus 
blev taget i brug. 

- Holdet fra Viborg/ Åle
strup roste klubhuset, og det 
fungerede også godt hele da
gen, fortæller klubbens for
mand Gunnar Møller Nielsen. 
- Men vore baner havde de 
ikke set magen til. Der bliver 
~La. dybe huller efter hvert 
skridt med fare for forstuv-
ninger. 



Sæby fik 12 førstepladser 17
~ 

SÆBY: Sæby Atletikklubs 
deltagere i VGUs sommer
stævne i Hjørring erobrede 12 
ud af 18 mulige førstepladser 
i aldersgrupperne op til 10 og 
11-12 årige. 

I aldersgruppen op til ti år 
blev Tinna Hougaard num
mer et i 100 meter i tiden 17.4 
sek ., i højdespring med 1,10 
meter og i længdespring 3,62 
meter . Hans Henrik Flensted 
blev nr . et i 100 meter i tiden 

16.2 sek ., i højdespring med 
1,20 meter og i 800 meter med 
2.46.3 min . Hans Henrik 
Grøn vandt længdespring 
med 3, 73 meter. 

I klassen 11-12 årige vandt 
Toai Pedersen 100 meter i 
tiden 14.8 sek. , 800 meter i 
tiden 2.34.8 min ., højdespring 
med 1,35 meter og længde 
spring med 4,38 meter . Allan 
Ankerstjerne vandt kugles
tød med 5,43 meter og Dorte 

Damsgaard 800 meter med ti
den 2.48.2 minutter . 

I klassen af 13-14 årige 
vandt Peter Christensen 100 
meter i tiden 13.8 sek . og kug
lestød med 9,64 meter. 

I klassen af 17-18 årige 
vandt Michael S. Pedersen 
100 meter i tiden 12,8 sek., 
længdespring med 5,39 meter 
og kuglestød med 6,20 meter . 

Hjørring Stadion har fået 

kuns tofbelægning på tilløbs~ 
banerne, og det var medvir
kende til mange gode resulta
ter . · 

I 



SÆBY: Sæbys unge atletik
folk i -aldersgruppen 13-14 år . 
klarede sig flot ved de jyske 
mesterskaber i Aabybro. 

Bedste præstation blev ydet 
af Gert Rasmussen, som kla
rede 39,93 nieter -i spydkast- og 
vandt sølv. ,Han ·havde en fin 
serie af k·ast, der alle lå om-

. kr~ng 39 ~ meter og var I.tun 
halvanden meter fra ; guld~t. . 

Merete Christensen kvalifi
cerede sig til . finalen i 80 me
ter hæk i ··et harmonisk og 
teknisk fint løb. Hun fik · en 
dårlig · start i . fi~alen, men 
kæmpede sig · op på en femte-
plads; , , . . · ' 

I længdesR,riq.g nåede Mor
ten Petersen ikke ud på de 

- 5,15 meter, som ~an præster
,, ede ved s.tævnet i Sverige for 

tre uger siden. Han sprang 
4,93 meter og fik en femte
_plads. · · 

. l fire gange 109 meter . løb 
Metere Christensen> Anette 
·Nielsen, Trine ·christensen og 
Rikke . Nielsen ·sig uden · be
svær i finalen, men der havde 
de besvær med .. skiften~ og 
måtte " j 1øjes m~d ·en · femte- · 

· plads. , 

. Anette Nielsen fik en fin tid 
: på 27, 7 sek. på 200 ·meter i det 
indlededende løo, -m~n . på' 
·grund af uheldig _seedning op
nåede hun kun en tredie
plad ·s . . Hun får chancen 'i~e~f 1 
ved de danske mesterskaber i 
Aalborg om 14 dage, ·f pr hen
des . tid var · 2/10 sek. under 

I kravet for at komme til DM. 
. ' ' 

I 1000 meter stafet løb sam
me hold som på .fire gan -ge 100 · 

· meter. · Holdet kom i finalen 
med en tid på 2.39.6 m·iii, men 
her var de så uheldige at tabe 
depechen. · · · - ; · 
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Seks ud af syv ib 

kom i finaler 
Sæby Idrætsklub deltog i 
weekend'en i de jyske mester
skaber for 13-14-årige i Åby
bro . . 

Det blev en weekend med 
spænding og dramatik, for- · 
tæller foreningens formand, 
Gunnar Møller Nielsen. 
: Spændingen steg, hver garig 

en sæbynit kom i finalen i de 
forskellige discipliner. 

· Den første, der kvalificere
de sig, var den 14-årige Gert 
Rasmussen, som i · spydkast 
nåede ud på 39,93 m, hvilket 
gav ham 'en fortjent sølvme
talje. Merete Christensen hav
de kvalificeret sig til finalen ci 
80 m hæk efter et teknisk godt 
løb-, så her var n~rvøsiteten i 
Sæby-lejren stor, inden start
skud et lød. Efter en dårlig 

· ·start kæmpede hun sig op på 
en femteplads, hvilket må si-

' ges at være tilfredsstillende . 
Morten Pedersen opnåede li
geledes en femteplads i læng
despring med 4,93 ·meter. 

Derefter nåede man til . 4x 
100 m, hvor Sæby-holdet be
stod af Merete Christensen, 
Anette Nielsen, Trine Chri
stensen og Rikke Nielsen. De 
løb sig uden besvær i finaleq, 
men havde her lidt besvær 
med depechen _og. fik ~n fem-
teplads . · 

De samme fire piger løb og
så 1000 m stafet, og denne di-. 
stance ligger godt for dem. 
Den første løber 100 m, den 

næste 200 m, så 300 m og til 
sidst 400 ·m,oi alt 1000 m. I det 
indledende løb opnåede de en 
andenplads med tiden 2.39,6 
min., men i finalen var de 
uheldige og tabte depechen, 
og· selv om de forsøgte at ind- . 
hente det tabte, kunne de ikke 
nå det. 

12 ud af 18 · 
førstepladser 
Medens de 13-14-årige var i 
Åbybro, gjorde de 9-12-årige 
sig rigtigt godt bemærket ved 
at sætte sig på 12 f ørsteplad
ser ved VGU's stævne i Hjør
rmg . 

Der . var i år flere aktive 
med, end der ·plejer at være ·
et godt tegn for atletikken i 
Vendsyssel.. Der var ideelle 

• • .. p__ 

forhold for afviklingen · af 
stævnet, nu da Hjørring Sta
dion har fået kunststof på til
løbsbanerne. 

Førstepladserne gik til : -Op· 
til 10 år~ Tinna Hougaard i 
100 m, højde og længde. 
Hans Henrik Flenst~d i 100 m 
højde og _800 m. Anders Grøn 
i længde. · 

11-12 år: Toai Pedersen i 
100 m, 800 m, højde og læng-. 
de . Allan Ankerstjerne i kugle 
og Dorte Damsgaard i 800 m. 

13-14 år: Peter Christensen 
i 100 m og kugle. 

17-18 år: Michael Pedersen 
i 100 m, længde og kugle. 

sem 

t . 



SIK 80 har igen i år medlemmer, der har kvalificeret sig til danmarksmesterska
berne i atletik . Ikke færre end fem medlemmer deltager. Mesterskaberne finder 
sted på »Skovdalen« i dagene 28.-29. juni. 

Herover ses Anette Nielsen, Trine Christensen , Rikke Nielsen og Merete Christensen , som 
deltager i 4x100 meter stafet. Gert Rasmussen deltager i spydkast . 

Bronze til -0-1.e~ 
SIK 80 Sæby 

Fem af de 13-14 årige fra SIK 
80 deltog i weekenden i et dan
marksmesterskabsstævne for 
atletikudøvere i Ålborg. Der 
var ideelle baneforhold og vej
ret var mere end varmt nok til 
en sådan dyst! 

Gert Rasmussen opnåede en . 
6.plads i spydkast, hvor han 
nåede ud på 36,65 m. Merete 
Christensen løb 80 m hække
løb og kom i finalen, hvor hun 
opnåede en 5. plads. 

I 4 x 100 m løbet var Rikke 
Nielsen, Trine Christensen, 
Merete Christensen og Anette 
Nielsen med, og her løb de fire 
piger så godt, at de fik bronze
medalje! Godt · klaret i et 
Danmarks-mesterskab! , 

Anette Nielsen var med i 
højdespring og klarede samme 
højde som sølv- og bronzevin
derne med 1,48 m, men på 
grund af flere nedrivninger 
blev det kun til en 4. plads. Det 

- blev også til en 4. plads, da tu
ren kom til 1000 m stafetløb 
for de hurtige Sæby-piger. 

J 



F. . ~Æ --&>-8, m IDwtitts 
af unge 
idrætsfolk 

SIK 80 atletik havde 27 ud
øvere i aktion på ·Århus Sia
dion til DAis Jyllandskreds 
mesterskaber. Stævnet forløb 
godt, og 2 af de aktive fik 
førstepladser med flere, re
korder. 

Et fint comeback til Pernil
le M. Nielsen og Pia Vang
gård efter flere års frayær fra 
atletikken i Sæby, så de bli
ver en forstærkning til divi
sionsholdet, når det den 20. 
september møder Frederiks
havn på Frederikshavn Sta
dion. 

Følgende fik førstepladser: 
Indtil 12 år: Toai Pe

dersen, 100 m 14,2, 400 m 
64,7. Kim S. Jensen, spyd_ 
27 ,74 m, kugle 7,87 m. 

13-14 år : Gert Rasmussen, 
spyd 37 ,36 m, diskos 28, 74 
m. Morten Petersen, højde 
1,50 m. Merete Christensen, 
højde 1,45 m. 

15-16 år: Lena Rohlen, 
højde 1,50 m. Jan Lang, 
1500 m 4,38,10 min. 

17-18 år: Morten Hou
gaard; spyd 49,88 m. 

Senior: Elsemarie Chri
stensen, Pia Vanggaard, Per
nille M. Nielsen, Beate Gade, 
4xl00 m stafet. 
, Følgende fik andenplad
sen: Anne Rohlen, Dorte 
Damsgaard, Tina duard~n , -

" na-- Hou~t , · tte 
Nielsen, Merete Christensen, 
Rikke Nielsen, Trine Chri
stensen, Lena Rohlen, Pernil
le M. Nielsen, Toai Pe
dersen, Kim S. Jensen, Allan 
Ankerstjerne, Hans Henrik 
Flkensted, Gert Rasmussen, 
Flemming Pedersen, Henrik 
Hougaard, Morten Petersen 
og Morten Hougaard. 
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og Italien i sommer .. , 8
" 

SÆBY: Et af Sæby Idræts
klubs talentfulde medlem
mer , Morten Hougaard, får i 
sommer mange oplevelser ud 
af at dyrke ,atletik. Han var i 

ferien med et dansk hold i 
DDR, og torsdag 4. september 
rejser han med et hold fra 
DAI til rerni i Italien, en by 
80 kilometer fra . Rom. DAI 

har udtaget 12 deltagere til 
turen. 

Morten Hougaard deltog i 
de .jyske ungdomsmesterska
ber, og det blev til en anden
plads og sølv i spydkast med 
48,36 meter, kun få centime
ter fra guld. 

En anden Sæby-deltager 
ved de jyske mesterskaber , 
Lena Rohlen, blev nr . fire i 
højdespring, mens Beate Ga
de blev rtr. seks i spydkast. De 

. tre sæbynitter stillel' i week
enden 30.--:og 31. august op ved 
de danske mesterskaber i Es
bjerg sammen med Jan Lang, 
som var forhindret i at delta
ge i de jyske mest~rskaber. 
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19ci Kommende 
danmarksmester? 
Morten Hougaard, SIK 80, har igen i år kvalificeret sig 
til danmarks_mesterskaberne i spydkast . Mesterskaber
ne finder sted på Esbjerg Stadion den 30. august. 

Sparekassen Nordjylland støtter blandt andet idræts
folk, der udtages til sådanne arrangementer . Vi støtter 
idrætten meget i Sæby kommune. Sport betyder kam
meratskab, gode oplevelser for livet og frem for alt en 
sund sjæl i et sundt legeme - ikke mindst for ungdom
men ... 

Vi ønsker held og lykke ved danmarksmesterska
bet .. / 

[9] 00'rcljylland 



Onsdag den 3 . . september 1986 

Fra venstre ses Anne Rohlen, Lena Rohlen, Toai Pedersen og Hans Henrik Flensted. 

12-årig sæbynit blev 
firedobbelt landsmester 
SIK 80's unge atleter i alderen 
9-12 år tog seks landsniester
skaber med hjem fra DDGUs 
mesterskabsstævne i Viborg. 
Fire af disse blev vundet af 
den samme, nemlig Toai Pe
dersen, der blev landsmester i 
boldkast med 47 ,98 m, hæk
keløb i tiden 10 sek., 80 m løb 
i tiden 11,4 sek. og længde
spring med 4,62 m. 

Anne Rohlen (12 år) blev 
mester i højdespring med 1,35 
m, og endelig blev Hans Hen
rik Flensted (10 år) n Jmmer et 
i længdespring med 3,82 m. 

Hans Henrik fik desuden tre 
andenpladser i boldkast, hæk 
keløb og 60 meter løb. 

En anden flittig medaljeta
ger var Dorte Damsgaard (12 
år) , der opnåede tre anden
pladser og en tredjeplads . 

SIK 80 havde ti deltagere 
med, der sammen med turens 
ledere, Grethe Hougaard og 
Birgit Flensted , havde en dej
lig weekend med mange spæn
dende oplevelser - også uden 
for atletikbanen. I fritiden 
kunne man deltage i oriente 
ringsløb, svømning og andre 

former for samvær med delta
gere fra andre klubber. 

Det var på alle måder en 
vellykket tur, og humøret var 
højt i bussen på hjemturen på 
trods af de to dages megen 
motion. 

For SIK 80 bød weekend'en 
endvidere på et andet meget 
flot resultat. Ved danmarks
mesterskaberne for 15-16 åri
ge i Esbjerg opnåede Lena 
Rohlen et meget flot resultat i 
højdespring. Hun sprang 1,58 
m, hvilket var 3 cm over hen
des hidtil bedste, og det gav 
hende en sølvmedalje. · 

sem 



Sæby-mesterskaber 
i atletik blev · 
afviklet i mandags 

Ann Kristine Vestergaard, 
Sæbygårdskolen, 3: Camilla 
fra Volstrup skole. 

4. klasse drenge: I: Anders 
Grøn, Sæbygårdskolen, Tho
mas fra 4. c på Sæbygårdsko
len, 3: Kim Thomsen, Sæby
gåtdskolen samt Bruno fra 4. 
c på Sæby skole. 

" Børn fra 4., 5., 6. og 7. klasse . t Trods strid blæst var hurilø- 5. klasse piger: I: Mette 
på Volstrup skole, Sæby sko- ret højt hos deltagerne, som Olesen, Volstrup, Louise Ole-
le, Privatskolen samt Sæby- dystede i tre discipliner: 60 m sen, Volstrup, og 3: Karina 
gård~kolen var· i mandags in- løb, længdespring og bold- Pedersen, Sæbygårdskolen. 
viteret tU at deltage i Sæby- kast. For elever fra 7. klasse 5. klasse drenge: I: Joakim 
mesterskaberne i atletik 1986. gjaldt det dog 100 m løb, høj- Mortensen, Volstrup, 2: Gre-

Atletikafdelingen under despring og kuglestød. gor P~rtsas, Sæbygårdskolen , 
SIK 80 stod som arrangør, og De enkelte Sæby-mestre 3: Jesper Christensen, Sæby-
ikke færre end 106 forvent- blev: · gårdskolen. 
ningsfulde piger og drenge 4. klasse piger: I: Dorthe 6. klasse piger: I: Tanja 
havde tilmeldt sig. Christensen, Sæby skole, 2: Kristensen, Sæbygårdskolen, 

Onsdag den 3. september 1986 

og på en delt andenplads Tina 
Eduardsen, Sæbygårdskolen 
og Bonnie Btilow, Sæby sko
le. 

6. klasse drenge: I: Toai 
Pedersen, Sæbygårdskolen, 2: 
Kim Stellan Jensen, Sæby• 
gårdskolen, 3: Allan Anker-
stjerne, Sæbygårdskolen. . J 

7. klasse piger: I: Rikke 
Nielsen, Volstrup, 2: Trine 
Christensen, Volstrup, 3: An
ja Holm, Sæbygårdskolen . 

7. klasse drenge: I: Asser 
H. Jensen, · Sæby skole, 2: 
Henrik Hougaard, Sæbygård
skolen, og på en delt tredje
plads Rene Frederiksen, Pri
vatskolen, og Jan Johansen, : 
,Sæbygårdskolen. . · 

Vinderne modtog en særlig 
" mesterskabstrøje. 

Ved stævnets 
blev der mellem 
deltagere trukket 

· række gevinster. 

afslutning 
alle øvrige 
lod om en 

I
' Blandt de fremmødte børn 
. var der mange, som ikke i for

vejen er medlem af SIK 80. 
Klubben håber derfor samti
dig på, at flere har fået lyst til 
so,n medl~m at opleve et kam-

. m~ratligt samvær omkring at
letik . 

PR 
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Unge atletikfolk på 
vej Dlod landsfinaler 

SÆBY : I tre aldergrupper 
er unge atletikfolk fra Sæby 
på vej mod landsfinaler i 
Dansk Atletik Forbunds Mi
ke-Trekamp. Efter den første 
af to indledende runder har 
Sæby Idrætsklub, SIK 80, to 
andenpladser og en fjerde
plads . Hvis holdene klarer sig 
lige så godt i næste runde, går 
de til finalerne i Odense. De 
seks bedst placerede hold i 
hver gruppe går til finalen. 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møiler Nielsen , oply
ser, at der ikke er nogen an 
den klub, som har opnået så 
gode resultater i 11-12 års og 
13-14 års grupperne som Sæ
by . 

Gunnar Møller Nielsen hå-

her, at Sæbys indsats i Mike
landsturneringen vil få kom
munalpolitikerne til at stille 
sig velvillige over for hy atle
tikbaner på Sæby Stadion . De 
baner, der findes i øjeblikket, 
er dårlige tO' dage efter, at 
kommunens folk møjsomme
ligt har sat dem i stand . 

Hos drenge indtil 12. år , 
hvor Sæbys hold i første 
runde bestod af Kim Jensen, 
Allan Ankerstjerne , Toai Pe
dersen og Peter Schumann, 
har Sæby på andenpladsen 
6226 point mod Herlufsholms 
6291 point på førstepladsen. 
Esbjerg er nr . tre med 6079 
point og Randers Freja nr . 
fire med 5732 point. 

Hos piger indtil 12 år bestod 

Sæbys hold af Dorte Dams
gaard, Tina Eduardsen, Anne 
Rohlen og Carina Jensen . 
Holdet er efter første runde 
nr. fire med 6650 point. På 
førstepladsen ligger AFF Aal
borg med '7646 point, derefter 
føl ger Randers Real med 6908 
point og Dybvad Idrætsklub 
med 6720 point . 

Hos piger/drenge, 13-14 år, 
bestod Sæbys hold af Anette 
Nielsen, Merete Christensen, 
Gert Rasmussen og Morten 
Petersen. Holdet opnåede på 
andenpladsen 6940 point efter 
Esbjerg 7172 point. På tredie
pladsen følger Rantjers Real 
med 6433 point. · 



---
Onsdag den 10. september 1986 

SIK 80 har tre hold 
. - J 

med i · landsfinalen 
For første gang i klubbens hi
storie kan SIK 80 sende alle si
ne tre deltagende hold til 
landsfinalen i Dansk Atletik 
Forbunds trekampsturnering. 

Efter de to indledende run
der ligger de 11-12 årige dren
ge som nummer et på lands
plan, de 11-12 årige piger er 
nr. fem. Hos de 13.:14 årige er 
holdet blandet og -består af to . 
piger og to drenge, og her lig
ger sæbynitterne på en tredje
plads. De seks bedste i hver 
gruppe deltager i stævnet. 

For tre år siden blev klub
bens daværende piger i alders
gruppen 11-12 år landsmestre, 
men dengang havde klubben 
kun det ene hold med i fina
len. 

I weekend'en deltog en del 
. af de unge atletikudøvere på 
Nordjypands hold i Jysk At
letik For bunds regionsfinale i 
Koldin~. Bedst gik det for de 
11-12 årige piger, som vandt. 
Dorte Damsgaard ·og -Anne 
Rohlen · var med på holdet. 

Hos drengene 1 samme alders ~ 
gruppe markerede Kim Stel
lan Jensen sig særdeles fint 
med individu.elle førstepladser 
i spydkast, diskoskast og en 

. andenplads i kuglestød. 
To andre SIK'ere, · Jan . 

Lang og Lena Rohlen, deltog 
på det nordjyske hold i DDSG 
& I' s landsmesterskaber for 
15-16 årige i Nyborg. Lenas 
hold vandt her bronze. 

sem 
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Sølv til 
Sæby
drenge 

SÆBY: Sæbys drengehold 
fik sølvmedaljer . med hjem 
fra landsfinalen i Mike Cup i 
Odense. 

Holdet, der bestod af Toai 
Pedersen, Kim S. Jensen, Al
lan Ankerstjerne og Peter 
Schumann var kun 100 point 
efter vinderholdet fra Es
bjerg, der opnåede 6150 point. 

Konkurrencen foregik som 
en trekamp med kast, spring 
og løb. For hver enkelt disci
plin blev deltagerne tildelt · 
point : 

Toai Pedersen var stævnets 
største pointsluger med 2600 
point. 

Pigeholdet bestående af 
Anne Rohlen, Dorte Dams
gaard, Carina Jensen og Tina 
Eduardsen kom / ind på e,n 
femte plads blandt seks hold -
iøvrigt distanceret af Dybvad, 
som nåede en tredieplads. 

Sæbys blandede hold med 
Anette Nielsen, Rikke Niel
sen, Gert Rasmussen og Mor
ten Petersen fik en sjetteplads 
i konkurrencen. 
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Sæby og Dybvad fik gc; 

fin atletikafslutning 
SÆBY -DYBV AD : Sæby 

Idrætsklub, SIK 80, og Dyb
vad Idrætsklub fik en usæd
vanlig flot afslutning på · 
udendørs atletiksæsonen . De 
to klubber deltog i Dansk Ar
bejder Idrætsforbunds for
oundsmesterskaber på Ran
ders Stadion . Dybvad hentede 
17 forbundsmesterskaber , 

· mens Sæby tog sig af 14 me
sterskaber . 

Hertil · kom, at Sæby vandt 
ungdomsholdmesterskabet 
med 257 point foran Dybvad, 
der opnåede 238 point, og Ta
rup-Pårup med 230 point. Sæ
by vandt endvidere holdmes
terskabet for ungdom og seni
or med 310 point foran Tarup
Pårup med 293 point og 
Odense Freja med 280 point. 
Stævnet samlede -200 deltage
re fra hele landet. 

SÆBY : 
Sæby Idrætsklub deltog 

med' 24 atletikudøvere, der 
opnåede følgende placering
er: 

Piger indtil 12 år : 100 meter 
løb: 2. Dorte Damsgård . 400 
meter : 3. Helene Arvidson . 
Fire gange 100 meter : 2. Anne 
Rohlen, Dorte Damsgård, 
Trine Christensen og Helene 
Arvidsson . Højdespring: 2. 
Dorte Damsgård, 3. Anne 
Rohlen . Længdespring: 2. 
Dorte Damsgård, 3. Tina Ed
vardsen . 

Piger 13-14 år: 100 meter: 1. 
Anette Nielsen, 2. Rikke Niel
sen. 400 meter: 2. Anette Niel
sen . Fire gange 100 meter: 1. 
Anette Nielsen , Merethe 

Christensen , Rikke Nielsen 
og Trine Christensen. Højde 
spring : 1. Merethe Christen
sen , 3. Rikke Nielsen. Læhg
despring: 3. Trine Christen
sen . Diskoskast: 3. Merethe 
Christensen. Spydkast: 3. 
Mette Bach . 

Piger 15-16 år : Højde
spring: 3. Lena Rohlen : 
Længdespring : 1. Lena Roh
len. Diskoskast: 2. Lena Roh
len. 

Kvinder :. 100 meter: 1. Pia 
Vanggaard, 3. Hanne Rohlen . 
400 meter: 1. Pia Vanggaard . 
800 meter : 1. Pia Vanggaard, 
3. Else Christensen . Længde
spring: 3. Hanne Pohlen. 
Kuglestød: 3. Else Marie 
Christensen . 

Drenge indtil 12 år : 100 me
ter: 2. Toia Pedersen , 3. Peter 
Schumann . 400 meter: 1. Toia 
Pedersen. Fire gange 100 me
ter : 1. Toia, Allan, Kim og 
Peter. Kuglestød : 1. Kim Stel
lan Jensen, 3. Peter Sch u
mann . Spydkast: 1. Kim Jen
sen . Diskoskast: 2. Kim Jen
sen. Højdespring : Peter Schu
mann. Længdespring: 2. Toia 
Pedersen. 

Drenge 13-14 år: Læng de
spring: 1. Morten Pedersen . 
Spydkast : 1. Gert Rasmus sen . 
Diskoskast : 2. Gert Rasmus
sen . Højdespring : 2. Morten 
Peders r n . 

Mænd : Spydkast: 3. Morten 
Hougaard . 

DYBVAD: 
Dybvad Idrætsklub vandt 

flest mesterskaber, 17, sam
men med Odense Freja. Dyb-

va d havde 16 deltagere med , ren Bru un om guld og sølv 
og det var et handicap i hold- il OO meter løb. Søren Bolvig 
konkurrencen , hvor klubber vandt , men til gengæld blev 
med mange deltagere også Søren .Bruun bedre placeret i 
scorede' mange point. læ ngdespring . Han blev nr . to 

Dybvad havde ingen dren- med 5,89 meter, personlig re-
g~ uhder, 12 år , og _det var ___ kord. Søren Bqlvig blev_Jl r. 
eneste un gdomsr æ kke, Dyb- tre med 5,84 meter , også per 
vad IK ikke hentede et me- sonlig rekord. Søren Bruun 
sterskab i. Hos 11-12 årige blev . nr . to i diskoskast . 
piger dominerede Dybvad til Dybvad klarede sig også 
gengæld og tog syv af otte fint hos 17-18 årige drenge. 
mestersk aber . Tim Brunø vandt 100 mete r, 

Gisel a Kjellin gbro va ndt Peter Kjellingbro vandt 400 
100 meter løb, højdespring og meter og højdespring . Mads 
kuglestød , og hun var på det Krogh blev nr . to i kuglestød 
vindende sta fethold sammen og Kasper Nielsen nr.to i 400 
med Lise Bøgh , Birgit Elneff meter løb . 
og . Helene Chris tiansen. Lise Peter Kjellingbro startede 
Bøgh vandt diskoskast, Birgit hos senior i hækkeløb, som 
Elneff spydkast og Helene han vandt. I fire gange 100 
Christiansen 400 meter løb . me ter blev Dybvads hold med 

Hos 13-14 årige vandt Dyb- Orla Mortensen, Mads Krogh, 
vads eneste deltager, Cah na Peter Kjellingbro og Tim 
Simonsen, spydkast. Brunø nr . to. 

Lone B. Niel 'sen var domi
nerende hos 15-16 årige og 
vandt alle kast: Kuglestød, E 
spydkast og diskoskast, de to 
sidstnævnte med personlige 
rekorder på henholdsvis 32,66 " 
meter og 28,03 meter . Vibeke 
Nielsen fik tre andenpladser: 
Højdespring med 1,45 meter 
som vinderen , længdespring 
og spydkast. 

Hos 13-14 årige vandt Jes
per Nielsen 1500 meter i per 
sonlig rekordtid 4,57,1 minut
ter . Mads Rye Christensen 
blev nr. tre i spydkast og i 
1500 meter løb m,ed personli -
ge rek order. · 

Hos 15-16 årigf kæmpede 
Dyvads Søren Bolvig og Sø-

Gunnar Møller Nielsen med pokalerne . 



Kim Stellan Jensen og Gert Rasmussen - landsmestre. 

Sæbydrenge blev landsmestre 
SÆBY: To Sæbydrenge var 

blandt de 14, som erobrede et 
landsmesterskab ved atletik
konkurrencerne i Randers i 
weekenden. 12-årige Kim 
Stellan Jensen og 14-årige 
Gert Rasmussen deltog i 
spydkast og præsterede kast 
på 29,11 meter og 36,99 meter. 

De to Sæby-drenge videre
fører de fornemme traditio
ner i deres klub, SIK 80, i 
denne disciplin. Allerede i 
1969 havde klubben 14-årige 
Arne Houmann øverst på den 
jyske rangliste med 42,62 me
ter, og siden har klubben haft 
adskillige skrappe spydkaste-

re. Blandt pigerne har blandt 
andre Bettina Gregersen og 
Beate Gade udmærket sig. 

I den kommende weekend 
deltager en anden af klub
bens talenter, Morten Hou
gaard, i et elitekursus i Kø
benhavn med en østtysk in
struktør i spydkast. 



Sæby IK tik 1/-//-&'6 . 
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01 amtsmestre 
SÆBY: Sæby Idrætsklub, 

SIK 80, hjemførte ni amts
mesterskaber ved indendørs 
atletikstævnet i Dybvad-Hal
len. Nordjyllands Amts Gym
nastik- & Idrætsforeninger 
arrangerede mesterskabs
stævnet, som omfattede me
sterskaberne i sprint med tre 
gange 33 meter løb og tre
spring. 

Ud over de to øvelser var 
der kuglestød og 800 meter 
løb. Ved tre stævner inden jul 
afvikles amtsmesterskaber i 
de restrende seks indendørs 
;atletikøvelser. 

Der blev kæmpet om ialt 18 
mesterskaber i Dybvad-Hal
len , og SI-K ~O~iog"!ig a~ t al v" 
!delen med de ni mesterska
ber. Der var ·deltagere fra 
Dybvad , Sæby, Aalborg, Fre
derikshavn og Hals. 

I sprint blev følgende fra 

Sæby mestre : 
Hans Henrik Flensted, Pe

ter Schumann, Tinna Hou
gaard, Dorte Damsgaard og 
Rikke Nielsen . 

I trespring vandt Sæby fire 
mesterskaber ved Pete i-'Schu
mann, Morten Petersen, Dor
te Damsgaard og Trine Chri -
stensen. · 

Sæby-deltagerne opnåede 
desuden fire førstepladser i 
øvelser, der ikke var mester
skabsøvelser: 

I kugletød ved Hans Hen
rik Flensted og Peter Schu
mann og i 800 meter løb ved 

· Hans Henrik Flensted og 
Dorte Damsgaard. 

Følgende fra Sæby opnåede -
andenpladser: Anders Grøn , 
Brian Ugilt, Tinna Hougaard, 
Anette Nielsen og Charlotte 
Langthjem. · 

\ 
• C: 
1!. .. 
: 



unsdag den 19. november 1986 

SIK:80 
satte 
tre hal
rekotder' 
på stribe 
SIK 80 deltog ~ndag i anden 
afdeling af NAGl's amtsme
sterskaber. Stævnet blev af
holdt i Dybvad. 

Der skulle denne gang fin
des amtsmestre i længde
spring og hækkeløb, og des
uden blev der konkurreret i 
300 meter løb og højdespring . 
. Det fornemste SIK-re·sultat . 

var Toai Pedersens amtsme
sterskab i længdespring. Hver 
gang, han sprang, . satte han 
ny halrekord. Serien lød på 
4,99 m,-5,04 m og 5,09 m, så 
han havde grund til at være 
tilfreds med · sin indsats. At 
han så også vandt 300 m lø-

. bet, gjorde naturligvis ikke 
præstationen ringere. 

SIK's mesterskabshøst var 
dog ikke så stor som ved det 
sidste stævne, hvor Sæby satte 
sig på halvdelen. 

Ud over Toais i længde
spring blev Anette Nielsen 
(13-14 år) mester i 3x33 m 
hæk i tiden 19,12 sek., mens 
Trine Christensen (13-14 år) 
tog sig af mesterskabet i læng
despring med 4,-76 m, hvilket 
må sige at være en overor
dentlig flot præstation, da 
Trine kun er 13 år. . 

Desuden blev det til første
pladser for Anette Nielsen i 
300 m løb og i højdespring til 
Hans Henrik Flensted (9-10 
år), Peter Schumann (11-12 
år) og Merete Christensen (13-
14 år). 

sem 



f Dygtige ~ _,tb~ 
'.. atleter·· · 

SIK 80 deltog i weekend' en i 
NAGis amtsmesterskaber, 
som blev afholdt i Dyfivad-

. . 
hallen. ,. Det va_r: denne ~ gang 
øv~lserne 800 m ·1ø b og kugle

, st~d, der blev aijloldt mester-
. . 

sk~b~r _i s~mt .trespring og 
3x33 m løb --som almindelige 
stævneøvelser. 

Sæby fik fem amt~mester
skaber samt fire førstepladser 
i øvelserne, som ikke yar me"". 
sterskabsøvelser --

-· 

Amtsmestre: Andeis Grøn · ., 

(10 år), Kjm Stellan Jef!sen .· 
(12 år), Gert -Rasmussen (14 

\. år), Hans Henrik Flensted (10 _ , 
år), Toai Pedersen (1-2 år). 

3x33 m løb. Førstepladser: 
Tinna Hougaard · (10 år), Toai 
Petersen -(12 år), Rikke Niel-

. sen (13-14 år}. Trespring: Toai _ 
Petersen (12 år) : 
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Hals overraskede ved 
t 

_amtsmesterskab 'erne 
Tegnede sig for hovedparten af guldmedaljerne 

DYBV AD: Ved årets sidste 
indendørs atletikstævne i 
Dybvad-Hallen, arrangeret 
af Nordjyllands Amts Gym
nastik- og Idrætsforeninger, 
tog Hals sig overraskende af 
de fleste amtsmesterskaber, 
nemlig seks. Dybvad Idræts
klub hjemførte fem og Sæby 
Idrætsklub fire mesterska
ber. Amtsmesterskaberne af
vikledes i 300 meter løb og 
højdespring med undtagelse i 
rækkerne for piger og drenge 
under 10 år. 

Men ellers var Dybvad IK 
igen den mest vindende klub. 
Dybvad tog sig af ikke færre 
end 15 af 32 førstepladser. For 
første gang formåede Hals at 
kile sig ind mellem Dybvad 
og Sæby, og Hals tog ni første
pladser, mens Sæby måtte nø
jes med otte førstepladser. 
Frederikshavn, Aalborg AK 
og Hjørring fik ingen første
pladser. 

. Stævnet havde rekorddel
tagelse med 120 piger og dren
ge. 

Sæby og Dybvad opnåede 
følgende placeringer ved 
stævnet: 

PIGER: 
Piger indtil 10 år: 300 meter 

løb: 1. Susanne Christensen, 
Dybvad, 2. Mette Brassøe, 
Dybvad, 3. Heidi Ann Larsen, 
Dybvad. Længdespring: 1. 
Susanne Christensen, 2. Kari
na Jensen, Dybvad, 3. Tinna 
Hougaard, Sæby. Højde
spring : 1. Susanne Christen
sen, 2. Heidi Ann Larsen, 3. 
Dorte Søndergaard, Sæby. 

Piger 11-12 år: Hækkeløb: 
1. Gisela Kjellingbro, Dyb
vad , 2. Dorte Damsgaard, Sæ
by., 3. Birgit Elneff, Dybvad . 
300 meter løb : 1. Gisela Kjel
lingbro, 2. Dorte Damsgaard, 
3. Lise Bøgh, Dybvad. Læng
despring : 1. Gisela Kjel
lingbro, 2. Dorte Damsgaard, 
3. Lise Bøgh . Højdespring : 1. 
Gisela Kjellingbro, 2. Anne 
Rohlen, Sæby, 3. Dorte Dams
gaard . 

Piger 13-14 år : Hækkeløb :_ 
1. Carina Simonsen, Dybvad, 
2. Anette Nielsen, Sæby, 3. 
Rikke Nielsen, Sæby. 300 me
ter løb: 1. Anette Nielsen , 2 . 
Trine Christensen , Sæby , 3. 
Rikke Nielsen. Længde
spring : 1. Trine Christensen, 
2. Merete Christensen, Sæby , 
3. Rikke Nielsen. Højde
spring: 1. Merete Christensen, 
2. Anette Nielsen, 3. Rikke 
Nielsen. 

Piger 15-16 år: 300 meter 
løb: 1. Vibeke N.Hansen, Dyb
vad, 2. Lone B.Hansen, Dyb
vad . Længdespring : 1. Vibeke 
N.Hansen . Højdespring : 1. Vi
beke N.Hansen. 

Piger 17-18 år: 1. Inge 
Hanghøj, Dybvad. 

DRENGE: 
Drenge indtil 10 år: 300 me

ter løb: 1. Rasmus Brunø, 
Dybvad, 2. Hans H.Flensted, 
Sæby, 3. Oluf Olesen, Frede
rikshavn. Længdespring : 1. 
Anders Grøn , Sæby , 2. Hans 
H.Flensted, 3. Rasmus Brunø. 
Højdespring : 1. Hans 
H .Flensted, 2. Anders Grøn, 
3. Allan Ugilt , Sæby. 

Drenge 11-12 år : Hække
løb: 2. Peter Schumann, Sæ
by, 3. Kimm S.Jensen, Sæby . 
300 meter løb: 1. Toai Peder
sen, Sæby, 2. Peter Schu
mann, 3. Kim S.Jensen . 
Længdespring: 1. Toia Peder
sen med 5,30 meter, der er 
halrekord , 2. Peter Schu
mann , 3. Kim S. Jensen . Høj
despring : Toai Pedersen og 
Peter Schumann delte første
pladsen med hver 1,35 meter . 

Drenge 13-14 år: Hække
løb: 2. Jesper Nielsen, Dyb
vad , 3. Claus Bech , .Dybvad . 

300 meter løb : 2. Jesper Niel
sen, 3. Claus Bech. Længde
spring: 2. Michael Veien, 

· Dybvad, 3. Morten Petersen, 
Sæby . Højdespring : 2. Micha 
el Veien. 

Drenge 15-16 år: Hække
løb: 1. Søren Bruun, Dybvad, 
2. Morten Krogh, Sæby. 300 
meter: 2. Søren Bruun . Læng
despring: 1. Søren Bruun, 2. 
Søren Bolvig, Dybvad . Høj
despring: 2. Morten Krogh, 
Sæby, 3. Søren Bruun. 



Onsdag den 28 .. januar 1987 

·Tre amtsmesterskaber 
i terrænløb til Sæby 
Atletikklubben SIK 80 deltog 
lørdag i NAGis amtsmester
skaber i ·terrænløb~ som fandt 

-sted i Hals. .,. 
Stævnet fik et vellykket for

løb, men ikk~ _alle havqe t~get 
tilsttækkeligt hensyn (il vin
tervejret. , · Ruten var· på sine 
steder iset og glat, og for dem, 
der · ikke havde medbragt pig
sko, kostede det af og til en 
tur på enden - og 4ermed 
kostbare sekunder. 

De syv deltagende sæbynit
·ter ·: klarede sig iniidlertjd 

~~-p~n~; ;Pe-:hjembragte/to . iildi.- . 
. , · -

viduelle mesterskaber samt et 
holdmesterskab. 

Hos de 11-12 årige blev 
Hans Hettrik . Flensted nr. i i 
tiden 14.15,6 min. for de 3 
. kin; __ ,, · 

Hos de 13-14 årige b_lev 
Gert Rasmussen nr. 3.og Hen
rik Hougaard nr. 4. 

Holdmesterskabet gik til de 
13-14 årige piger, hvor M-ette 

.Back blev nr. 6, Rikke Nielsen 
nr. 5, Dorte Damsgaard nr. 4 

. og Trine Christensen nr. 1· i ti-
den_l4.U8,2-min. · 

ti'. • ·· ·' 

126 uiige atletikåaøvJt'e_, 
:Cif stede. i Sæby: --:, · · 
Sæby-hallen dannede :i .søn-· ' I de tre yngste aldersgrup
dags rammen om det første af per gav· de ti :bedst placerede 
fire atletikstævner for nord- point til )Joldet, mens det i de 
jysk ungdom. to ældste aldersgrupper kun 

Atletikklubben _SIK 80 var var de fem bedste, der talte _ 
arrangør af NAGis holdkon- med. 
kurrence for nordjyske atle- Efter ,denne første runde 
tikklubber. Der var deltagelse . f øreF Sæby aldersgrupJ?en_ 
af i alt 126 atletikudøvere fra · indtil 10 år og 11-12 års ·grup~-
klubberne FAK,.. Frederiles- pen, AFF fører 13~14, års -
havn·, · HG, Hjørring, AFF, - gruppen: -og-- 15-16 .åt~ ~irup- . 
Aalborg, Dybvad, Hals . og pen, mep.s Dybvad ligger klart-.. 
Sæby . . Deltagerne var i alde- · i spidseJ} · i den ældste __ ald~rs
ren fra 9 til 18 år, og der blev · gruppe,_ 17-18-årige. · · · 
konkurreret i disciplinerne sem 
3x33 m løb, kuglestød, tre-
spring og 800 m løb. 



Onsdag den 4. februar 1987 

Sæby og Dybvad 
satte deres præg på 
landsmesterskaber 
Atletikklubberne i Dybvad og 
Sæby fik begge et pænt udbyt
te med hjem ved DDGU's in
dendørsmesterskaber og ter
rænløbsmesterskaber, der i 
weekend'en blev afviklet i 
Fuglsøcentret. Således .har 
SIK 80 aldrig tidligere haft ni 
landsmestre med hjem i bus
sen, hvilket naturligvis var 
med til at løfte stemningen. 

De forskellige vindere var: 
13-14 år, 3x33 m løb: Rikke 

Nielsen, Sæby, længde: Gisela 
Kjellingsbro, Dybvad. 

15-16 år, højde: Merete 
Christensen, Sæby. 

Hos seniorerne besatte Vi
beke Hansen, Dybvad, første
pladsen i højdespring, 3x33 m 
løb og kuglestød. Hos de 13-
14 årige drenge blev Toai Pe-

dersen mester i 3x33 m løb og 
længdespring. 

I terrænløb blev Trine Chri
stensen, Sæby, individuel me
ster på 1500 m, og sammen 
med Dorte Damsgård, Sæby, 
og Pernille Bønnelykke, Hals, 
tog de holdmesterskabet for 
de 13-14 årige med hjem til 
Vendsyssel. 

Hos de 15-16 årige blev Me
rete Christensen, Sæby, Anet
te Nielsen, Sæby, og Lise 
Hundevad, Dybvad, holdme
stre, og det samme blev de 13-
14 årige drenge Toai Peder
sen, Sæby, Mads Christensen, 
Dybvad og Morten Bischoff, 
Dybvad. 

I motionsrækken for "kvin
der var distancen 3000 m, og 

Fra venstre Rikke Nielsen, 
Dorthe Damsgaard, Merethe 
Christensen, Toai Pedersen 
Anette Nielsen og Trine Chri
stensen. 

her blev Pia Vanggaard, Sæ
by, vinder, og sammen med 
Else Jensen og Pernille Niel
sen vandt hun holdmesterska
bet. Else Jensen blev tillige 
vinder i motionsklassen over 
7,5 km. 

sem 
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T,o Sæby,~piger i 
TV i · næste uge 
For to af ·s1K 80's unge atle
tikudøvere blev DDGU's 
landsmesterskabsstævne, der i 
weekend'en afvikledes i Fugl
sø-centret, en speciel stor op
levelse. 

Danmarks Radio var til ste
de under hele stævnet. med en 
reportagevogn for .at . optage 
~( in~lag "·dt ~n , populære 
·bø,ne-Og uJigdomsudsendelse· 
»i · I>ag Sport«, som sendes 
hver onsdag eftermiddag. 

Fjernsynsholdet havde 
valgt at følge fire af de yngste 
piger ved stævnet, og her-

Rikke Nielse,n og AnneRohlen kommer i TV næste onsdag. 

iblandt var der to sænynitter, 
.. Rikke Niel.sen og Anne Roh

len, soni begge er 13 år. 
- V i vidste ikke noget om, 

at fjernsynet ville være til ste
de, fortæller SIK 80's for
mand, Gunnar ··møller Niel
sen. - Men da vi kom der
ned, blev jeg orienteret af 
stævnets arrangører om, hvad 
der skulle ske, og senere blev 
jeg interviewet af en af jour-

nalisterne fra TV-holdet for 
at få pigernes baggrund nær
mere belyst. Derefter fulgte 
reportageholdet pigerne un
der hele stævnet, også når der 
ikke var konkurrencer, bl.a. 
om aftenen, hvor der var spis
nifig og dans . · 

Som tak for indsatsen fik 
pigerne udleveret en sports
trøje påtrykt »I Dag Sport~<. 

sem 



Måtte nøjes-med 
to bronzemedaljer 
Efter forrige weekends·mange 
triumfer ved DDGUs lands
mesterskabsstævne i Fuglsø
centret, måtte SIK 80 i denne 
weekend tage til takke med 
mere beskedne placeringer 
ve'd Dansk Atletik Forbunds 
jyske mesterskaber i Marselis
borg-hallen i Århus. 

SIK 80 havde 14 deltagere 

med, hvoraf de otte var før" 
steårs aktive i deres respektive 
aldersgrupper. 

- De to yngste, Hans Hen
rik Flensted og Anders Grøn, 
der begge er 11 år, sprang 
henholdsvis 1,25 og 1,20 i 
højde, hvilket gav dem· en 6. 
og 7. plads, . fortæller klub- . 
bens formand, Gunnar Møl-

Onsdag den 11. februar 1987 

ler Nielsen. - Og det er resul
tater_, SO in er lovende f Clf næ
ste års JM. 

Mette Olesen (12 år) kom· i 
finalen i kuglestød og stødte 
7, 13 m, hvilket rakte til en 5. 
plads. Dorthe Damsgaard (13 
år) ·løb 60 m i tiden 8,4 sek. og 
fik derm.ed bronze. Rikke 
Nielsen, der er 14 år, var også 
godt løbende i Århus, men 
hun manglede en tiendedel i 
finalen for at få medalje. 

Toai Pedersen kom på 
trods af sygdom i finalen i bå
de 60 m løb og 1ængdespring, 
og det blev til henholdsvis en , 
5. og 6. plads. Men da Toai er 
f ørsteårs, bliver der mulighed 
for revanche næste år i samme 
aldersgruppe. 

Merete Christensen opnåe
de også . et fornemt resultat, 

J da hun sprang 1,60 m i højde
spring, hvilket gav en bronze
medalje i aldersgruppen 15-16 

.år. Morten Krogh (16 år) satte 
personlig rekord med 1, 70 m i 
højde og fik dermed en 4. 
plads . 

Efter stævnet blev der udta
get fire SIK 80' ere, som skal 
med til DM-stævnet i Rødov
r_ehallen den 21.-22. februar. 
Det blev Merete Christensen i. 
højde, Morten Krog. i højde, 
Dorthe Damsgaard i 60 m løb 
og Toai Pedersen i 60 m løb, l længde og 300 m løb. sem 
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. SÆ~Y :-En fejl i. d~t kame- dør~. optagelsern~ -.ikke plev . 
· ra, · soin Panmarks Radio · · til noget' p.å grund af ep fejL ·.. 1 

· -brugte til ORtagel&er i: Fugls"'- . Udendørs optagelserne o.g in- · 
; lejre~ _forleden, va:r;-·~~yld 'i/ at terview .med de to»Sæpy-piger · 
der ikke ·.var atletik '~-optagel- · . var _go(le nok, men indendørs . 

: . ser i fjetnsynets børneuosen- . ·9ptagel$erne : ~iksede, · og da 
-·delse i går ._ ,~ftermiddags . · To · der va~·- t~l~ -·.orn ~x1 helhed, · ; 
atletikpiger '. f_ra Sæby Idr~ts- . faldt det ·-hel~ væk .' f . ', .• , , • • • • , 

klub ·, ·Rikke · Nielsen og Anne · . Pigerne . og drengene fra . 
Rohlen, skulle .være hoved- SIK ~ Jio· godt · sk'i1~fede~ da . 
personer i op~agelserne. · ·. · i · , · .Gunnar :M_~lle'r . Nielsen gav 

·Led_er en ~ af tv-holdet , i · dem meddelelsen under træ-
Fuglsø, Jan Ro~endahl, Har n-ingell . i Sæ~y -Hall~n . .. Alle · 
over .for formanden for Sæ- h~vde g:lædet..sig·.tjl at se .-Rik..;. 
by-klubben, Gunnar Møller · ke Nie.lsen og ·Anne Ro~len · · 

·. Nielsen, . beklaget, at- 'inden- optræde · på ' ·Sk~rmen . . : 



Atletikklubben SIK 80 bar i ·· Dybvad, der fører.· mep · 64 
Sæby-hallen \'æret arrangør af points foran Hals~med 12. 
det andet af fire adetikstæv- · Blandt resultaterne ·kan det · 
ner i NAGis .boldion:kurrence· nævnes, _at i gruppen op til 1(} 
for nordjyske atle~lubber, · år vandt Allan -Ugilt -højqe _-
og det. blev· en ny triumf for spring og -300 m løb, mens 
hjemmebaneklubben: Anders Grøn vandt længde

Eftc~.r anden runde er stillin
. gen de!}, at ~æby fører i de fi

re yngste aldersgrupper. 
. I gruppen indtil ti år fører 

· Sæby · med _273 poi~t _s foran 
Dybvad med 246.--Hos . 1-1-12 
årige har Sæby 338 points 
mod Dybvads 256. I. alders
gruppen 13-14 år fører Sæby 
·med 289 points mod Dybvads 
279 ,5, og endelig p er Sæby i 
spi(jsen hos de 15-16 årige 
med 90 points med AFF, Aal-

, borg, på andenpladsen med 
52 points--

I i7"18 års gruppen er det 

spring hos -de 11-12 årige. I 
denne aldersgruppe vandt 
Hans H. Flensted højdespring 
og 300 m løb, mens . Louise 
Olesen sejrede i højdespring 
hos pigerne. "" 

. . . 

I 13-14 års gr~ppen vandt 
Trine Christensen i længde
. spring, mens Toai Pederse~ li
geledes ]?lev nr. et i alle r fire 
discipliner. . . 

Hos de 15-16 årige blev 
Anette Nielsen nr. et i hæk og 
300 m løb, mens Merete Chri
stensen var bedt i højdespring 
og ·længdespring. 

sem 



Kommende danmarksmestre? 
4 unge dygtige atletikudøvere fra SIK 80 har igen i år kvalificeret sig til danmarksme
sterskaberne i atletik, som finder sted i Rødovre den 21. og 22. februar. 

På billedet ses de 4 unge mennesker sammen med deres træner Gunnar Møller Nielsen bagest i 
billedet : Fra venstre er det Toai Pedersen, 13 år, som deltager i 60 m, 300 m løb samt længde
spring, Morten Krogh , 16 år, deltager i højdespring, Dorthe Damsgaard, 13 år, deltager i 60 m løb. 
Merete Christensen, 15 år, er startet med opvarmningen ved at stå i bro over sine kammerater . 
Hun deltager i højdespring . 

Sparekassen Nordjylland støtter blandt andet også idrætsfolk , der udtages til sådanne 
arrangementer. Sport betyder kammeratskab, dejlige oplevelser for livet og frem for alt 
en sund sjæl i et sundt legeme - ikke mindst for ungdommen. 

Vi ønsker held og lykke 
ved danmarksmesterskaberne 

• 001rcljylland 
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Atletik og håndbold tog 
sig af erindringsgaver 

SÆBY: Uddelingen af erin
dringsgaver og mesterskabs

" mærker for 1986, der fandt · 
· sted i aftes på Sæby Rådhus, 

var koncentreret om to 
idrætsgrene, hån _dbold og at~ 
!etik. Men selv om kun to 
idrætsgrene var repræsente-

~ ret, måtte borgmester Frede 
Nielsen (V) alligevel over
række ikke færre end 83 
erindringsgaver til 52 idræts 
folk. 
, Blandt modtagerne var 
Lyngså Boldklubs dame
håndboldhold fra 1. .division, 
der fik erindringsgaver, fordi 
holdet sidste år vandt lands
pokalturneringen . Også hold-

- ets træner, Preben Leth Pe
. dersen, var blandt modtager

ne . 
Dybvad Idrætsklub var re- . 

præsenteret af 18' medle~-
~ mer, som fik 46 erindringsga

ver, mens Sæby Idrætsklub 
var repræsenteret af 17 med
lemmer, der*nodtog 20 erin
dring&gaver og mesterskabs-
·mær ker. · 

Eriildringsgaverne og me
sterskab~mær kerne tilfaldt: 

SIK 80 atletikafd.: . 
Jan Lai:ig, Gert Rasmussen: 

Landsmestre i terrænløb. 
Merete Christensen, Trine 

Christensen, Anette Nielsen: 
Landsmestre i terrænløb for 
hold. 

Hans · Henrik Flensted: 
Landsmester i længdespring. 

Anne Rohlen: t.andsmester 
i højdespring . 

Landsholdets anfører, Bente Preben Leth Pedersen - pokal0 

Thomsen, Lyngså, fik erin- • vindernes træner. 
. dringsgave. 

Morten Pedersen : For
bundsmester i længdespring 
(5,15). . 

Kim S. Jensen: Forbunds 
mester i spydkast (36,99). 
· Peter Schumann: For

bundsmester i højdespring 
(1,40). . · 

Toai Pedersen , Allan An
kerstjerne, Kim S. Jensen, 
Peter Schumann: Forbunds
mestre i 4x100 meter (59,4). 

Pia Vanggård: Forbunds
mester i 800 meter (2.38,2 
min .). 

Lena Rohlen : Forbunds
. mester i lamgdespring ( 4, 76 

meter). Merete , Christensen, 
Anette Nielsen, Rikke Niel-

/ 

sen , Trine Chr istensen: For
bundsmestre i 4x100 meter 
(55,fl sek.) . 

Lyngså Boldklub: 
Charlo ~te Ottosen, Beate 

Gade, Lone Sørensen, Lisbeth 
N. Nielsen: Udtaget til JHFs 
kred s 1. junio rhold jysk me
sterskab for kreclshold . 

Annette Rasmussen , Char
lotte Birkmose , Bente Thom
sen, ~Isa Chris tensen , Bolette 
V. Ingen , Conni Pedersen, 
Helle Beermann , Annie D. 
Nielsen, Tine Mortensen, Bir
git Sørensen ,· Lotte Nielsen, 
Annette Knudsen , Pr eben 
Leth Ped ersen : · Vinder af 
DHF pokalturnering . 

Dytivad IK:• . 
Morten Bischoff: Terræn

hold, _ landsmesterskab . Ras
mus Brunø: 60 meter hække-

. løb, laridsmesterskab. Tim 
Brunø : 60 meter løb, JMU -
inde. 100 meter løb , 200 meter 
løb , stafet JMU. 100 meter 
løb, forbundsmesterskab. Sø
ren Bruun: Stafet , jysk re
kord. Lise Bøgh : D.iskos-sta
fet, forbundsmesterskab. Hel
ene Christiansen: 400 meter 
løb, stafet, forbundsmesters
kab . Birgit Eli:ieff: Spyd, sta
fet, forbundsmesterskab. 
John Grønbech : Stafet, JMU. 
Gisela Kjellingbro: Kugle, 
JMU-inde. Hold : Landsmes
terskab. 100 meter løb, højde, 
kugle, stafet , forbundsmes
terskab . Peter Kjellingbro : 
Stafet, Jysk rekord, 400 meter 
løb: JM-junior, stafet, JMU, 
400 meter løb, hækkeløb, høj
de, forbundsmester. Rene 
Kristensen : Hækkeløb , 60 
meter løb, længde , landsmes
terskab. Mads Krogh: Stafet, 
jysk rekord, stafet, JMU. Jes
per Nielsen : 1500 meter løb, ., 
forbundsmesterskab . Lise B. 
Nielsen: Hækkeløb , lands
mesterskab . Lone B. Nielsen: 
Kugle JM -junior, kugle JMU, 
kugle DMU, kugle landsmes
terskab, kugle , spyd, diskos, 
forbundsmesterskab. Peter 
Bol vig Nielsen: .Terræn-hold, 
landsmesterskab. Søren Bol
vig Nielsen: Stafet, jysk re
kord, trespring, JMU-inde, 
100 meter .løb, forbundsmes
terskab . Carina Simonsen: 
Spyd, forbundsmesterskab. · 



15-årig Sæby-pige 
blev dansk mester 
Ved de danske indendørsme
sterskaber i atletik for ung
dom var SIK 80 repræsenteret 
med fire deltagere, og de kom 
hjem med særdefes tilfredsstil
lende resultater, bl.a. en før
ste- og en tredjeplads. Mester
skabsstævnet fandt sted i 
Røvovre. 

Førstepladsen og dermed 
det danske mesterskab gik til 
den 15-årige højdespringer 
Merete Christensen, der sik
rede sig sejren med et spring 

på 1,60 m, hvilket er en tange
ring af hendes personlige re
kord. Mesterskabet er så me
get mere bemærkelsesværdigt, 
da Merete kun er 15 år, og 
gruppen, hun deltog i, er for 
15-16 årige, så hvad kan det 
ikke blive til næste år. 

Tredjepladsen gik til 13-åri
ge Toai Pedersen, der deltog i 
tre discipliner i aldersgruppen 
op til og med 14 år. Bronze
medaljen sikrede han sig i 300 
m løb i tiden 43,9 sek. Des-

uden blev han nr. seks i 60 m 
løb i tiden 8,3 sek. og nr. syv i 
længdespring med 5,17 m. 

For en anden af Sæby-atle
terne, Dorte Damsgaard, var 
dagen knap så vellykket. Ef-
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Små idrætsklubber 
kan handle hurtigt 

SÆBY : Formanden for Sæ
by Idrætsklub, SIK 80, Gun 
nar Møller Nielsen , under
stregede på generalforsamlin
gen i klubben, at det er bedre 
med mange små klubber end 
med en stor klub med flere 
afdelinger . SIK 80 . er netop 
blevet de~t. Gymnastikafde
lingen har skilt sig ud og er 
blevet en selvstændig klub . 
De små foreninger kan hand
le hurtigt og er tæt på beslut
ningsprocessen, sagde Gun
nar Møller Nielsen . 

Opdelingen af Sæby 
_Idrætsklub gælder fra 1. ja
nuar i år, og generalforsam
lingen var sidste fælles gene
ralforsamling for atletik og 
gymnastik. Gunnar Møller 
Nielsen pointerede, at både 
atletik og gymnastik har et 
medlemsgrundlag til selv
stændige foreninger. Delin
gen blev vedtaget allerede for 
et år siden . !jan takkede for 
det gode samarbejde , der har 
været mellem atletikafdeling 
og gymnastikafdeling. · 

Gunnar Møller Nielsen for
stætter som formand for SlK 
80, der nu alene har atletik på 
programmet. I beretningen 
beskæftigede han sig med de 
mange stævner, klubben har 
arrangeret eller har deltaget 
i. Han omtalte indvielsen af 
klubhuset på Sæby Stadion 
og sagde , at det fungerer til
fredsstillende . 

Else Stellan Jensen blev ny 
kasserer i SIK 80. 

Der er oprettet motionsatle 
tik, og det er blevet en stor 
succes. 

Under omtalen af atletik
banerne på Sæby Stadion sag
de Gunnar Møller Nielsen , at 
han aldrig blev træt af at 
beskrive de elendige banefor
hold og bemærkede, at SIK 
her passende kan stå for Store 
Iturevne Klippeblokke. Atle
tikbanerne i Sæby er på an
denpladsen på Fritidsnæv-

Jørgen Mellergaard, gymna
stik-formand: Små klubber er 
bedst. 

nets prioriteringsliste for 
idrætsanlæg. 

Med de mange fine resulta- . 
ter, der blev opnået i 1986, ser 
atletikformanden lyst på 
fremtiden. 

Også formanden for gym
nastikafdelingen, Jørgen 
Mellergaard , fandt, at mindre 
klubber arbejder bedst. Han 
takkede atletikafdelingen for 
godt og gnidningsløst samar
bejde. 

Gymnastika 'fdelingen, der · 
tæller 250 gymnaster , satser 
ikke på konkurrencer, men 
mere på det sociale samvær. 
Det forløbne år var gået fint. 
Sæby-gymnaster deltog bl.a. i 
fællestræning i Aalborg og 
Hjallerup, ligesom de . var 
med ved VGUs sommerstæv
ne . Der er 13 gymnastikin
struktører og otte hjælpetræ
nere i foreningen. Den ny 
gymnastikforening, der holdt 
stiftende generalforsamling i 
november, har forårsopvis
ning i Sæby-Hallen som et 
led i hallens 10 års jubilæ
umsprogram. 

Atletikafdelingens regn
skab oplæstes af Hanne Roh
len. Det balancerer med 
507.208 kr. og slutter med et 
overskud på 37.199 kr. Hans 
Gaardbo oplæste gymnasti
kafdelingens regnskab, som 
balancerer med 61.854 kr. 

Til bestyrelsen for Sæby 
Idrætsklub, som fremover 
kun er atletikklub, nyvalgtes 
Else Stellan Jensen og gen
valgtes Grete Hougaard. Ef
ter generalforsamlingen kon
stituerede bestyrelsen sig med 
Gunnart Møller Nielsen som 
formand , Grete Hougaard 
som næstformand, Else Stel
lan Jensen som ny kasserer, 
Hanne P..ohlen som ny sekre
tær. Olav Back bliver klub
husbestyrer. 



Denne . betegnelse gav klub
bens formand pi genenlfor
samlingen den succesrige atle
tikklub i S~by. 

nerne og set deres elendighed. 
Men der er håb! Vi er på 2: 
pladsen på kommunens prio
riteringsliste over idrætsba
ner. Jeg··håber på snarlige l_ld-

- Der foregår altid noget i bedringer, så vi fremover kan 
SIK, sagde han, og aktivitet komme _til at bruge tiden på 
skaber interesse. Det nye atletikken og ikke så meget 
klubhus har givet os de per- · ved skrivemaskinen. -

-f ekte rammer til at mødes un- Formanden var særdeles til- , 
der andre former for aktivite- f~eds med de opnåede resulta
ter end lige løb, spring og ter i årets løb. 
kast. Hver måned ·har vi af- - Det giver basis for en 
holdt klubaftener , hvor vi har yderligere udvikling i klub
arrangeret forskellige aktivite- ben, sagde han. - Det er vig
ter, som har kunnet bringe tigt, at vi kan vise Sæbys ung
medlemmerne sammen på dom, hvilke muligheder de 
tværs af aldrene. har inden for atletikken, både 

Gunnar Møller Nielsen om- socialt, oplevelsesmæssigt og 
talte også delingen af klubben · resultatmæssigt med gode 
i en atletik- og en gymnastik- -, trænere og interesserede for
afdeling pr. I. januar. ældre til at danne rammen om 

- Jeg er overbevist om, at klubben. Fremtiden er lys, da 
· det er det rigtige, vi har gjort vi har mange unge at bygge på 
sagde han. - Begge afdelin:- - og flere vil sikkert komme 
ger har et medlemsgrundlag, til. 
som gør dem i stand til at fun- Derefter forelagdes regn
gere som selvstændige klub- skabet, der-for atletikaf delin
ber. Jeg tror også, det er en gens vedkommende balaµce~ 
fordel for klubberne i Sæby, rer med 507 .208 kr. med ef 
at de ikke bliver for store. overskud på 37. 199 kr. Gym
Små klubber kan handle bur- nastikafdelingens regnskab 
tigt, og alle er med i_ beslut- balancere med 61.854 kr . 
ningsprocessen, hvilket gør, Til bestyrelsen nyvalgtes El-
at alle ·føler et større ansvar _ se Stellean Jensen og Grethe _ 
for, hvad der .foregår~ .. Hougaard. Efter generalf or- · 

Formanden kom ·derefter . samlingen konstituerede be- . 
i~ -~ de katastrofale då~lige, 1.. styrelsen . sig· med . ·Gunnar 
båneforhold på atletikstation ;. · Møiier Nielsen som f orinand, 
_ _. Jeg· bliver aldrig træt åf at'.-:· Grethe : Hougmd som . næst-

oeskrive 'forholdene " men! det . formånd, · Else S. Jensen som 
ei sikkert mange, der er blevet . - kasserer, Hanne Rohlen som 
t~tte af at høre derpå, sagde · sekretær og Olav Back som 
han. - Men de, der er blevet klubhusbestyrer . 
trætte, har ikke stået på b~a:- sem 



SæbY30g .Dybvad 
slås oni atletik
niester kaber 

DYBV AD: Indendørs atle
tiksæsonen nærmer sig sin 
afslutning . Når Nordjyllands 
Amts Gymnastik- og Idræts
foreninger holder sidste stæv 
ne i Dyb:vad-Hallen søndag 
22. marts "er der lagt op til et 
spændende opgør om hold
meste rskaberne mellem Dyb
vad Idrætsklub og Sæby 
Idrætsklub . 

Tredie runde af turnerin
gen , der fandt sted i Dybvad
Hallen , viste stor jævnbyr
dighed mellem de to klubber 
i de tre yngste aldersklasser. I 
gruppen indtil 10 år fører Sæ
by med 407 point mod Dyb
vads 371 point. Hals har 85 
point på trediepladsen. Hos 
11-12 årige blev der efter sid
ste stævne vendt op og ned på 
placeringen , efter at Dybvads 
deltagere havde en helt fan-

. tastisk god dag. -Fra at være 
bagud med 82 point er Dyb
vad nu foran med 14 point. 
Dybvad har 457 point mod 
Sæbys 443 point og AFF, Aal
borg, med 75 point . 

Hos 13-14 årige er forskel
len mellem de to \ klubber 
endnu mindre. Sæby fører 
knebent med 456 point mod 
Dybvads 450 point, mens AFF 
har 150 point. 

Derimod er spændingen 
forsvunbdet hos 15-16 årige , 
hvor Sæby har sat sig på før
stepladsen m~d 116 point , 
Hals 60 point og AFF 52 point. 
Dybvad er til gengæld en su
veræn vinder hos 17-18 årige 
med 105 point , Hals har 12 
point og Sæby og Freder iks
havn hver 11 point . 

Sidste runde samlede et 
hundrede atletikudøvere fra 
Hjørring , Frederikshavn, 
Hals , Sæby og Dybvad , og der ' 
blev vist indendørs ungdoms
atletik af høj klasse . Place
ringerne blev : 

Indt il 10 år : 
Tre gange 33 meter løb, 

sprint: 1. Allan Ugilt , Sæb y, 2. 
Chr. Nielsen, Sæby, og 3. Al-

lan Eckhardt , Sæby. 1. Lise 
. B.Nielsen , Dybvad , 2, Ann 
Hornum Nielsen , Dybvad , og 
3. Rikke Mortensen, Dybvad : 

800 meter løb: 1. Allan 
Ugilt , Sæby, 2. Mads Christi
ansen, Dybvad , og 3. Allan 
Eckhardt , Sæb y. 1. Maj Lar 
sen, Frederiksha vn, 2. · Mett e 
Brassøe , Dybvad , og 3. Ann 
Hornum Nielsen , Dybvad . 

Kuglestød: 1. Kim Kupetz , 
Sæby, 2. Mads Christiansen , 
Dybvad, og 3. Henrik Bi
schoff, Dybvad. 1. Louise 
Christensen, Sæby, 2 .. Pia 
$.Jensen , Sæby, og 3. Rikke 
Mortensen, Dybvad. 

11- 12 årige : 
Sprint: · 1. Rasmu s Brun ø, 

Dybvad, 2. Oluf Olesen , Fre
deriksha vn , .og 3. Hans Hen ~ 
rik Flensted , Sæby . 1. Karina 
Wunderow , Dybvad , 2. Lene 
Jensen , Hals, og 3. Susanne 
Christensen, .Dybvad. 

800 meter løb: 1. Hans Hen
rik Flensted , Sæby , 2. Rasmu _s 
Brunø, Dybvad , og 3. Oluf 
Olesen, Frederikshavn . l. Ka
rina Wunderow , Dybvad , 2. 
Alice Andersen, Dybvad, og 3. 
Susanne Christensen , Dyb-

, vad . ' 
Trespring : 1. H.ans Henrik 

Flensted, Sæby , 2. Arn;lers 
Grøn, Sæby, og 3. Kim Dahl , 
Hals. 1. Susanne Chr isten sen , 
Dybvad, 2. Karina . Jens en , 
Dybvad, og 3. Karina Wunde
row , Dybvad . 

Kuglestød : 1. Kim Dahl , 
Hals, 2. Anders Grøn , Sæby , 
og 3. Preben Munch, Sæby. 1. 
Malene Abel Bock , Dybvad, 
2. Lene Jensen, Hals, og 3. 
Karina Wunderow, Dybvad . 

13-14 årige: 
. Sprint: 1. Marten Bischoff , 
Dybvad, 2. Toa.i Pedersen , 
Sæby , og 3. Kenneth Pede r 
sen , Frederikshavn. 1. Dor te 
Damsgaard , Sæby, 2. Rikke 
Nielsen, Sæby, og 3. Gisela 
Kjellingbro, Dybvad . 

·800 meter løb: 1. Mads Rye 
Christensen, Dybvad , 2. Toai 

Pedersen , Sæby , og 3. Morten 
Bischoff, Dybvad . 1. · Dorte 
Damsgaard , Sæby , 2.- Gisela 
Kjellingb ro, Dybvad, og 3. 
Carina Simonsen , Dybvad . 

Trespring: 1. Toai Peder
sen, Sæby , 2. Morten 'Bischoff, 
Dybva d, og 3. Kenneth Pe
dersen , Frederikshavn . 1. Tri
ne Christensen , Sæby, 2. Jan
ne Richardt , Hals , og 3. Gisela 
Kjellingbro , Dybvad. . 

Kuglestød : 1. Kenneth Pe
dersen, Frederikshavn, 2. 
Morten Bischoff , Dybvad, og 
3. Michael Neist, Fred erik s
havn. 1. Janne Richardt, 
Hals, 2. Gisela Kjellingbro , 
Dybvad , og 3. Trine Christen- · 
sen, Sæb y. 

15-16 årige: 
Spr int: 1. Søren Johansson , 

Hals , 2. Jesper Nielsen , Dyb
vad , og 3. Kim Christensen, 
Frederikshavn . 1. Lena Rho
len , Sæby . 

800 meter løb : 1. Søren Jo- · 
hansson , Hals , 2. Jesper Niel
sen , Dybvad , og 3. Claus Bech , 
Dybvad . 

Trespring : 1. Søren Johans
son , Hals, 2. Gert Rasmu ssen , 
Sæby , og 3. Michael Thom

, sen , Frederikshavn . 1. Lena 
Rohlen, Sæby . . 

Kuglestød : 1. Søren Jo
hansson , Hals, 2. Kim Chr i
stensen , Frederiksha vn , og 3. 
Gert Rasmussen , Sæby . 1. Le 
na Rohlen , Sæb y. 

17-18 år ige : 
Sprin t: 1. Peter Kjel

lingbro , Dybvad . 1. Vibeke 
Nannerup Hansen, Dybvad, 
2. Mette Lar sen, . Frederiks 
havn, og 3. Lone B.Nielsen, 
Dybvad. · 

Trespring : 1. Peter Kjel
lingb ro, Dybvad . 1. Vibeke . 
Nannerup Hansen , Dybvad . 

Kugle stød: , 1. Per Koch , 
Dybvad , og 2. · Peter Kjel
lingbro, Dybvad . 1. - Lone 
B.Nielsen, Pybvad , 2. Vibeke 
Nannerup Hansen, Dybvad , 
og 3. Mette Larsen , Frederiks
havn. 
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Dybvad vandt flest 
atletik~ høldkampe 

DYBV AD: Fjerde og sidste 
runde af Nordjyllands Amts . 
Gymnastik- og Idrætsfore- · 
ningers holdturnering i in
dendørs atletik fik en spæn
dende afslutning. Alle fire 
stævner har været holdt i 
Dybvad-Hallen. I sidste 
runde . scorede Dybvad 
Idrætsklub så mange .point 
hos 13-14 årige piger og dren
ge, . at Sæby Idrætsklub, der 

, førte holdkampen i denne al
dersgruppe før sidste runde, 
blev fortrængt fra førsteplad
sen . 

Dybvad Idrætsklub vandt 
tre aldersgrupper, Sæby 

. Idrætsklub måtte nøjes med 
førstepladser i to grupper . I 
gruppen indtil 10 år vandt 
Sæby med 556 point foran 
Dybvad 509 point , Hals _121, 
point og. F AK, Frederiks
havn , 51 point. · 

Hos 11-'12 årige vandt Dyb
vad 682 point foran Sæby 612 
point , Hals 227,5 point, AFF , 

· Aalborg, 75 point og Frede
rikshavn 62,5 point. 

Hos 13-14 årige vandt Dyb
vad 620,5 point foran Sæby 
612,5 point , AFF 150 point, 
Frederikshavn 147,5 point, 
Hals 98,5 point og Hjørring ,64 
point . · 

Hos 15-16 årige var Sæby 
helt suveræn og vandt med 
156 point foran Hals 78 point, 
AFF 52 point, Dybvad 39 
point, Frederikshavn 36 point 
og Hjørring 10 point. 

Hos 17-18 årige var def 
Dybvad, der var helt domine
rende, og vc1:ndt med 160 point 
foran Hals 21 point, Sæby 11 
point og Frederikshavn 4 
point . · 

Veg det sidste stævne op
nåede Dybvad Idrætsklub 21 
førstepladser, Sæby Idræts
klub tog sig af 12, Eals af to og 
FAK 77, Frederikshavn, af en 
enkelt førsteplads . Resulta
terne blev: 

' Under 10 år : 
300 meter løb: 1. Allan 

Ugilt , Sæby, 2. Henrik Bi
schoff, Dybvad, og 3. Rene 
Kristensen, Dybvad . 1. Mette 
Brassøe, Dybvad, - 2. Lise 
E.Nielsen, Dybvad, og 3. Pia 
S.Jensen, Sæby. · 

Længdespring: 1. Rene 
Kristensen , Dybvad, 2. Allan 
Eckhardt, Sæby, og 3. Henrik 
Bischoff, Dybvad. I.Lise 
B.Nielsen, Dybvad , 2. Susan
ne Kristensen, Hals , og 3.Rik
ke Mortensen, Dybvad. · 

Højdespring: 1. Allan Ugilt, 
Sæby, 2. Henrik Bischoff, 

Dybvad, og 3. Mads Christen
sen, Dybvad. 1. Rikke Mor
tensen, Dybvad , 2. Lise 
B.Nielsen, Dybvad, og 3. Hen
riette Andersen, Sæby. 

11-12 år: 
Hækkeløb: 1. Rasmus Bru

nø, Dybvad, 2. Anders Grøn, 
Sæby, og 3. Hans Henrik 
Flensted, . Sæby . 1. Karina 
Wunderow, Dybvad, 2. Su
sanne Christensen, Dybvad , 
og 3. Karina Jensen , Dybvad. 

300 meter løb: 1. Rasmus 
Brunø, Dybvad , 2. Hans Hen~ 
rik Flensted, Sæby, og 3. An
ders Grøn, Sæby. 1. Karina 
Wunderow, Dybv'ad, 2. Su
sanne Christensen, Dybvad , 
og 3. Britta Andersen, Dyb
vad. 

Længdespring: 1. Anders 
Grøn, Sæby, 2. Hans Henrik 
Flensted, Sæby, og 3. Rasmus 
Bruriø, Dybvad. 1. Susanne 
Christensen, Dybvad , 2. Kari
na Wunderow , Dybvad , og 3. 
Karina Jensen , Dybvad . , 

Højdespring: 1. Anders 
Grøn, Sæby , 2. Hans Hernrik 
Flensted , Sæby, og 3. Rasmus 
Brunø, Dybvad . 1. Karina 
Wunderow, Dybvad , 2. Anet
te Nielsen, Hals , og 3. Tinna 
Hougaard , Sæby. 

13-14 år: 
Hækkeløb: 1. Morten Bi

schoff, Dybvad, 2. Frank Jen
sen, Dybvad, og 3. Toai Peder
sen, Sæby. 1. Gisela Kjel
lingbro, Dybvad, 2. Janne Ri
chardt, Hal~. og 3. Rikke Niel
sen, Sæby. 

300 mefer løb: 1. Toai Pe
·dersen, Sæby, 2. Mads Rye 
Christensen, Dybvad, og 3. 
Morten Bischoff, Dybvad. 1. 
Dorte Damsgård , Sæby , 2. 
Trine Christensen, Sæby, og 
3.Gisela Kjellingbro, Dybvad. 

Længdespring : 1. Toai Pe- · 
·dersen , Sæby, 2. Kenneth Pe
dersen, Frederikshavn, og 3. 
Morten Bischoff , Dybvad. 1. 
Trine Christensen , Sæby, 2. 
Janne Richardt, Hals , dg 3. 
Gisela Kjellingbro, Dybvad. 

Højdespring: 1. Morten Bi
schoff, Dybvad , 2. Michael 
Neist, Frederikshavn , og 3. 
Toai Pedersen, Sæby . 1. Gise
la Kjellingbro, Dybvad, 2. 
Dorte Damgård, Sæby, og 3. 
Janne Richardt , Hals. 
15-16 å~ . I 

Hæ'kkeløb: · 1. Søren Jo- · 
hansson, Hals , og ·2. Jesper 
Nielsen, Hals. 1. Lena Rohlen, 
Sæby, og 2. Anette Nielsen, 
Sæby. 

300 meter løb: 1. Søren Jo-
,,-.. 

hansson, Hals, 2. Gert Ras
mussen. Sæby, og 3. Jesper 
Nielsen, Dybvad. 1. Anette 

. Nielsen, Sæby, . og 2. L'ena 
Rohlen, Sæby. 

Længdespring: 1. Martin 
Johansen, Frederikshavn , 2. 
Gert Rasmussen, Sæby, og 3. 
Søren J ohaqsson, Hals. L Le
na Rohlen, Sæby. 

Højdespring: ,1. Se11ren Jo- . • 
hansson, Hals, ·2. Martin Jo- · 
hansen, Frederikshavn , og 3. 
Jesper Nielsen, Dybvad. 1. 
Lena Rohlen, Sæby, og 2. 
Anette Nielsen, Sæby . 

17-18 år: 
Hækkeløb: 1. Peter Kjel

lingbro, Dybvad " og 2; Søren 
Bruun, Dybvad. 

300 meter løb : 1. Peter Kjel
lingbro , Dybvad, 2. Søren · 
Bruun , Dybvad , og 3. Lennart 
Bønnelykke, Hals. 1. Vibeke 
Nannerup Hansen , Dybvad . 

Længdespring : 1. . Søren 
Bruun , Dybvad, 2. Peter Kjel
lingbro, Dybvad, og 3: Søren 
Bolvig , Dybvad. 1. Vibeke 
Nannerup Hansen , Dybvad ·. 

Højdespring: 1. Peter 1Kjel~ 
lin'gbro, Dybvad, 2. Lennart 
Bønnelykke , Hals, og 3. Søren 
Bruun, Dybvad. L Vibeke 
Nannerup Hansen , Dybvad . 

Vibeke Nannerup Hansen 
satte ny halrekorder i 300 Il}e
ter løb i tiden 47,78 sek. og i ' 
længdespring med 4, 79 meter . 
Både Peter Kjellingbro og Gi
sela Kjellingbro satte halre
korder i hækkeløb med hen
holdsvis 16,69 sek. og 17,42 
sek . Allan Ugilt, Gisela Kjel
lingbro og Vibeke Hansen · 
tangerede alle halrekorderne 
i · højdespring inden for deres 
aldersgruppe. 
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Årets 
klubmestre 
hos SIK 80 
SIK 80 afholdt søndag klub
mesterskaber i Sæbyhallen. 
For at komme i betragtning 
skulle man deltage i 5 disci
pliner : 300 m løb, højde, 
længde, kuglestød og 3 x 33 
m løb. 
Følgende blev klubmestre: i 
aldersgruppen op til 10 år: 
Louise Christensen og Allan 
Ugilt. 11-12 år: Tinna Hou
gaard og Anders Grøn/Hans 
Henrik Flensted( to mestre 
da de sluttede på samme 
pointtal). 13-14 år: Trine 
Christensen og Henrik Hou
gaard. 15-16 år: Annette Ni
elsen og Gert Rasmussen. 17 
år og ældre: Pia Vangaard 
og Morten Hougaard. 

sem 



.,, 

Atter Sæbygårdløb efter tre års pause 
Atletikklubben SIK 80 
forsøger nu igen at puste 
liv i det tidligere så tra-

. ditionsrige Sæbygård
løb. Selve løbet finder 
sted den 20.juni, men al
lerede nu arrangeres der 
træningsløb hver lørdag 
eftermiddåg fra Sæby
hallen. 

Ruterne der naturligvis er 
afmærket er lagt i et natur
skønt område, hvor den 
længste rute . på 9,5 km føl
ger Sæby å ca. 3 km og der-

fra går til Langtved, hvorfra 
der er udsigt til både Sæby 
og Frederikshavn. Omkring 
3 km af ruten foregår på as
falt, resten er på stier eller 
grusvej. 

Der vil blive dystet i fem 
aldersklasser, de yngste ind
til 12 år, og de ældste på 45 
og derover. Men derudover 
bliver der som noget nyt 
denne gang mulighed for at 
vinde et holdmesterskab på 
tværs . af aldersklasser. I 
denne konkurrence tæller 

. kun de 4 hurtigste på hol
det, som kan være fra en 
klub, et firma, en skole osv. 

Til alle vindere i alders
klasserne er der præmier, og 
der er diplomer til alle der 
gennemfører. 
Ønsker man at deltage skal 

man huske at tilmelde sig og 
gerne så hurtigt som muligt, 
men sidste frist er den 17. ju-. 
ru. 

sem 
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: . Bronze ved 
lands- ~-Y~a~ 

:meSterskab ' 
SÆBY OG DYBVAD: ' .15 

unge fra Sæby Kommune var 
m~, da der blev afviklet 
landsmesterskaber i terræn-

) 

løb under De danske Skytte-, 
Gymnastik- og Idrætsfore-

. ninger ved Blovstrød i Nord-
sjælland. · -

Dybvad Idrætsklub deltog 
· . me<! otte idrætsudøvere, Sæ
by Idrætsklub med syv. 

~ra Dybvad var Mads Rye 
Christensen " og Morten ·. Bi
schoff med til at vinde bronze 

· til det nordjyske amtshold for . 
1a-14 årige. Helene · Christian
sen var med til vinde bronze 

. , ti~ pigerne i _ samme alders-
gruppe. ' . 

Individuelt blev Mads Rye 
. Christensen bedst placeret 
, med en syvende plads. 

. Fra Sæby var Henrik Hou- . 
. gaard med pA drengenes br-0- « 

, . :~ nzehold og Trine Christe ·nsen, · · 1 
,Rikke Nielsen ~ og · Dorte 

:~·'PJmsgaa .rd på-pigernes. . , 
:De nordjyske · deltagere var · . 

udtaget ved amtsmesterska~ 
:.:bet i Hals tidligere i år. · 

I 
' ~ .. . 



~• 80 
arti : \ 

. .. 

ny sæson 
. SÆBY: Omkrihg 50 idræts-
· udøvere deltog i · atletikklub
ben SIK 80's standerhejsning 
på Sæbys atletikstadion forle-
den. · 

Klubbens formand, Gun~ 
nar Møller Nielsen, bød vel" 
ko me . Derefter var der løb 
1 · s ·· tra den og på tier i 
o rå t ved stadion samt sta
fet øb. 

• 

Aftenen sluttede med hyg" 
gekom ammen · i klubhuset. . 



•. ·,·1 • • .•. · ~-~ -€7 
Nålestæ~ne . -
i .tre ·u:ue•. ,-, ... ·. < • •• • • • 

' . ~~~ ·~~ ~ . 
. .,. . ~ ·. . . -.: .; . . . . ' ~~· : ~~· . .. :.:,J :, . ;.-__ " 'l;") :· ; . 

:{··~-SÆBY:' :.Kl u tiber .ne·{. und~r :. . 
.. NAG.!;··:· ~,~ ·9rqJy¼larhcis~. -~ Artjt, · _ 

· · ~G~m -na~tik- .. :<o.g· , '.:Icitæ)sf ore~-·~ · 
.ntiAg~t., :'h:Qlcle~-rill~stævner · i ·: 

'. . Fr~derik~h~vn tirs9ag ·den 12. , · 
maj,-' i ·sæby · tir sdag .d"en 26 . .. · 

· maj og i Pybva ·d lørdag den 1. . 
. ·august. t · · . · 

~ . .. J~er skal udføres et et løb, et _, 
1 

. · spring og .et ka,st. D~ltagefl)e. 
kan dog tæ ·Ile med i ho.ldkori
kurrence ·n, ,elY om de ltu_n er 
med i en erfkelt eller 'to disci-
pliner. _. , · 

Bedste · klub _ ... mQd~pger fn 
' vandrepokal, som 'skal ~ina~S

1

:· 

~tre gange for ' .at: -bliye ,· ejen'.",._ 
· dom. Sæby ' og Dybvad .står 
,- i.ndtil -nu lige. De ·-to . klttbber 

~robrede ,,pokalen i: henh :olds _- · . 
vis . 198~ og -1:986·. · · '. :__ , ·. ·· 
. ,.Alle deltagere · får _diplom 

og en vis .pointssum berettiger 
til eh nål. · '. . ·· . , · " 



Mallge fopplaceringer . til SIK 80 
Sæbynitt.erne tog godt for 
sig, da NAQ_I's amtsmest.er-

1 skaber søndag blev afviklet 
pl Skovdalens stadion i Aal-

1 · borg. Man stillede op med 25 
aktiYe, og det blev til ikke 
færre end 14 ·amtsmester
skaber: 15 andenpladser og 
12 tredjepladser. •1 j 

Konkurrencen var samti
digt en kamp ottl at komme 
med på Sæbys 3. divisions
hold, der _på lørdag skal til 
Ringkøbing for at kæm~ 
mod hjemmeholdet og Ta
rup/PArup fra Fyn. 

SIK 80's amtsmestre blev · 
hos · drengene Anders 
Grøn(ll-12 Ar) i højde . og 
længde, Hans Henrik Flen
sted(ll-12) i 400 m og 3000 
m løb, Henrik Hougaard(13-
14) i diskos, Jan Øst.er
gaard(13-14) i 3000 m, Gert 

~ Rasmussen(15-16) i spyd og 
kugle, Morten Kr~h(15-16) 

i højde og Mort.en Hou- • Nielsen(15-16) i højd_e, Beat.e 
gaard(17-18) i spyd. Gade(17-18) i spyd og . Pia 

Hos pigerne Anne Roh_. Vangaard, der er senior i 
len(13-14 år) i højde, Anette længde. . sem . ~ 
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Flot debut af SIK 80 i 3. 
division 
Det blev til en flot dobbelt
sejr i atletik til sæbynit
terne, da de på Ringkø
bing stadion besejrede så
vel hjemmeholdet som Ta-
rup/Pårup. . 

På forhånd havde klub
ben håbet på at kunne besej
re Tarup/Pårup og dermed 
få de to første point med 
hjem. Sejr over Ringkøbing 
havde ingen drømt om, da 
netop dette hold sejrede 
stort over SIK sidste år, og 
det endda på Sæby stadion. 

Men sæbynitteme fik alt-
. så en velfortjent revanche, 

Sæby vandt syv discipliner 
og to var · dobbeltsejre . 

Hver klub stiller med to 
atletikfolk i hver disciplin, 
og selv om der er tre hold, 
bliver pointene udregnet 
som om der kæmpes to og 
to. • Når det gik så godt skyl
des det den store bredde på 
holdet, fortæller SIK' s for
mand Gunnar Møller Niel-

og dermed -en særdeles god 
start i landsturneringen . , 
Holdet . kæmpede virkeligt ·! . 
som et hold, og alle hjalp og .1 

heppede på hinanden gen
nem de 11 atletikøvelser. 

sen, · det er ikke enkeltper
soner ,. der henter pointene 
hjem, men alle kan gøre .sig 
gældende. Vore yngste er 
blevet det år ældre, der gør 
at de nu kan være med i 
kampen om placering erne. 

Næste opgave bliver den 
spændende lokaldyst mod 
Dybvad den 23. maj på Sæby 
stadion . sem 
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Atletik• 
• piger 

i kvart
finale 

/. 

SÆBY: Atl'etikholdef for 
. 1~·1B lriae f!i1or "'fra S•by 

ldr•t1klu0, --SIK 80, ydede 
trod1 kulde 01 re1n en fin 
lnd11t1 , i den indledende 
runde i land1turnerin1en pl 
Randen Stadion, Holdet kva• 
litlcerede 111 til kvartfinal1n. 

S11by-pif1rn1 mødte 1id1te 
lr1 vindere fra Arr .L Aalbor1, 
Skive 01. Rander• n11l1 an• 
d1thold. De tro btd1to hold 
kvalitlcorode 111 til kvartti• 
nalon. Det lykk1d11 S11by• 
holdet at bo1•tto anden_plaa· 
10n etter AFF, 01· mecr din 
optimt1me, 10m holdet var i 
bi1ldd1l11 af, r11n1r S•bY· .. 
pi11rn11ller1d1 med at bUve 
et af do 11k1 hold, 10m alr til 
finalen. 

Efter ferato rund• fertt S•· 
by-holdet ofttr et 10dt løb af 
Anette NiølønL der vandt 100 
meter h•kke11b, I n•1t1 
øvolø ku1l11t1d, opn61d1 
Lona Bohlin en tr1di1plad1, 
01 S•by 11k nid pi anden• 
,pI1d11n, 

S11by var nr. to 01~6 tør 
. 1id1te øv1l11, fire tini• 100 
motor 1tatetløb, Før lebot 
havdi AFF 33 point, S•b_y 21 
point, Skive 01 Randor1 Real 
hvor 18 point, Kun di1kvalifl· 
kation I 1taf1tl1bet kunne · 
ødel•11e S•by1 plad1 i 
kvartfinalen, 

S11by•pi1ern1 Rikke · Nltl· 
10n, Trine Chri1ten1on, Hel· 
ene Nlel1en 01 Anette Nlel11p 
blev nr. to,. 01 S•by-holdet 
be11.tte . andenp1ad11n i hold· · · 
konkurrencen, -

0111 Merete Chri1ten11n 01 
Mette Back var med pi Sæby1 
hold, 
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Ønsker sig 
baner af 

, kunststof 
SÆBY: Eft~r weekendens 

vellykkede lokalopgør i atle
tik mellem Sæby og Dybvad 
foreslår formanden for Sæby 
Atletikklub, Gunnar Møller 
Nielsen, at byrådet sætter til-

. løbsbaner af kunststof på høj
kant for en oprykning. 

Sæby vandt lokalopgøret i 
kvindernes tredie di vision og 
har nu gode chancer for at 
komme i anden division. Op
rykningen afgøres formentlig 
allerede i den næste kamp på 
Holstebro Staion, hvor Sæby 
møder !Jolstebro og Odense 
KFUM. 

- Odense skulle vi kunne 
vinde over, siger ··Gunnar 
Møller Nielsen , men Holste
bro bliver en _svær modstan
der . 

- Det vil være flot, hvis , 
klubben rykker op, og det bør . 
præmieres. 

Gunnar Møller Nielsen gør 
også opmærksom på, at klub
ben - foruden tilløbs baner af 
kunststof - har et gammelt 
ønske om cinders på løbeba-
nen. · 



Onsdag den 27. maj 1987 

Pia Vanggaard, SIK , og Birgit Brunø, Dybvad, i 100 m hækkeløb . 

Sæbys atletik-piger 
vandt over Dybvads 

SÆBY: Sæby vandt lokal
opgøret mod Dybvad i atletik 
i kvindernes tredie division 
på Sæby stadion. 

Af 11 øvelser vandt Sæby 
de syv og fik dobbeltsejre i to 
discipliner. 

Resultaterne blev: 
100 meter hæk. 
Vibeke N. Hansen, Dybvad, 

18.71 sekunder, Pia Vang
gaard, Sæby, 19.35, Anette 
Nielsen, Sæby, 19.61 og Birgit 
Bruun , Dybvad 19.82. 

Diskoskast. 
Lone B. Nielsn, Dybvad, 

28.65 meter, Bettina Greger 
sen, Sæby, 26,75, Birgit 
Bruun, Dybvad, · 25, 75 og 
Beate Gade, Sæby, 19,62. 

Højdespring. 
Lena Rohlen, Sæby, 1,50 

met~r, Gisela Kjellingbro, 
Dybvad, 1,45, Anette Nielsen, 
Sæby, 1,45 og Carina Simon
sen, Dybvad, 1,35. 

100 meter løb. 
Dorte Damsgaard, Sæby, 

13.33 sekunder, Helle Poul 
sen, Dybvad, 13.85, Rikke 
Nielsen, Sæby, 14.08, og Inger 

Bundgaard, Dybvad, 14.n. 
Kuglestød. 
Lone B. Nielsen, Dybvad, 

11,31 meter, Bettina Greger
sen, Sæby, 10.01, Birgit 
Bruun, Dybvad, 9.04, og Beate 
Gade , Sæby, 7,86. 

200 meter. 
Pia Vanggaard, Sæby, 26.78 

sekunder, Anette Nielsen, 
Sæby, 28.27, Helle Poulsen, 
Dybvad, 29.12, og Gisela Kjel
lingbro, Dybvad, 29.44. 

Længd espring . 
Pernille Nielsen, Sæby, 

4,93 meter, Vibeke N. Hansen, 
Dybvad, 4,90, Trine Christen-

Lone 8. Nielsen, Dybvad -
bedst i kuglestød og nummer 
tre i spydkast 

Foto: Carl Th. Poulsen 

sen, Sæby, 4,60, og Inger 
Bundgaard, Dybvad, 4,36. 

400 meter. 
Pia Vanggaard, Sæby, 

102.08 sekunder, Vibeke N. 
Hansen, Dybvad, 104.13, Dor
te Damsgaard, Sæby, 106.58, 
Gisela Kjellingbro, Dybvad, 
106.70. 

Spydkast. 
Bettina Gregersen, Sæby, 

32,02 meter, Beate Gade, Sæ
by, 31,97, Lone B. Nielsen, 
Dybvad, 26,21, og Carina Si
monsen, Dybvad, 24,75. 

1500 meter . 
Helene Christiansen, Dyb

vad , 5 min 35.64 sekunder, 
Trine Christensen, Sæby, 
5.48.66, Else S. Jensen, Sæby, 
6.00.54, og Bettina Wunde 
row, Dybvad, 6.17.60. 

4 gange 100 meter. 
Sæby 53.81 sekunder, Dyb

vad 55.78. 
I konkurrencwen · skulle 

også Ikasts tredie divisions
hold have deltaget, men klub
ben har trukket sig fra turne
.ringen. 



Alle ~ deltage i 
·Sæbygårdløbet 
Sæbyprdløbet, som før
ste gang blev afviklet i 
1987, afvikles førstkom
mende lørdag eftermiddag 
med start fra tennisbaner
ne ikke langt fra Skovlyst. 

Der er i år to ruter at væl
ge imellem, en på 3,6 km og 
en på 9,5 km, og ønsker man 
det, er der mulighed for at 
løbe begge ruter, da den 
lange rute først startes, når 
den korte rute er løbet. · 

Arrangørerne ser natur
ligvis helst, at man tilmelder 
sig på forhånd, men når 
man ikke dette inden tors
dag, kan man eftertilmeldes 
på startstedet en time før lø
bet. 

Som noget nyt er der i år 
mulighed for at tilmelde 
hold på tværs af aldersgræn~ . 

serne.- Vi håber, der er man
ge firmaer eller klasser, der 

. tager imod dette tilbud og 
tilmelder sig både som hold 
og individuelt, siger den ar
.rangerende klub SIK 80's 
formand - Gunnar Møller 
Nielsen. 

Ruterne er naturligvis 
først og fremmest lagt inde i 
Sæbygård skov, og både den 
korte og den lange rute 
krydser ·Sæby Å fire gange. 
Den lange rute kommer des
uden et smut uden for sko
ven og op omkring Langtved 
med udsigt til såvel Sæby 
som Frederikshavn . 

Civilforsvaret er opstillet 
rundt om, hvor der kan væ
re tvivl om ruten, og som 
sikkerhed for løberne er 
man hele tiden i radiokon-

takt med startstedet. Er 
man ikke interesseret i at lø
be ruten, kan man godt til
melde sig alligevel og gå den 
igennem og samtidigt nyde 
den smukke natur. 

De første gange Sæby
gårdløbet blev afviklet, var 
det et terrænløb, hvor de 
nordjyske atletikklubber dy
stede imod hinanden, men i 
de senere år er det mere og 
mere gået over til at blive et 
motionsløb, hvor alle - .også 
ikke-klubmedlemmer - kan 
deltage. SIK 80 venter over 
100 deltagere på lørdag, 
hvor alle, der deltager, får et 
diplom som bevis på, at man 
har været med. 

sem 



Klubhus styrker klubånden 
Det er i denne tid et år si- , ' 
den, Sæby Idrætsklub, 
SIK 80, lod opføre et klub
hus. 

- Det forløbne år har i al
lerhøjeste grad bevist, hvor 
positivt det har været for 
klubben at have et samlings
sted, hvor medlemmer og 
forældre kan mødes; det er 

1 
næsten ubegril;>eligt, hvor-
dan vi har kunnet undvære 
det, siger Hanne Rohlen fra 
SIK 80. 

I forhold til tidligere be
tragter Hanne Rohlen nær
mest mulighederne for om
klædning og bad som ren 
luxus, og disse faciliteter 
har helt klart været med til 
at hæve klubånden. 

Man har bl.a. haft mulig
hed for dejlige klubaftener i 
vinterhalvåret, hvor der me
re har vær et lagt vægt på 
leg, sang og spil fremfor re
sultater og teknik. I klubben 
tror man på, at de gode faci-

liteter vil medvirke til end
nu større fremgang på det 
sportslige område inden for 
atletikken . 

Som en markering af års
dagen holder SIK 80 på fre
dag en lille -sammenkomst 
for alle, der hjalp med bygge
riet af klubhuset, og man 
håber, så mange som muligt 
vil møde op. 

PR 



· · · Onsdag den 3. juni 1987 · 

SIK's unge fik '.hård . 
konkurrence i Sverige 

· og DorteDamsgaard i højde, ·J turen _var Pia Vimgaaro ogl. 
mens Gert ~mussen blev Hans Erik Flensted. · 
nr. 4 i spydkast .. Ledere. på . · · seni - ·_ 

SIK. 80 hamle i den forløb-
. ne weekend øendt 23 unae 

til de traditiOllllriae Siw
ddøpelen i 8wrige. 
Sæbyldabben har i de øe
nere Ar deltapt i dette · 
· øunne, IOlll man lrombl· 
nerer med en tur i G6te
borp tiwH »Liøebert«. 
Man tot af" fredal ef. 
tenniddal, Ol det var en 
flok å'løte" atletikad· 
...., ..... bJemiaen ................. 

Den arrangerende klub 
Sivedalenø All{ havde siden 
sidst flat ny kunøtøt.ofbe. 
Jæpinr pl lit stadion, sA 
det var - h'• tiltalende 
for de IIUIJll8 ~ 

at udføre deres idræt. Selv 
om vejret ikke var alt for 
godt, blev det da også til en 
række personlige rekorder 
for en række af sæbynitter
ne. Det blev i øvrigt af spea
keren på stadion oplyst, at 

. det var Sveriges største atle-
tik-ungdoll188tævne med 
670 deltagere. 

:I 

Blandt sæbynittemes re- ,j 
sultater kan det nævnes, at 
Toai Pedersen blev nr.1 i 
længde, nr. 3 i 80 m hæk og 
spydkast og nr. 4 i højde. 
Merete Christensen blev nr. 
2 i højde og nr. 5 i diskos. 
Anette Nielsen blev nr. 3 i 
højde, og samme placering 
fik Henrik Hougård i diskos 
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Et se und skilte 
Sæbyfr~en I 

- . . 
seJr 1 topopgør \_ 

Men.holdet står fortsat til opr)lkning 
SÆBY: Sæbys atletik

kvinder står til oprykning fra 
tredie division ·vest, trods ne
derlag i tredie runde af hold
turneringen. 

SIK 80 tabte knebent til 
Holstebro, som ligger på før
stepladsen. Men Sæby ligger 
stadig på andenpladsen, der 
også giver oprykning. Det er 
.imidlertid nødyendigt, at Sæ
by slåj både Abenrå og Vi
borg / Alestrup, som sæbynit
terne møder på hjemmebane 
den 22. august. 

I tredie · runde mødte Sæby 
foruden Holstebro også Oden
se KFUM. Holdkampen fore
gik i Holstebro, og hjemme
holdet vandt 54-52 over Sæby 
og 59-47 over Odense. 

Sæby vandt 61-45 over 
Odense. 

Sæby og Holstebro skifte
des til at føre matchen. Før 
den sidste disciplin, stafetløb, 
stod det uafgjort 50-50. 

Sæbypigerne satte klubre
kord med en tid på 53,3 se
kunder, men pigerne fra Hol
stebro var et enkelt sekund 
hurtigere . 

Sæby-deltagernes place-
ringer 

100 meter hæk: Anette 
Nielsen nr. to i tiden 17.4 
sekunder, Pia Vanggaard 
nummer tre i tiden 18.1 se
kunder. 

100 meter: Dorte Dams
gaard nummer fire i tiden 
13,5 sekunder, Pernille Niel
sen nummer fem i tiden 13.8 
sekunder. 

Diskoskast: Bettina Greger 
sen nummer tre med 23,62 
meter, Mette Bach nummer 
seks med 18,14 meter. 

Højdespring: Nummer et 
Lena Rohlen med 1,57 meter , 
Merete Christensen nummer 
tre med 1,54 meter. 

200 meter: Pia V anggaard 
nummer et med 27.1 sekun
der, Anette Nielsen nummer 
fire med 28.2 sekunder . 

Kuglestød: Bettina Greger
sen nummer et med 10,74 me
ter, Else M. Christensen num
mer fire med 8,33 -meter. 

400 meter: Pia Vanggaard 
nummer to i tiden 60.8 sekun
der, Dorte Damsgaard num
mer seks i tiden 68.6 sekun
der. 

1500 meter: Trine Christen
sen nummer tre i tiden 5 min 
45.7 sekunder, ·Else S. Jensen 
nummer fire i tiden 5 minut
ter 53.4 sekunder . 

Længdespring: Pernille 
Nielsen nummer tre med 4,69 
meter, Tina Christensen 
nummer fire med 4,48 meter . 

Spydkast: Bettina Greger
sen nummer et med 35,56 me
ter, Lena Rohlen nummer tre 
med 28,96 meter. 

Fire gange 100 qieter : Rik
ke Nielsen, Dorte Damsgaard, 
Pernille Nielsen og Pia Vang
gaard nummer to i tiden 53.3 
sekunder . 
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æbyeri 
semifinale 
i pigeatletik . 

SÆBY: I landsturneringen 
i holdatletik for piger indtil 
· 16 år er Sæby Idrætsklub 
nået frem til semifinalen. Det 
skete i en holdkamp på Skive 
Stadion, hvor regnen · var 
samtlige deltageres værste 
modstander .. 

Der blev stillet forslag om 
at udsætte afviklingen , men 
klubber langvejs fra, her
iblandt Sæby, holdt fast ved, 
at stævnet måtte gennemfø-

, res , selv om kun tre af seks 
løbebaner kunne bruges. . 

Der del tog hold fra Holste
bro , IF Mols , Randers Real, 
Aalborg FF og SIK 80, Sæby . 
Esbjerg havde hold med i 
kvartfinalen både i den nord
lige kvartfinale og i den sydli
ge kvartfinale, men trak 
holdet fra det nordlige stæv
ne for at forstærke det sydlige 
hold. Dette bevirkede, .· at de 
fem hold skulle kæmpe om 
tre pladser i semifinalen. 

Aalborg FF vandt med 47 

point foran Holstebro _med 3-4 
point. Sæby besatte tredie
pladsen med 31 point og nåe
de altså videre i turneringen, 
mens IF Mols med 19 point og 
Randers Real med 17 point 
gled ud. Semifinalerne finder 
sted i august. 

Sæby fik ellers en uheldig 
start , da Anette Nielsen for
vred foden under hækkeløb 
og endte · på en fjerdeplads. 
Merete Christensen tegnede 
sig for Sæbys eneste første
plads . Det var i højdespring. 
Hun blev nr. to i diskoskast. 
Tina Sørensen blev nr.to i 
kuglestød med personlig re
kord. Sæby fik tre tredieplad- . 
ser ved Dorte Damsgaard i 
100 meter løb, Anette Nielsen 
i 400 meter løb og Trine Chri
stensen i længdespring. Anne 
Rohlen blev n-r. fire i spyd
kast og Trine Christensen nr. 

" fem i 1500 meter løb. Sæbys 
stafethold besatte andenplad
sen. 



Gert .Rasmussen, SIK 80 

Ferietur · 
med atletik 

SÆBY: Gert Rasmussen fra 
SIK 80 i Sæby ipdledte i 
weekenden sin ferie med en 
længere flyvetur fra Aalborg 
"til Kastrup og herfra videre 
til Aabo i Finland. Gert Ras
mussen, 15 år, er blandt fem 
unge danske atletikfolk, som . 
det finske arbejderidrætsfor
bund gennem DAI har invite
ret til en ungdomslejr i atle
tik . . 

Lejren, · der holdes på 
idrætsskolen i Kisakeskus, 
indledte~ i ,,går . eftermiddags~ 
Den slutter fredag eftermid
dag. 
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Sæbygårdløb havde 
i år 122 deltagere 

SÆBY: Sæby Idrætsklub , 
SIK 80, havde glæde af at 
lade familierne Helmer Ar
vidsen, Ib Christensen og 
Henning Nielsen, alle fra Ka
rup, arrangere årets Sæby
gårdløb . Familierne havde 
gjort et stort forarbejde . De 
havde bl.a . allieret sig med 
civilforsvaret , som var poste
ret • rundt om i Sæbygård 
Sk ov, hvor løbet afviklede 
over to ruter , en på 3,4 kilo- . 
meter og en på 9,8 kilometei,:. 
. Begge ruter krydsede Sæby A 
fire · gange . Civilforsvaret 
måtte tage sig af to løbere, 
som var blevet trætte. 

Ikke færre end 122 deltog, 
og man skal helt tilbage til 
1971 for at finde større tilslut
ning til et Sæbygårdløb . To 
byrådsmedlemmer , Ole Trol
le Wadum og Preben Hee
gaard, star ,ede henholdsvis. 
det korte og det lange løb. · 

Resultaterne fra Sæbygård
løbet blev : 

KVINDER: 
Indtil 12 år. Kort rute: 1. 

Pia Stellan Jensen, Sæby, 2. 
Mette Frederiksen, Frede-

rikshavn, og 3. Susanne Niel 
sen, Frederikshavn . 

· 13-16 år. Kort rute: 1. Dorte 
Damsgaard , Sæby , og 2. Hel
ene Nielsen, Sæb y.Lang rute : 
1. Trine Christensen, Sæby . 

17-35 år. Kort rute: 1. Dorte 
Beck, Frederikshavn , 2. Me
rete Møller, Frederikshavn , 
og 3. Susanne Christensen, 
Frederikshavn . Lang rute : 1, 
Susanna Henrichsen, Aal
borg, 2. Karin Frederiksen, 
Frederikshavn , og 3. Grethe 
Larsen , Frederikshavn . 

36-45 år. Kort rute: 1. Birte · 
Frandsen, Frederikshavn, og 
2. Else Riis , Sæby . Lang rute : 
1. Dorrit Jensen, Aalborg, 2. 
Jette Thostrup, Frederiks
havn, og 3. Ellen Mønnike, 
Strandby . 

Over 46 år. Lang rute : 1. 
Jytte Frederiksen, Aalborg , 
og 2. Inger Sørensen , Aalborg . 

MÆND: 
Indtil 12 år . Kort rute : 1. 

Toai Pedersen, Sæby, 2. Kim 
Stellan Jensen, Sæby , og 3. 
Rasmus Pedersen, K vissel. 
Lang rute: 1. Hans Henrik 
Flensted , Sæby, og 2. Tom 

Nielsen, Hjørring . 
13-16 år. Kort rute : 1. An

ders Bredgaard, Sæby , 2. 
Henrik Hougaard , Sæby , og 
3. Martin Hansen , Sæby. 
Lang rute : 1. Anders Bred
gaard, Sæby , 2. Jens Peder
sen , Sæby, og 3. Anker Frost, 
Sæb y. 

17-35 år . Kort rute: 1. Hen
rik Melgaard , Frederikshavn , 
2. Jesper Bangsgaard, Sæby , 
og 3. Ole Beck, Frederiks
havn . Lang rute: 1. Lars Han
sen , Hjørring , 2. Steen Lar
sen , Sæby , og 3. Jesper Høeg, 
Frederikshavn. 
· 36-45 år. Kort rute: 1. Erik 
Pedersen , K vissel , 2. Tage 
Andersen, Frederikshavn, og 
3. Tage Sørensen, Freqeriks
havn. Lang rute : l. Erik Pe
dersen , K vissel, 2. Henning 
Frost, Sæby , og 3. Tage An
dersen, · Frederikshavn. 

Over 46 år. Kort rute: 1. 
Erik Strøm, Frederikshavn. 
Lang rute: 1. Erik Strøm, Fre
derikshavn , 2. Jørgen Niel
sen, Frederikshavn, og 3. 
Harry Sørensen , Brønder -
slev. · 



Den nybagte sjællandsmester, Pia Vanggaard, i fuld fart 7 

Sjællands bedste 
SÆBY: En af Sæby Idræts

klubs dygtige seniorpiger, Pia 
Vanggaard, blev deri første 
ikke-sjællænder, der blev 
sjællandsk mester i en ~tleti
køvelse . Hidtil har de sjæl
landske mesterskaber været 
lukkede stævner forbeholdt 
sjællændere. 

I år blev mesterskabsstæv
net åbnet for alle , og Pia 

Vanggaard fra SIK 80 vandt 
400 meter hæ 'kkeløb for seni
orkvinder . Hun brugte 64,93 
sekunder for at løbe banen 
rundt på Søllerød Stadion, 
hvor stævnet fandt sted med 
Søllerød-Nærum Idrætsklub 
som arrangør . 

Pia Vanggaards præstation 
er meget fin , ikke mindst i 
betragtning af de trænin gs-

forhold , Sæbys atletikudøve
re har på Sæby Stadion. Un
der træning må Pia Vang
gaard løbe med 17 skridt mel
lem hækkene på grund af 
baneforholdene . Ved stævner 
på bedre og faste baner må 
hun ændre løbet til 16 skridt 
mellem hækkene. 



Stor tilslutning til 
Sæbygårdløbet 
Der var i år stor tilslut
ning til Sæbygårdløbet 
med 122 tilmeldte, der lør
dag eftermiddag stillede 

· op til de 2 ruter i Sæby
gård Skov. 

Løbsledelsen var forud for 
løbet lidt skeptisk med hen
syn til datoen, der jo lå i sko
lernes sommerferie - men 
deltagerinteressen indike
rer, at det måske ikke var så 
dårligt et valg endda - en da
to, det måske ville være godt 
at holde fast i fremover. 

Starten gik fra tennisba
nerne og man havde lånt 
omklædningsfaciliteterne i 
Sæbyhallen. Løbsledelsen, 
som bestod af familierne 
Helmer Arvidson, Ib Chri
stensen og Henning Niel-

sen, alle fra Karup , havde 
udført et stort arbejde forud 
for løbet, og det var deres 
fortjeneste, at alt blev så vel 
afviklet. 

Mandskab fra Civilforsva
ret var posteret langs ruter
ne og var hele tiden i radio
kontakt med sekretariatet 
som en sikkerhed for løber
ne, hvis der skulle ske uheld 
undervejs. 

Ruterne var på henholds
vis 3,4 og 9,8 km ., og selv om 
veirguderne var med arran
g~-erne, var ruterne enkelte 
steder fedtede, hvilket resul
terede i, at nogle af løberne 
fik kontakt med jorden med 
andre legemsdele · end fød
derne . Men heldigvis opstod 
der ikke derved legemsbe-

Onsdag den 24. juni 1987 

skadigelse af betydning. 
Imidlertid måtte Civilfor

svaret hente to løbere ude 
på ruten. De var trætte, 
hvilket man mente skyldtes, 
at de ikke havde deltaget i 
den tilbudte fortræning, der 
blev afviklet nogle lørdag ef
termiddage før selve Sæby
gårdløbet. 

Efter velkomsttale af 
Gunnar Møller Nielsen og 
Ole Trolle Vadum startede 
sidstnævnte det korte løb, 
mens Preben Hegaard stod 
for starten af den lange rute. 
De hurtigste løbere på den 
korte rute var i mål efter 15 
min. og på den lange rute ef
ter knap 40 min .. 

BB 
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22 · første- og 
andenpladser 

SÆBY: Sæby Idrætsklub, 
SIK 80, opnåede 16 første
pladser ved VGUs sommer
stævne på Hjørring Stadion. 
Sæbys deltagere . nød de ny 
springbaner, de~ er belagt 
med kunststof. 

To af Sæbys deltagere, An
ders Grøn, hos 11-12 årige og 
Lene Rohlen hos 15-16 årige, 
vandt begge hver fire . øvelser. 
Anders Grøn vandt højde
spring, 60 meter løb, længde
spring og kuglestød. Lena 
Rohlen vandt højdespring, 
spydkast, længdespring og. 
kuglestød. Seniordeltageren 
Pernille Møller Nielsen vandt 

længd~pring og kuglestød, 
mens !>orte Damsgaard hos 
,13-14 årige vandt to løb. 

Desuden vandt Pia Stellan · 
Jensen boldkast hos IO-årige, 
Hans Henrik Flensted 800 
meter løb hos 11-12 årige, 
Ri~ke Nielsen højdespring 
hos 13-14 årige og Anette 
Nielsen 100 meter løb hos 
15-16 årige. 

SIK 80 tog sig desuden af 
andenpladser ved Trine Chri
stensen, Hans Henrik Flens
teå, Chr. Asmussen, Tinna 
Hougaard, Anette Nielsen og 
Rikke Nielsen. · 



Jysk 
mester 
. SÆBY: Lena Roh

len, Sæby Idrætsklub, . 
SIK 80, stillede op ved 
de jyske seniormesters
kaber " i · atletik på 
Skovdalen Stadion i· 
Aalborg, selv om hun 
kun er_· 16 år. Med 1,55 
meter blev Lena Ro.h~ 
len jysk . mester i højde
spring . Hun stiller Qm : 
fjorten · dage op ved de 
. danske · seniormesters-

, kaber på Sjælland . · , 
Lena Rohlen kan i år 

nå også at blive både _ 
jysk mester og dansk · 

. mester inden for egen 
~ald~r_s}{l.~ _se.!. ___ ~· _ . 

. · Lena Rohlens per
sonlige . rekord ·i højde

-- spring ef 1,58 meter. 
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.. SIK fik·Jysk niester 
Ved de jyske mesterskaber 
i atletik for seniorer, der i 
weekenden blev afviklet 
på Skovdalens stadion i 

-Aalborg, besatte den kun 
16-årige Lena Rohlen 1. 
pladsen i højdespring med 
1,55 m. ~ 

Med sine kun 16 år havde 
Lena ikke regnet med at 
kunne klare sig i det skrappe 
selskab , men det lykkedes 
alligevel, selv om hun ikke 
slog sin egen personlige re-

.;,: 

· kord, der er på 1,58 m. Lena 
står nu med meget gode kort 
på hånden både ved de jyske 
og danske mesterskaber i 
sin egen aldersgruppe. 

Sølv- og bronzemedaljen 
gik til Pia V angaard, der sat
te personl ig rekor.d i både 
400 m løb og 400 ~ hæk. -
Pia 's præstation er et resul
tat af en meget målbevidst 
træningsindsats , fortæller 
SIK' s formand Gunnar Møl
ler Nielsen. - Det er skønt at 
se,-,.::at .:det · lønner sig at ofre 
tid på træningen . I 400 m 
var Pia i selskab med lands
holdsløberen Inge Barslev , 
og hende kunne hun ikke 
slå, men sølv blev det til i ti-

/ . den 58,49 se~. I_ 400 m hæk 

slog Pia sin egen rekord med 
et helt sekund, og i et tæt op
løb med to Aalborg-løbere 
rakte det til bronzemedal
jen. En meget flot præsta ..: 
tion, ikke mindst når det ta
ges i betragtning, at den me
get ukonstante vind under 
løbet gjorde det vanskeligt 

. at få skridtene til at passe 
mellem hækkene. 

Det bliver nu spændende 
at se, hvorledes Pia Van
gaard klarer sig ved dan
marksmesterskaberne på 

· Sjælland om 14 dage, men de 
to medaljer giver hende un
der alle omstændigheder et 
godt rygstød. 

sem 



Sæbys atletikdamer 
vandt og rykker op 

SÆBY: Sæby Idrætsklubs 
damehold i atletikturnerin
gen sikrede sig i weekenden 
oprykn-ing til 2.division. Sæ-

by-holdet kæmpede på Sæby 
Stadion mod det sammensatte 
hold fra: Viborg og Aalestrup 
og mod Aabenraa. Det endte 

med to sikre sejre til Sæby: 
59-47 over Viborg-Aalestrup 
og 61-45 over Aabenraa. 

Sæby slutter turneringen 

Sæby Idrætsklubs atletik
hold, der blev nr.to i 3.divi
sion, og som rykker op i 
2.division. I bageste række 
fra venstres ses formanden 
for SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen, Pernille Nielsen, 
Anette Nielsen, Bettina Gre
gersen og Merete Christen
sen. Forrest Else Stellan 
Jensen, Dorthe Damsgaard, 
Pia Vanggaard, Trine Chri
stensen og Lena Rohlen. 

Foto: Carl Th. Poulsen 

med 12 point, samme pointtal 
som vinderen af ræk).cen, 
Holstebro, men Holstebro bli
v,er nr.et i kraft af sejr i den 
indbyrdes match. 

Fire hold fra 3.divsion ryk
ker op i 2.division, og både 
Sæby og Dybvad er blandt 
oprykkerne. Ringkøbing blev 
nr.tre i turneringen og Vi
borg-Aalestrup nr.fire, men 
sammensatte hold kan ikke 
rykke op, og herved fik Dyb
vad chancen på, femteplad-
sen. , 

Sæby Stadions atletikbaner 
er ikke netop egnet til opryk
ning. Banerne er alt andet 
end gode. Eneste trøst er, at 
handicappet er lige så stort 
for gæsterne som for sæbynit
terne, men SIK 80s udøvere 

, kender banerne, og hjemme
kampe giver Sæby en ekstra 
fordel. 

I weekendens kamp vandt 
Sæby-pigerne syv af de 11 
øvelser. Pia Vanggaard, der 
er er i en strålende form i 
sommer, vandt 200 meter løb, 
100 meter hækkeløb og 400 
meter løb, hvor Anette Niel
sen blev nr.to. Pia Vanggaard 
og Anette Nielsen var også på 
det vindende stafethold. De to 
andre Sæbv-løbere på stafet-

hold<'t var Pernille Nielsen og 
Dorthe Damsgaard. 

Pernille Nielsen vandt 100 
meter løb, Bettina Gregersen 
sejrede i både kuglestød og 
spydkast, og hun besatte an
denpladsen i diskoskast. Lena 
Rholen opnåede en anden
plads i spydkast. I højde
spring måtte den danske ung
domsmester i indendørs høj
despring, Merete Christensen, 
nøjes med en tredieplads. I 
1500 meter løb blev Trine 
Christensen nr.fire og Else 
Stellan Jensen nr.fem. 

Formanden for Sæby 
Idrætsklub, Gunnar Møller 
Nielsen, glæder sig naturlig
vis over oprykningen og si
ger, at Sæby har et hold, som 
vil være at finde i den bedste 
halvdel af 2.division. 

Pia Vanggaard, Sæby, i strålen
de form i år. 

;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



5-t-i~ 

KOMMENDE DANMARKSMESTER? 
SIK 80 har mange dygtige atletikudøvere, og Pia Vanggaard har i år kvalificeret sig til 
danmarksmesterskab i 400 m løb og 400 m hæk, som finder sted i Glostrup den 7., 8. 
og 9. august 1987. 

.: Ø: ... . .. ·.··.··;>,..:'°·. 

-~. =-:-:,~.{-. / ,: . :~~~ 

På billedet ses Pia Vanggaard. 

Sparekassen Nordjylland støtter blandt andet også idrætsfolk, der udtages til så
danne mesterskaber. Sport betyder godt kammeratskab, dejlige oplevelser for livet 
og frem for alt en sund sjæl i et sundt legeme - ikke mindst for ungdommen. 
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Atletik i Sæby-hallen 

S.I.K. 80 
TRÆNINGSTIDER EFTERÅRNINTER 

SÆSON 1987 /88 
TIRSDAGE: 
Kl. 1s·.oo-16.00: 6-8 årige med start den 1. september 
1987. ~ 

Kl. 16.00-17.00: 9-12 årige med start den 29. septem-
ber 1987. - _ -· ~ ~-
Kl. 17~00-18.00: 13 år og ældre.n:iE!d-~start ~er-2~. sep-
tember 1987. · 
FREDAGE: . 
Kl. 15.00-16.00: 9-12 årige . . 
Kl. 16.00-17.00: 13 år og ældre. 
MANDAGE: 
Kl. 20.00-21.30: Motionstræning for voksne med 
start den 28. september 1987. 
Kontingent: kr. 100.- indtil den 1. januar 1988. 
TIimeiding: Første træningstime. 

S.I.K. 80 -
" 

· Sponsor for annoncen : 

• OO"nljylland 
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SIK 80 klar til 
oprykningsfest 

• 

SÆBY: Atletikklu bben 
SIK 80 har forbered t opryk 
ningsf est til i mo rgen for 
holdet i kvindernes tred ie di
vision. 

SIK ligger på ande nplad
sen med otte point efter Hol
stebro. Ringkøbing er på tre
diepladsen. Tre hold rykker 
op . 

Sæbyni tterne skal i den 
sidste ~amp på hjemmebane 
møde Abenrå ; som ligger på 
sxvendepladsen , og Viborg
/ Alestrup. Blot Sæby vinder 
over .Abenrå , er holdet oppe , 
uanset hvad der sker i opgøret 
mellem Ringkøbing , Holste
bro og Dybvad. 

SIK 80 har et homogent 
hold, som ikke falder igen
nem i nogen disciplin. Pia 
V anggaard er holdets bedst 
placerede på Dansk Atletik
forbunds rangliste. Hun lig
ger som nummer syv på 400 
meter og fik en fem tepl ads 

ved DM for fjorten dage si
den . Merete Christerisen er 
dansk ungd omsmester , og Le
na Roh len er jysk mester , 
begg e i høj despring. Bettina 
Gregersen har hjemført man
ge førs tepladser i kast. 

Også de fleste øvrige på 
holdet - Dorte Damsgaard , 
Pernille Nielsen , Rikke Niel
sen, Trine Christensen , Else 
Stellan Jensen , Else Marie 
Chr1stensen og Anett e Niel
sen - har opn ået førs tepladser 
i åre ts ho ldskampe . 

Sæby har uds jgt til også 
fr emover at kunne k lare sig i 
anden di vision, for holdet er 
mege t ungt - de fleste erJ5-16 
år og delt og forleden i Arhus 
sammen med fem andre hold 
i semifinalerne forud DM for 
hold i denne aldersgruppe. 
Sæb y-pigerne blev ganske 
v ist slået , me n det er første 
gang k lubbe n er nået så langt 
i turner in~en . 



Den danske ungdomsmes
ter i indendørs højdespring, 
Merete Christensen, Sæby, 
sprang 1 ,48 meter i hold
kam pen på Sæby Stadion. 
Det rakte til en tredieplads. 
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S~by og Dybvad op 
•• 
I 2. division • I 

• de-atletik! 
Fra næste sæsQn er b.åde 
Sæby og Dybvad repræ
senteret i kvindernes 2. divi
sion i atletik, i vestkredsen. 

Sådan kan resultatet gøres 
op efter week-end' ens 
holdkampe'. Fra 3. division 
,ikrede sig oprykning til 2. 
iivision: Holstebro, Sæby, 
llingkøbing og Dybvad. 

Sæby sikrede sig opryk-
1ing i kraft af to sejre i den 
tf sluttende holdkamp på 
:æby Atletikstadion, mens 

Dybvad klarde skærene 
trods nederlag i de to af slut
tende kampe, fordi Ha 
derslev har trukket sig ud af 
holdturneringen. 

Sæbys atletikpiger satte 
et flot ·punktum på op
holdet i 3. divsion. De ryk-

. kede op i 2. division med 
mant, ved at slå både Vi
borg/ Ålestrup og Åbenrå 
med henholdvis 59-47 og 
61-545. 

Formanden for SIK 80, 
Gunnar Møller Nielsen: - Vi 

havde regnet med opryk
ning. Vore piger kæmpede 
godt og understregede, at 
de fortjente oprykningen . 
Det var faktisk kun sort 
uheld, at de ikke endte på 
førstepladsen, men som 
nummer to . 

Den afsluttende match og 
de øvrige i sæsonens løb vi
ser, at vi har vores beretti
gelse i anden division. Vi 
har den bredde, som-skal til 
for at kunne klare os - og 
samtidig li.ar vi gode reser-

ver på vej. 
Dybvad sikrede sig op

rykning til kvindernes 2. 
division i holdatletik i kraft 
af, at Haderslev trak sig. 

I den af sluttende hold
match i Holstbro blev det til 
et Dybvad-nederlag til 
Ringkøbing på 48-57 og et 
Dybvad-nederlag på 4S--S6 
mod Holstebro. Men · altså 
Dybvad-oprykning, efter at 
Haderslev har trukket sig! 

Ole K. Petersen 
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Gtlld og sølv til SIK 80 ved DM 
Det blev til såvel en guldme
dalje som en sølvmedalje i 
højdespring ved danmarks
mesterskabet i atletik. Lan
dets to højestspringende 
15-16 årige piger bor i Sæ
by. 

Merete Christensen sikrede 
sig endnu en guldmedalje, 
foruden den hun vandt ved 
dm i indendørs atletik tidli
gere på året. Hun sprang 
1,55, mens klubkammera
tern Lene Rohlen fik sølv 
for 1,50m. 

Det blæste meget, da 
konkurrencen blev afviklet, 
fortæller formanden for 
SIK 80, Gunnar Møller 
Nielsen, og resultaterne var 
ingen personlig rekord for 
pigerne. 

De har begge stor rutine 
inden for denne disciplin, 
hvor de allerede som 11-12 
årige var placeret som num
mer et og to på DAFs rang
liste. Rutinen betyder me
get, når der kæmpes om 
mesterskaber, hvor det gæl
der om at bevare ro og kon
centration. I højdespring 
opnåede Anette Nielsen, 
Sæby, en 6. plads. 

Klubkammeraten Morten 
Krogh på 16 år satte en per
sonlig rekord 'med 1,80 i 
højdespring, og opnåede 

Anders Grøn fik desuden en 
andenplads i længde og 
højdespring og to tredie
pladser i 80 m hæk og 80 m 
løb. 

Hans Henrik Flensted fik 

endvidere en andenplads i 
80 m løb og blev nummer 
tre i hækkeløb. Endelig op
nåede Niels Arvidson en an
den plads i boldkast med 
32,37 . m, og Tinna Hbu-

gaard fik en tredieplads 
højdespring med } ,20 m. 

yt 

dermed en 4. plads. 
I diskos fik Lena Rohlen Merete Christensen SI~ 80 opnåede guld I højdespring ved DM. Hun s~rang 1.55 m. 

en 6. plads med 23,76 meter 
og Merete Christensen en 8. 
plads med 22,5 m. Lena 
k,astede sig ind på en 7. 
plads i spyd med 27 ,92 m. 
Anette Nielsen løb både 100 
m hæk og 400 m. hæk i ti
derne 17 ,56 og 74,36, nok 
til en 4. plads. 

De små kan op\ 
SIK 80 deltog også i 

weekenden i børnelands
mesterskaberne i Fuglsø for 
de ni til 12-årige. Arrange
mentet strakte sig over lør
dag og søndag med konkur
recer og hyggearrange
menter af forskellig art. 

I denne aldersgruppe op
nåede Sæby at få tre lands
mesterskaber. Desuden blev 
det til tre andenpladser og 
tre trediepladser. 

Anders Grøn vandt bold
kast med 40,8 m. og Hans 
Henrik Flensted vandt såvel 
længde med 4,24 m som 
højdespring •med 1,33 m. Hans Henrik Flensted blev lanctsmester med et spring på længden 4,24 meter. 



· Pi,a Vanggård til Berlin 

Pia Vanggaard, på udvalgt jysk 
atletikhold. 

1-9-81-, 

Sæby-
• pige 

løber i 
Berlin 

SÆBY: Pia Vanggaard fra 
SIK 80, Sæby , skal repræsen 
tere Jysk Atletik Forbund 
ved Østersø Cup i atletik i 
Vestberlin lørdag 12. septem
ber . Cuppen er et opgør mel
lem Jylland, Sjælland , Vest 
berlin , Skåne, Schleswig
Hals tein og Hamburg . 

Udtagelsen af P ia Vang
gaard sk yldes hendes gode re 
sultater ved de danske me 
sterskaber , de jyske meste r 
skaber og i holdkampene på 
SIKs divisionshold . 

Pia Vanggaard er ikke 
kommet sovende til sine re
sultater. Hun har bl.a. i som- , 
mer taget til ' Aalborg for at 
træne på ordentlige atletikba
ner . Også andre atletikudøve 
re fra Sæby må tage til Aal
borg for at træne på brugbare 
håner . Formanden for SIK 
80, Gunnar Møller Nielsen, 
spørger , om det også kan væ 
re rigti gt, at Sæby -atletikfolk 
skal køre til Aalborg for at 
tr æne?' 

Men tur ene til Aalborg ha r 
ikk e været forgæves, hver
ken for Pia Vanggaard eller 
de and re. 

Sæby-atletikpigen Pia Vanggård, SIK 80, har al mulig grund til at være glad. Hun er·-netop af Jydsk Atletik For
bund udtaget til at løbe 400 m løb ved Østerså-Cup den 12. september i Vestberlin. Matchen er en enmands hold
kamp mellem Vest Berlin, Jydsk ' Atletik Forbund, Skåne, Schlesvig Holsten, Sjællands Atletikforbund og Ham
borg. udtapelsen er sket på b~ggrund af Pia Vanggårds resultater ved DM og JM, samt på SIK 80 ' divisionshold. 
Pia Vanggard har sommeren igennem taget til Aalborg for at træne på bedre bane. Hendes kammerater i klub
ben, højdespringerne Lena Rohlen, Merete Christensen og Morten Krogh har også måttet i Aalborg for at få til
løbet løbet endeligt ind før weekendens DM i Lyngsy. Formanden for SIK, Gunnar Møller Nielsen beklager, at 
Sæby Kommune ikke forbedrer baneforholdene for atletikfolkene. Det giver ulige træningsvill:<år med de andre 
sportsklubber, siger han, og vi bemærker ikeke at spillerne i fodbold, håndbold eller basketball må udenbys for 
at træne. 



Onsdag den 2. september 1987 

SIK 80's nye 2. divisionshold 
Øverst fra venstre formanden Gunnar Møller Nielsen, Pernille Nielsen, Merethe Christen
sen, Anette -Nielsen, Trine Christensen, Lena Rohlen. Forreste række: Else Stellan Jensen, 
Mette Back, Dorthe Damsgård, Rikke Nielsen og Pia Vanggaard . Desuden har Else Marie 
Christensen, Beate Gade og Bettina Gregersen deltaget. · 



I ' 

. Flot indsats 
gav tre nye 

= landsmestre 
SIK 80 fik i · weekenden tre 
nye - landsmestre, da klu·b

. ben med otte atletikudøvere 
. pal . nordjysk hold deltog i 
; landsmesterskaberne inden 
for DDSG og I. De foregik i 

. Vojens~ , , . , .. 

. De· tre landsmestre er Pia . 
Var1ggård., som vaqdt 100 
meter . lø·b i tid·en 12~-8 s~
kund og 200 'meter i tiden 
26,8 se~uQ.4. · · 
I Desuden vandt hun broli- -. 

· ze i 800 ni i liden 2.23, 1 mi- .· 
. ,I( • 

nut. · . . . 
· ' Morten ' Krogh · og. Gert 

Rasniusserl var på·-det nord- . 
jyske hold i ] .000 meter sta- -
f et og opnåede }}er bronze. · 

Lena Rohlen blev lands
mester i højdespring med 
1,5() m og "Anette . Niel~en -, 
fik. sølv med 1,45 meter. 

De øvrige sæbynitter · var 
J 

.\ 

Martin Vittrup, Martin 
Vestergaard, Bettina og 
Lotte Gregersen. 

Ved .c;tc1n·marksmesters -~a~ 
berne for 13-14 årige i Ar
hus henteae SIK so· otte 
bronzem ·edalJer .. hjem. He-_ : 
lene . Nielsen, Dorte Dams-. 
gaard, ····Rikke ·· Nielsen og 
Trine ehristensen · fik .. fre~ 
piepladser i såvel fire gange ~ 
100 meter som 1000 meter 
stafet. . · .. 

I 1000 meter stafet vvar de: 
ku'11: _et .par centimer ba- . 
gefter ,øeltagerne _fra _Bov : 
I.F, ,der fik . sølv. . , . ,,i" 

· Toai Pedersen oppåede ·. 
· en 5. plads-·i 200 meter. flan · 
var med i et meget ~tæJkt : 
felt~ , \. .. 

~--~ --~--~ -~~-,:.___~--=---__..;...,c__,..--.........:...,_.:.~....._.----' 
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SÆBY: Sæby Idrætsklub 
opnåede tre landsmesterska
ber ved konkurrencerne in
den for De Danske Skytte-, 
Gymnastik- og Idrætsfore
ninger i Vojens. 

Pia Vanggaard vandt 100 
meter løb i tiden 12.8 sekun
der og 200 meter i tiden 26.8 
sekunder. Desuden vandt 
hun bronze på 800 meter i 
tiden 26.8 sekunder. Lena 
.Rohlen blev landsmester i 

.·højdespring med 1,50 meter 
og Anette Nielsen blev num
mer to med 1, 45 meter . . 

Morten Krogh og Gert Ras
mussen var med på det nord- · 

, 

jyske stafethold, som vandt 
bronze. 

Foruden de nævnte _ var 
Martin Vittrup, Martin Ve
stergaard samt Bettina og 
Lotte Gregersen på det ,ud
valgte hold, som repræsente 
rede Nordjylland ved lands
mesterskaberne. 

Ved de danske mesterska-
0 

her for 13-14 årige i Arhus 
hentede SIK 80s deltagere ot
te bonzemedaljer. Helene 
Nielsen, Dorte Damsgaard, 
Rikke Nielsen og Trine Chri
stensen fik trediepladser i bå
de fire gange 100 meter og 
1000 meter staf et. 



~ 

-Onsdag den 16. september 1987 

~et lokale 
mestre er 0 

Sæbymesterskaberne i at
letik er afviklet. Ligesom 
sidste år var det eleverne i 
4.- 7. klasse fra Sæby skole, 
Volstrup skole, Sæby Pri
vatskole og Sæbygårdsko-

.. len, der var inviteret. 
Det var som sædvanlig 

SIK 80, der stod for arrange
mentet. Formanden Gun
nar Møller Nielsen fortæl
ler, at der var 66 deltagere, 
so~ alle fik en hyggelig ef- · 
termiddag ud af det. - Vejret -
var ikke alt for godt, og der
fo~ var vi ekstra glade for 
vort klubhus, så de mest_f or
frosne -kunne _ komme i læ 
imellem de forskellige øvel
ser, fortæller Gunnar Møl
ler Nielsen,- her kunne de få 
et · spil kort og hygge sig på 
anden måde. 

Konkurrencerne forløb 
planmæssigt med en del for
ældre som interesserede til- · 
skuere. Der blev konkurre
ret i tre discipliner, et løb, et 
kast og et spring. 

Vinderne blev for 4.-klas-

se: Marianne Olesen, Sæby
gårdsk9len og Allan Eck
hardt, Volstrup skole. 5. kl.: 
Line Berg, SæbygårdskQlen 
og Anders Grøn, Volstrup 
skole. 6. kl. : Mette Olesen og 

· Søren Kristiansen, begge 
Sæbygårdskolen, og 7. kl.: 
Dorte Damsgaard og Kim S. , 
Jensen ligeledes Sæbygård-
skolen. -

Efter · kåringen af Sæby
mestrene, blev der udtruk
ket 21 præmier, -som var 
skænket af Spa)"ekassen · 
Nordjylland og Egnsbank 
Nord . -I SIK 80 håber vi na
turligvis , ~t der er nogle af 
deltagerne, der fik blod på 
tanden og melder sig ind i 
klubben, _fortæller Gunnar 
Møller Nielsen,- vi har _ et 
virkeligt godt fællesskab, og 
der er mange ting på pro
grammet i den kommende 
indendørs sæson, f. eks. 
klubaftener, _ hytteture, 
stævner mm. 

sem 



.zalletik-stævne . 
DYJ3V AD: Dybvad IK blev 

den mest vindende klub ved 
Dansk Arbejder Idræts 
kredsmesterskaber i atletik 
på Randers Stadion. 

Dybvad fik 23 mesterska-
. ber, Randers 21a Sæby IK 15, 
Viby IF 8, Aalh9rg AK 5 og 
Byrsted Hjeds 4, mens der 
ikke blev noget at tage med 
hjem for Hals. 

Der var kun '100 deltagere, 
det laveste i mange år . 

Dybvads mesterskaber i 
gruppen piger op til 12 år blev 
v1,.mdet af Susanne Christen- · 
sen ,længdespring og spyd
kast) , Alice Andersen (højde
s~ring og diskoskast), Malene 
Abel Bock (kuglestød) og Su
sanne Christensen (spydkast) . 

I gruppen piger 13-14 år 
vandt Sæby-pigerne Anne 
Rohlen i højqespring, Dorte 
Damsgaard . i' 100 meter løb, 
Trine Chris( ensen på 400 me
ter og stafetholdet Rikke 
Nielsen, Trine Christensen , 
Dorte Damsg8:ard og Helene 
Nielsen på fire gange 100 me
ter . . 

Hos piger 15-16 år vandt 
Merete . Christensen , Sæby , 
højdespringskonkurrencen 
og Anette Nielsen, Sæby, 400 
meter løb. . 

I gtlippen 17-18 år vandt 
Lone B. Nielsen , Dybvad , i 
højdespring, kuglestød, spyd
kast og diskoskast . · 

Hos drengene i alderen op 
til 12 år vandt Hans-Henrik 
Flensted, Sæby, på 1500 me
ter, 400 meter og i højd e
springskonkurrenen ~ Ander s 

(4, 
,: 

·arøn , Sæby, vandt i lr.ngde
spring . 

I gruppen drenge 13-14 år 
vandt Frank Jensen , Dybvad, 
100 meter, 400 meter løb, høj
despring og spydkast. Henrik 
Hougaard , Sæby , vandt i dis-
koskast. · 

I .aldersgruppen 15-l6 år 
vandt Michael Veien, Dyb
vad, 100 meter løb og længde
spring, mensæBo Thomsen , 
Dybvad, vandt 400 meter løb 
og højdesp ring. 

Desuden vandt Dybvad ~ 
,,__,_ 
.,/ 

stafethold med Bo "Thomsen, 
Michael Veien, Claus Bech og 
Frank Jensen fire gange 100 
meter løb. Kuglestød, spyd
kast og diskoskast vandtes · af 
Gert Rasmussen, Sæby. 

Hos dre ge 17-18 år vandt 
Søren Bruun , Dybvad , højde
spring og diskoskast, mens 
Mads Krog vandt kuglestød 
og, spydkast. Desuden vandt 
Dybvads stafethold med Sø
ren Bruun, Søren Bolvig, Ja
mes Koushol t"og Mads Krog 
fire gange 100 meter løb. 
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. . . . 

~korder .·,.·-, 
., . l 

,i ~tl~tik.~~.~~,.' 
-~s~'.BY~t,~I~ 1~0;.;_·Sæby,:1,i.av- . 

· .. · de · syv · -unge , atleti~u :aøvere -
-~. ~ e~=~il Hj·øJ;ri~g ~tf~t,i~kl1;1bs __ _ 

spr1ngtre~amp _ på Hjørring _ 
.. : ,stadio _n. To.,f Sæl?y-ctelt,ger- . 

~ne · satte · p.ersohlige .. rekQrd~r, .
~fne~lig '.';>qrte . ·p~qisgaa ".fd .. i . 
~nøJdespr1n~ --med .. 1;52, meter 

. ·og , Trine ·chriij 'tensen·: i: tre-
sprin~ --~,ti :1:o;~~ -~et~r";:---~-- ·. :· 

~-~ -___ l{Qs-1-3.~ 14 lr .1~e~ besatte sæ- ,, . 
bynitterne følgenøe . pladse~: i , 
trekampen: . ~ 2~ _ Dorte "Dåms
gaard · 2046 point, -3~ Trine -
Chris~nsen ·-2022_ point, 4.- -·: 

~Ri_kke -Nielseh 1698 point og '.5. \ 
1 

· . Helerie N ie~s~n 1460 point. : -~ . -
·, 15·-15·.årige:_·2: Mer~te . Chri~ · .- 1 

- stensen 1491 point 9g-:lJ_ Een.az:;;;1 

---~-Rohlen 1465 ·point. I. !sam~e -I~ ! 

-aldersklasse . fo~ drenge 
sprang -, Morten _ Krogh · :1,75 _ 

: . meter ~ -i--~·høj~espting. . "'· < - • 

. . . 
i 



SIK 80's forbundvnestre er bagest fra ue.nstn Hans Henrik Flen.sted, Ile/ene Nielsen, Dorte 
Damsgaard og Rikke Nielsen. Forrest fra venstre Trine Christensen og Merethe Christen
sen. Morten Krogh og Pio Vanggaard var forhindret , da billedet bku taget. 

Pa\ tærske.len tll inden· 
dørøsæ80ne.n sikrede sne 
8011 dygtl,e atletikudeve
re .ria i weekenden 8 landt· 
mettet'lkabe-r. Det tkete 
ved DAI't Porbundsme
stenka~vne, der i A.r 
bl•v afviklet pA Hvidovre 
stadion. 

Mest.erakabut.ævnel, OOr 
fandt 8t.od en uge sene,re end 
nonnalt. havde ikke delta, 
g,,lse ar sA mango SIK'ere 
oom tidligere. • Det lkyldes. 
at vi i løbet ar efu!råret har 
deltag,et i en del Oere stæv• 
n.,. end sædvanligt, fortæl• 
ler klubbem fonttMd Gun· 
nar Møller Nielsen, • mange 
af vore aktive er stævne
trætt.e og trænger til at være 
hjemme hos familien i week· 
enderne. Det betød, at vi 
ikke fik placeringspoint. nok 
ti) at kunne genvinde hold· 
mesterskabstitleme, selv 
om vi besatte 1. pladsen i 8 
discipliner. 

De 8, der blev forbunds
mest.re, var Hans Henrik 
Flmul.00 i ht.1jdespring, Dot· 
u, Damsgaard i 100 m og 400 
m, hvor hun sat.te personlig 
rekord med tiden 64,7 sek, 
Me~ Christensen i højde, 
Morten Krogh i ht.1jde, &amt 
i 4 x 100 m stafet for 13-14 
årige piger, hvor holdet be
stod ar Dorte Damsgaard, 
Rikke Nielsen, Trine Chri
stensen og Helene Nittlsen, 

Endq vandt. hos .senio
rerne Pia Vanggaard både 
100 m og 400 m lob. Eller 
stævnet blecv Pia kontaktet 
af træne-ren for Danmarks 
elitegruppe, h..-or hu.n frem • 

°"' oul dok.,. I &nmln• 
pn med honbllk pl •t """' 
400 m hak. · Detle er natur
ltrlt en ttor opmuntring 
for Pia, og fra klubbens licu! 
ekal der lyde et _.. tillyk
ke, eipr GuMar Møller 
Niellen. 
Ledere pA turen til Hvidovre 
var netop Pia Vanggt.ard 
eam, Hana Erik Plensu.d. 

-gal 
cllalroakaatere 

Mena klubbenJ egne udø
vere var i Hvidovre1 havd& 
SIK 80 besøg ar nogle ar de 
bedøt,,danakeogt>Ol'llkedia
koekasu,re, øom havde sat 
hinanden ltævne for at lave 
en fællee sæøonafelutning •• 
Da kaslO!'ne t.idligere havde 
givet udtryk for g,,me al vil• 
le til Nonljylland, oom er 
kendt for øioe friake vinde, J 

hvilke er vlJtlp for ,ode di. 
k ..... 11ai.r. ,uhld v1 n-1 
klubben, alcle, at de m61u, 
benytte ..,,... klubhu.a og 
stacUon1 rortæller Gunnar 
M•ller Nieleen, • vi benyw,. 
de sA samtidig l•Jlijjl,eden til 
at lave videooptagelser af 
.wlaerne HL brug for den vi
dere t-ræning i klubben. Der 
blev kastet op til 50 m, d dot 
var en virkelig opleveJ&e at. 
overvære og en fomøjel&e at 
l\jælpe de 8 clygtigo kll!tere, 
øom udtrykte ønske om at. 
mAt.te komme igen næste Ar. 
Vi mA sA blot håbe, at Oere 
af vore egne aktive er hjem• 
me den pågældende week• 
end, sA de kan komme pi 
stadion og fl inspiration .af 
de clygtig,, kastere. 

Under opholdet i Sæby 
boede di.8koskasterne pi 
pension Åh,øj, rem 



Onsdag den 14. okt~ 

SIK BO's forbundsmestre er bagest fra venstre Hans Henrik Flensted, Helene Nielsen , Dorte 
Damsgaard og Rikke Nielsen . Forrest fra venstre Trine Christensen og Merethe Christen
sen. Morten Krogh og Pia Vanggaard var forhindret , da billedet blev taget. 

På tærskelen til inden
dørssæsonen sikrede SIK 
80's dygtige atletikudøve
re sig i weekenden 8 lands
mesterskaber. Det skete 
ved DAl's Forbundsme
sterskabs-stævne, der i år 
blev afviklet på Hvidovre 
stadion. 

Mesterskabsstævnet, der 
fandt sted en uge senere end 
normalt, havde ikke delta 
gelse af så mange SIK' ere 
som tidligere. - Det skyldes, 
at vi i løbet af efteråret har 
deltaget i en del flere stæv
ner end sædvanligt, fortæl 
ler klubbens formand Gun
nar Møller Nielsen, - mange 
af vore aktive er stævne 
trætte og trænger til at være 
hjemme hos familien i week
enderne. Det betød, at vi 
ikke fik placeringspoint nok 
til at kunne genvinde hold
mesterskabstitlerne, selv 
om vi besatte 1. pladsen i 8 
discipliner. 

De 8, der blev forbunds
mestre, var Hans Henrik 
Flensted i højdespring, Dor
te Damsgaard i 100 m og 400 
m, hvor hun satte personlig 
rekord med tiden 64, 7 sek, 
Merete Christensen i højde, 
Morten Krogh i højde, samt 
i 4 x 100 m stafet for 13-14 
årige piger, hvor holdet be
stod af Dorte Damsgaard, 
Rikke Nielsen , Trine Chri
stensen og Helene Nielsen. 

Endelig vandt hos senio
rerne Pia Vanggaard både 
100 m og 400 m løb. Efter 
stævnet blev Pia kontaktet 
af træneren for Danmarks 
elitegruppe, hvor hun frem-
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,60(\'f,. 1 første:pladse! til til 13 førstepladser til SIK 

80. 

/ /\ .SIK ved arets sidste 
Der blev opnået mange fi

ne resultater ved stævnet, 
men især 14-årige Trine 
Christensen gjorde det godt . 
Hun har gennem den csene
ste "halvanden måneds tid 
trænet meget i hækkeløbs
disciplinen, og lige inden 

amtsstævne , 
Det sidste af NAGI-stæv- 1 ·dags afviklet i Dybvadhal
neme i atletik blev i .søn· len, og det blev denne gang 

· stævnet fik hun lært at løbe 
med tre skridt mellem hæk
kene. Dette gav det ventede 
resultat. Hun løb i fin stil og 

- vandt 3. x 33 m hæk i tiden 
18,65 sek . Desuden _besatte · 
hun L pladsen i længde med 
4,87m. "'~..._. 

Pe øvrige 1. pladser gik til 

1 
Dorte Damsgård (13-14 år) i 

300 m løb Ltiden 48,4 7 sek. 
Hos de 15-16 årige vandt Me
rete Christensen højde med 
1,5 m og længde · med 4,01 m; 
mens Anette Nielsen blev 
nr. 1 i hækkeløb i tiden 18,48 
sek. og nr. 1 i 300 m løb i 
tiden 49,97 _sek. 

Hos drengene besatte Al-· 
lan U gilt (10 år) 1. pladsetl i 

højdespring med 1,30 m. 
Hos de 11-12 årige blev An
ders Grøn nr. 1 i længde med 
4,37 m, mens Hans Henrik 
Flensted var bedst i højde 
med 1,30 m. I aldersgruppen 
13-14 år besatte Toai Peder
sen 1. pladsen i hækkeløb 
(17,62 sek.), højde (1,47 m) 
c;,g _ i 300 m løb med tiden 
.46,44sek. · 

·······1 - Da det var det sidste af de 
· 4 Nagi-stævner var der også 

uddeling af glaspokaler til · 
de udøvere, der havde delta-

1 get i mindst 8 eller 10 øvel-
. ser i løbet af de fire stævne

omgang('. Både i klubberne 
og hos NAGi ønsker man 
nemlig ikke, at de unge men
nesker specialiserer sig for 
tidligt, og derfor præmieres 

. de aktive, der deltager i 
mange øvelser. Der var 35 

l fra SIK 80, der fik en sådan 
pokal. 

sem 



\ 

-
F_ormanden for succes-rig klub gør status: 

I, 

Det sociale samvær_ 
~r af stor betydning 

\ 

Formanden for den succes-
. rige Sæby-atletikklub SIK , 
80 satser ikke kun på det 
sportslige. Han tillægger 
også · det sociale samvær 

. stor betydning i en st~tus 
over 1987. 

Gunnar Møller Nielsen: -
Det at være medlem af SIK 

. 80 er ikke blot sporten i hal
len og på banen, men også 
sporten at være noget for 
hinanden. At have det hyg
geligt sammen i vort nye 
klubhus. Bl.a. · i form af 

'klubaftener, som for-
ældrekredsen skiftes' til at 
arrangere, og hytteture med 
mere. Vi har medlemmer 
fra seks år . og op til delta
gerne på vore motionshold. 
: · I klubben satser man ikke 

kun indidviduelt, men gør 
også meget ud af holdid
rætten. 

Gunnar Møller Nielsen: - · 
Vi har de seneste år satset 
meget på at kunne tilmelde 

Formanden for atletlkklub
ben SIK 80 I Sæby, Gunnar 
Møller Nielsen : - Det socla
•• samvær har stor betyd
ning. 

hold til DAFs turneringer, 
da atletik ikke blot skal 
kunne ses som en individuel 
sport, men tv~rtimod ud
mærke sig ved at vær~ både 
og. 

Således fik Pia Vang
gaard et flot come back hos 
seniorerne. Hun løb den 
fjerdehurtigste 400 meter i 
landet og blev desuden · nr. 
seks på ranglisten i 400. me
ter hækkeløb, ligesom hun 

Oprykning. blev på placeret på den dan
ske seniorrangliste i 100 me

l 1987 havde SIK hold til- ter og 800 meter løb. 
meldt DAFs holdturnerin- Også mange af Sæbys 
ger for 11-12-årige piger og unge atletiktalenter liævder 
drenge, 13-14-årige piger sig flot på den danske , 
og drenge 15-16-årige piger · 1987-rangliste. 
samt klubbens flagskib, det Trine Christensen topper 
kvindelige '3. divisionshold, således ranglisten i tre
der sikrede · sig oprykning til spring, mens Hans Henrik 
2. division . Flensted topper i 1000 me-

- Holdet er .homogent, og ter løb og desuden kan glæ
de fleste har mange år på , de sig over ranglisteplace
bagen inden for atletikken . . ringer i 400 meter, 1500 me
Det gør, at vi ser frem tjl tei: og 3000 meter løb . 
1988 som et år , hvor vi "\il Gunnar Møller Nielsen: -
bide skeer med de.,, bedste i Mange af vore medlemmer 
2. divisi~ satse på at er placeret på den danske 
slutte 1 cfen bedste halvdel, atletikrangliste for ' 19,87. 
siger Gunnar Møller Niel- Noget specielt er det, når 
sen. man kan opnå ranglistepla-

Han glæder sig videre cering som førsteårs i sin al
over, at klubbens hold for dersgruppe . Det kunne vo-
15-16-årige piger sidste år res talenter Anette Nielsen, 
nåede til semfinalen. Man Merete Christensen, Dorte 
stiller med næsten samme Damsgård, Toai Pedersen 
hold i år og satser på en fi- og Hans Henrik Flensted i ' 
naleplads. . 1987, så det bliver spæn-

Sæby-klubben har stolte dende at se, hvad de ud
traditioner i holdkamp for vikler sig til i 1988. 
11-12-årige og 13-14-årige. Gunnar Møller Nielsen 
I 1987 nåede klubbens hold slutter sin 1987-status for 
for 13-14-årige · til lands- SIK 80 således: - Endelig 
finalen og sikrede sig en må vi ikke glemme, at vi i 
femteplads. . 1987 fik to Danmarksmes

terskaber - begge vundet af 
Merete Christensen i høj
despi;ing, både indendørs 
og udendørs. 

Mange på rangliste 
SIK 80 fik i øvrigt i 1987 

mange placeringer på den 
danske atletikrangliste. 

/ 
-ok 



SIKs divisionshold, der er rykket op i 2.division. I bagerste række ses fra venstre formand en for SIK, Gunnar Møller Nielsen, Pernille Møller 
Nielsen, Merete Christensen, der blev dansk mester i højdespring indendørs og udendørs , Anette Nielsen, Trine Christensen og Lena 
Rohlen. Forrest ses Else Stellan Jensen , Mette Back, Dorte Damsgaard, Rikke Nielsen og Pia Vanggaard. To af de faste deltagere , Beate 
Gade og Bettine Gregersen , er ikke med på billedet. S - / -9/s 

SIK satser meget på 
atletikhold-k ampe 

SÆBY: Sæby Idrætsklub , 
SIK 80, har i de seneste år 
satset meget på at stille så 
mange hold som mu ligt i 
Dansk Atletik Forbunds tur
neringer. Atletik ikke bare er 
en indiv idue l sport. Atletik 
udmærker sig ved at være 
både og, siger formanden for 
SIK 80, lærer Gunnar Møller 
Nielsen. 

At være medlem af SIK 80 
er ikke bare at dyrke sport i 
Sæby-Ha llen og på atlet ikba
nerne på Sæby Stadion, men i 
lige så høj grad for samværets 
skyld. Medlemmerne er noget 
for hinanden, siger Gunnar 
Møller Nielsen . Vi har det 
hyggeligt i det ny klubh us på 
Sæby Stadion. 

Formanden oplyser, at for
ældrekre dsen skiftes til at ar
rangere klubaftener, lave 
hyttet ure og lignende. Klub
bens med lemmer er i aldere n 
fra seks år op ti l motionsalde 
ren. 

Sæby stillede i 1987 hold i 
seks turneringer: 11-12 årige 
piger , 11-12 årige drenge, 
13-14 årige piger , 13-14 årige 
drenge, 15-16 år ige piger og et 
divisionshold for kvinder . 

Divisionsho ldet, som er 
klubbens flagskib, scorede 
flest point af alle hold i 3. 
division, men holdet tabte 
kampen mod Holstebro og 
måtte derfor nøjes med an
denpladsen . Men det var til
strækkeligt til oprykning til 
2. division. Divisionsholdet 
består af rutinerede atletiku 
døvere , og SIK 80 står godt 
rustet til kampen mod andre 
klubber i 2. division . 

Sæbys hold for 15-16 år ige 
piger nåede semifinale n . Tid
ligere år er Sæby blevet slået 
ud allerede i kvartfinalen. 
Holdet var sammensat af 
unge piger, og på nær Lena 
Roh len kan Sæby stille med 
samme hold i 1988-turnerin
gen . Det dygtige pigehold be-

stod af Tr ine Chr istensen, 
Hele ne Nie lsen , Rikke Niel
sen, Dorte Damsgaard, Anne 
Roh len, Mette Back, Tina Sø
rensen, Merete Chri stensen, 
Anette Nielse n og Lena Roh 
len. 

Gunnar Møller Nielsen for 
tæller, at klubben har stolte 
trad itioner i holdkampe ne for 
11-12 årige og 13-14 årige, 
hvor pigerne blev mestre for 
fire år siden . Sæby havde i 
1986 tre hold i finale n , og de 
11-12 årige drenge var meget 
tæt på en førsteplads . 

I den forløbne sæso n nåede 
Sæbys 13-14 årige til finalen , 
men måtte her nøjes med en 
femte pl ads . Holdet, de r be 
stod af Kim S.J ensen, Toai 
Peders en , Dorte Damsg aard 
og Rik ke Nielsen, var eneste 
hold fra Vendsyssel. 

De bedste atletikres ultater i 
Jylla nd i 1987 er udsendt af 
Jysk Atletik Forb und, og her 
er P ia Vanggaard , som fik et 

flo t come back, nr .fire i 400 
meter løb, ligesom hun er på 
rang listen i 100 meter løb og 
800 meter løb. 
- Trine Chris tensen toppe r 

rangliste n i tr espring med 
10.28 mete r . Ha ns Henrik 
Flensted er nr. et i 1000 met er 
løb med 3.20. 76 minutter . Han 
er også på ra nglisten for 400 
meter løb, 1500 met er løb og 
3000 meter løb. Adskiilige an
dre af SIK s medl emm er er på 
rang listen, men det er nog et 
gans ke sæ rli gt at væ re med , 
når man .er førs teår s deltager 
i alde rsgru ppen . Dett e gælder 
for Anette Nielsen , Merete 
Chris tense n , Dort e Dams 
gaard, Toai Pede rsen og Hans 
Henrik Flensted . 

SIK 80 hjemfø rte sidst e år 
to danmar ksmesters kaber, 
begge i højdesp ring , inden
dørs og udendørs, ved Mer ete 
Ch r istense n . 



~. - --- -

Rekord stort stævni'\, 
afviklet på feni timer\.~~\ 
-SIK 80 klarede sig sammen med AFF, Aalborg, bedst 

SÆBY: Atletikklubben 
SIK 80 opnåede sam;nen med 
AFF, Aalborg , flest første
pladser ved første runde af 
amtsmesterskaberne for hold 
inden for Nordjyllands Amts 
Gymnastik- og Idrætsfore
ninger . 

Mesterskaberne blev afvik
let i Sæby-Hallen i weekend
en, 

Det blev til 15 førstepladser 
til hvert af de to hold. Dybvad 
fik 10, Hals og Frederikshavn 
hver tre og Hjørring en en 
kelt . 

I holdmesterskabet opnåe
de Sæby , en førsteplads, to . 
andenpladser og to tredie
pladser. 

Formanden for SIK 80, 
> Gunnar Møller Nielsen; er 

godt tilfreds med resultater
ne, for hjemmeholdet havde 
afbud fra talenter som Lena 
og Anne Rohlen, Allan Riis 
og Anders Grøn. 

Amtsmesterskaberne af
vikles over tre runder, som 
alle foregår i Sæby-Hallen. 
For SIK 80 var det første i 
rækken også det største i 
klubbens historie med ikke 
færre end 541 starter i fem 
discipliner. Der blev konkur
reret i 3 gange 33 meter løb, 
300 meter løb, højde- og læng
despring samt kuglestød. 

Normalt . indgår kun fire 
øvelser i holdmesterskaberne, 
men med god hjælp fra træ
nere og forældre lykkedes det 
at gennemføre programmet 
inden for fem timer. 

Gunnar Møller Nielsen si
ger, at den store jævnbyrdig
hed i pointfordelingen tyder 
på, at der bliver spænding om 
resultatet ved de næste to 
stævner, hvoraf det første er 
den 24. januar. 

Vindere i de enkelte disci
pliner og bedst lokale deltage
re var: 

3 gange 33 meter løb 

Gunnar Møller Nielsen - godt 
tilfreds, med resultaterne . 

Op til 10 år: 1) Louise Chri- · 
stensen, Sæby, 18.4 sekunder, 
2) Jeanette Kousholt, Dyb
vad, 19.1. 1) Rune Vinding, 

· Hals, 18.2, 3) Jan Vinding, 
Hals, 18.3. 

11-12 år: 1) Kristina Schiit
ze, AFF, 15.9 sekunder, 3) 
Tinna Hougaard, Sæby, 17.0. 
1) Rene Kristensen, Dybvad, 
16.3, 2) Haris Henrik Flens
ted, Sæby, 17.0, Jesper Poul
sen, Dybvad, 17.4. , 

13-14 år : 1) Christina Holm, 
14.8 sekunder, 2) Dorte Dams

,,,, gaard 14.9. 1) Toai Pedersen, 
Sæby, 14.8. 

15-16 år: Dorte Jensen , 
AFF, 15.0 sekunder, 2) Hanne 
Grønbeck, Dybvad, 15.1, 3) 
Anette Nielsen, Sæby, 15.4. 1) 
Henrik Hougaard, Sæby, 
15.2, 2) Claus Beck, Dybvad, 
15.2; 3) Gert Rasmussen, Sæ
by, 15.3. 

17 -18 år: 1) Jette Bromann, 
A'FF, 15.4 sekunder, 2) Lone 
Nielsen, Dybvad, 16.9. 1) Ja
mes Kousholt, Dybvad, 14.2, 
2) Søren Bruun, Dybvad, 14.3, 

' 3) Søren Bolvig, Dybvad, 14.4. 
Kuglestød 
Op til 10 år : 1) Louise Chri

stensen, Sæby, 7,41 meter, 2) 
Jeanette Kousholt, Dybvad, 
4,36. 1) Jari Vinding, Hals, 
6,11, 3) Rune Vinding, Hals, 
5,87. 

11-12 år: 1) Kristina Schiit
ze, AFF, 8,13 meter, 3) Ann K. 
Vestergaard, Sæby, 7,13 me
ter. 1) Jacob Christensen, 
Dybvad, 7,23, 3) Thomas Klit
gaard, Sæby, 6,26. , 

13-14 år: 1) Christina Holm, 
AFF, 9,77 meter, 3) Gisela 
Kjellingbro, Dybvad, 9,09. 1) 
Kim S. Jensen, Sæby, 9,66, 3) 
Thomas Wittorf, Dybvad , 
6,45. 

15-16 år: 1) Ann K. Rasmus
sen, AFF, 9,36 meter, 2) Janne 
Richardt, Hals, 7,89, 3) Hanne 
Grønbeck, Dybvad, 7,45. 1) 
Gert Rasmussen, Sæby, 10,19, 
3) Frank Jensen, Dybvad , 
9,44. 

17-18 år : 1) Lone B. Nielsen, 
Dybvad , 10,21 meter. 1) Mi
chael Holm, AFF , 10,50, 2) 
Søren Bruun, D,ybvad, 9,84. 

Højdespring 
Op til 10 år: Donna Hansen, 

Frederikshavn, 0,90, 2) Loui
se Christensen, Sæby, 0,90, 3) 
Jeanette Kousholt, Dybvad, 
0,90. 1) Thomas Larsen, Hjør
ring, 1,0~, 2) Jeppe Kristen
sen, Sæby, 1,05, 3) Rune Vin
ding, Hals, 1,00. 

11-12 år: Tinna Hougaard, 
Sæby, 1,20 meter, 2) Anette 
Jensen, Sæby, 1,15 3) Susanne 
Christensen, Dybvad , 1,15. 1) 
Hans Henrik Flensted, Sæby , 
1,25, 2) Allan Eckhardt, Sæ
by, 1,20, 3) Jesper Poulsen, 
Dybvad, 1,20. 

13-14 år: 1) Christina Holm, 
AFF, 1,45 meter, 3) Dorte 
Damsgaard, Sæby, t40. 1) Al 7 
lan Ankerstjerne, Frederiks
havn 1,45, 3) Toai P.edersen, 
Sæby, 1,35. -

15-16 år: 1) Dorte Jensen, 

AFF, 1,50 meter, 2) Merete 
Christensen, Sæby, 1,50. 1) 
Frank Jensen, Dy.hvad, 1,60, 
Claus Beck, Dybvad, 1,55, 3) 
Henrik Hougaard, Sæby, 
1,40. 

17-18 år: 1) Lone B. Nielsen, 
Dybvad, 1,30. 1) Morten 
Krogh, Sæby, 1,80, 3) Søren 
Bruun, Dybvad, 1,65. 

300 meter løb 
Op til 10 år: !)°Louise Chri

stensen, Sæby, 64.1 sekunder. 
1) Rune Vinding, Hals, 61.4, 2) 
Mads Olsson, Dybvad, 61.6, 3) 
Jeppe Kristensen, Sæby, 62.1. 

11-12 år: 1) Kristina Schiit
ze, AFF, 52.0 sekunder, 2) Be
rit Plath, Dybvad, 55.9. 1) 
Rene Kristensen, Dybvad, 
52. 7, 2) Hans H. Flensted, Sæ
by, 52.8. 

13-14 år: 1) Dorte Dams
gaard, Sæby, 47.7. 1) Toai Pe
dersen, Sæby, 45.1. 

15-16 år: 1) Ann K. Rasmus
sen, AFF, 47.3. 1) Gert Ras
mussen, Sæby, 46.9, 3) Frank 
Jensen, Dybvad, 48.3. 

17-18 år: 1) Søren Bruum, 
Dybvad, 49.7. -

Trespring 
11-12 år: 1) Susanne Chri

stensen, Dybvad, 8,40 meter, 
2) Tinna Hougaard, Sæby, 
8,07. 1) Hans Henrik Flens
ted, Sæby, 8,68, Jacob Chri
stenbsen, Dybvad, 8,47, 3) 
Preben Samallo, Dybvad, 
8,05. 

13-14 år: 1) Christina Holm, 
AAF, 10, 70 meter, 2) Dorte 
Damsgaard, Sæby, 10,12. 1) 
Toai Pedersen, 'Sæby, Sæby, 
ll,p9. 

15-16 år: 1) Dorte Jensen, . 
AFF, lf.01 meter, 2) Trine 
Christensen, Sæby, 9,80. 1) 
Michael Thomassen, Frede
rikshavn, 9,90, 2) Gert ~
mussen, Sæby, 9,87. 

17-18 år: 1) Jette Bromann, 
AFF, 9,26 meter. 1) James 
Kousholt, Dybvad, 10,50, 2) 
Søren Bolvig, Dybvad, 10,40. 




