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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Stine Tholund
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI ESPORT 
Formand: Peter Floor Kousgaard 28 15 02 37

peter_fk@hotmail.com
Næstformand: Tonya Andersen 30 66 37 26

tonya.nicole.andersen@gmail.com
Kasserer: Kasper Vestergaard Rasmussen 60 29 86 43

kvra@outlook.dk
Overwatch træner: Kasper Andersen 29 91 28 70

kasperkarl@hotmail.com
CS træner: Phillip Muff Førrisdahl 42 52 00 42

philipmuff@gmail.com
Fortnite træner Martin Bloch Hansen
Best. medl.: Jesper Rubin 27 87 59 48

www.facebook.com/sgiesport

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI HÅNDBOLD
Formand: Gert Laustsen 23 66 06 19

Mail: formand.sgi@gmail.com
Næstformand: Jens Kristensen 21 74 25 25

Mail: sgi-haandhold@bbsyd.dk
Kasserer: Stefan Dracea 21 41 60 81

Mail: kasserer.sgi@gmail.com
Sekretær Karin Hodde Karlsen 24 64 80 65

Mail: hottehodde@hotmail.com
Talentchef Mark Bendixsen 26 17 31 72

Mail: markbendixsen@msn.com
SGI Café Pernille Møller 22 22 71 79

Mail: pernille4715@hotmail.com
Du kan også finde os på: www.sgi-haandbold.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Maritimt Center på Havneøen vil koste 50 millioner
ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!
HAVNEØEN – Der er ikke 
meget hygge og aktivitet 
ved den ny lystbådehavn 
ved Esbjerg Strand ved 
Sædding. På det, der i fol-
kemunde kaldes havne-
øen, er der for tiden stort 
set ikke andet end sand- og 
jordbunker. Men det har 
en arkitektkonkurrence 
og en stor pose penge som 
tidligere nævnt ændret på. 
Faktisk kan påbegyndelsen 
af Maritimt Center, som 
det kaldes, påbegyndes 
allerede i år, om alt går vel. 

Det var WERK, Snøhetta 
og Oluf Jørgensen, der var 
det vindende totalrådgi-
verteam, da Esbjerg Kom-
mune sammen med Claus 
Sørensens Fond, Alice og 
Tage Sørensens Fond samt 
Lokale- og Anlægsfonden 
valgte totalentreprenør 
til opgaven. Som konkur-
renter havde de Rambøll, 
Friis & Moltke Architects, 
3xN, Orbicon, Holsting 
Architect-support, GHB 
landskabsarkitekter og 
FM Bygningsdrift, Dorthe 
Mandrup, AB Clausen og 
Marianne Levinsen Land-
skab samt Green Sustai-
nable Landscape.

Unikt gårdrum
Opgaven er at opføre et nyt 
maritimt center til omkring 
50 millioner kroner ved Es-
bjerg Strand, Esbjergs ny, 
rekreative og noget vin-
domblæste bydel. Esbjerg 
Strand ligger nord for den 
erhvervshavnen, og man 
kan ikke undgå at se den, 
når man er på havnen og 
skal videre mod Sædding 
og Hjerting.

Esbjergs borgmester Jes-
per Frost Rasmussen (V) 
var formand for dommer-
komiteen og præsenterede 
i rådhussalen det vindende 
projekt for at stykke tid si-
den. Han fortalte også om 

begrundelsen for valget af 
vinderprojektet med titlen 
Lanternen.

”De fire teams har leveret 
projekter af usædvanlig 
høj kvalitet, som 
vidner om stor 
indlevelses-
evne i 
det 

unikke 
ved place-
ringen tæt på 
havet. Maritimt 
Center får lov til at 
sætte barren for resten 
af udviklingen af Esbjerg 
Strand, og det stiller store 
krav til udformningen af 
bygningen, Det er modigt 
at samle funktionerne i 
en sluttet form omkring 
et fælleskabsskabende in-
dre gårdrum. Det kan bli-
ve helt unikt,” lød det fra 
Jesper Frost Rasmussen i 
JydskeVestkystens referat.

De to fagdommere var 
meget begejstrede for vin-

der-
forslaget, 
og i den samlede dommer-
komites bedømmelse kan 
man blandt andet læse, at 
”forslaget udmærker sig 
ved på fornemste vis at 
kombinere ønsket om en fa-
scinerende og nyskabende 
arkitektur med høj funkti-
onalitet og intentionen om 
at skabe en ramme, som 

understøtter fællesskabet 
og skaber en ny samhø-
righed mellem aktørerne. 
Forslaget har med et stærkt 
hovedgreb skabt et samlen-
de og meget identitetsska-
bende bygningsværk”.

Fagdommer og arkitekt 
Anne Mette Exner Lanter-
nen mente for eksempel, 

Vinderprojektet Lanternen er på cirka 3000 kvadratmeter  Vinderprojektet Lanternen er på cirka 3000 kvadratmeter  
og vil koste cirka 50 millioner kroner.og vil koste cirka 50 millioner kroner.

Om alt går vel,  
kan byggeriet på 
det øde område  
på Havneøen ved  
Esbjerg Strand gå  
i gang i år

• Formand for dommerkomiteen, 
Esbjergs borgmester  
Jesper Frost Rasmussen

• Søren Heide Lambertsen,  
formand for Teknik  
& Byggeudvalget 

• May-Britt Andrea Andersen, 
formand for Kultur  
& Fritidsudvalget 

• Anne Mette Exner,  
arkitekt MAA, fagdommer 

• Rasmus Kierkegaard,  
arkitekt MAA, fagdommer 

• Niels Peter Olsen,  
brugerre præsentant,  
Esbjerg Søsport 

• Lars Bisgaard, bruger-
repræsentant, Esbjerg Roklub

• John Riis Andersen, repræsentant 
for Claus Sørensens Fond samt 
Alice og Tage Sørensens Fond

• Erik Jespersen,  
direktør for Teknik & Miljø,  
Esbjerg Kommune 

• Arne Nikolajsen,  
direktør for Sundhed & Omsorg, 
Esbjerg Kommune

Dommerkomiteen for Maritimt Center
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skriver selvsamme avis, 
at Lanternen er en mani-
festation af Esbjerg og vil 
gøre stedet til en kendt og 
tiltrækkende destination. 

Ved at lægge ud med 
Lanternen, som det 
første byggeri på Es-
bjerg Strand, sætter 
Esbjerg Kommune 

barren højt for den arki-
tektoniske kvalitet i den ny 
bydel.

Færdigt i 2022
En brugergruppe har sam-
men med Esbjerg Kommu-
ne i flere år arbejdet med, 
hvad det af det kommen-
de maritime center på Es-
bjerg Strand skal rumme. 
Den måde at arbejde på 
fortsætte. Ved kommende 
workshops vil kommende 

brugere blive inviteret til 
en dialog, der kan udvikle 
projektet yderligere for at få 
det bedste resultat.

Om alt går vel vil bygge-
riet starte ved udgangen af 
2020, og Lanternen skulle 
gerne stå færdig i slutnin-
gen af 2021 eller i begyndel-
sen af 2022.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Illustrationer: Vinderteamet

Vinoplevelse med Klub Vadehavet
Smagekasse med seks flasker vin:
To skønne rosévine fra Frankrig, lyserøde bobler fra Italien,  
en lækker rødvin fra Apulien, en fuldfed rødvin fra Argentina  
til bøffen og en flaske læskende Riesling

kun 499,–   
Normalpris 624,-   Spar 125,-

Gratis levering i hele Esbjerg
Bestilling: hjertingposten.dk/klubvadehavet

Særtilbud på sommerbobler:
Seks flasker lækker Cremant d’Alsace  
til sommerens mange festlige  
begivenheder

kun 450,–

i samarbejde med Vinhuset Top Wine, Sædding

To nye krolfbaner ved Sædding Centret
SÆDDING – På grund af corona kan Træfpunkt 
Sæddings krolfspillere ikke lige nu spille på de an-
lagte baner ved Esehuset og Lyngvejs Ældrecenter. 
I stedet har foreningen fået accept fra Ejendomssel-
skabet Bangsgård og Sædding Centret til at anlægge 
en 12-hullers bane bag centret, ud mod Fyrparkstien 
og IM-Huset. Samtidig har Esbjerg Kommune og 
Boligforeningen Ungdomsbo givet tilladelse til an-
læg af yderligere en 12-hullers bane på en del af det 
store græsareal lige over for Sædden Kirke. Der er på 
grund af god plads længere mellem hullerne end tid-
ligere. Traditionen tro er der lagt ud med Fakta For-
års Cup. Træfpunkts formand, Karen Maria Larsen, 
oplyser i øvrigt, at begge de nyanlagte krolfbaner vil 
være åbne for områdets beboere i den udstrækning, 
foreningen ikke selv benytter dem, ligesom både køl-
ler og kugler kan lejes for et meget beskedent beløb – 
kontakt Træfpunkt Sædding i centret for en nærmere 
aftale. cbd
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De nye krolfbaner. Foto Claus Brinch-DanielsenDe nye krolfbaner. Foto Claus Brinch-Danielsen


