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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

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

SGI FODBOLD
Formand: Michael Madsen 30 16 67 76
Kasserer: Jens Knudsen 51 15 75 55

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Ditte Nørskov 20 51 97 60

Theis Nielsen 26 39 24 28
Mathias Hedeager Paulsen 61 28 79 40
Kim Langerhuus 22 68 33 77
Thomas Rejkjær Nielsen 51 94 88 89

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

SGI BORDTENNIS
Formand: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net
Se mere på: www.sgi-bordtennis.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

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

Når jyllandsserieholdet løber på banen den 5. oktober 
i pokalturneringens 3. runde, bliver det med maksimal 
opbakning på Telesikring Arena. To af klubbens helt 
store sponsorere har nemlig valgt at invitere alle til 
fadøl, pølser samt softice og popcorn til de små – ganske 
gratis. På den måde håber vi, at vi kan få så mange som 
muligt på stadion, hvor en meget svær modstander i 
Middelfart BK fra 3. division venter. 
- Først og fremmest er vi meget taknemlige over, at 
Telesikring og Bonnichsens holding har valgt at tage 
initiativ til at gøre så meget ud af vores pokalkamp. Vi vil 
selvfølgelig også invitere alle vores medlemmer og deres 
forældre til den her fodboldfest, udtaler Theis Nielsen 
klubbens sportschef. 
100.000 grunde til at vinde
Hvis kampen vindes, vil holdet være i 

ottendedelsfinalen, så der er naturligvis meget på 
spil for holdet og klubben. Samtidig er vi så 

langt i turneringen, at hvis kampen 
vindes, er der stor sandsynlighed 
for, at klubben er det seriehold, 
der når længst i pokalturneringen, 
hvilket belønnes med 100.000 kr. 

af divisionsforeningen. Alle andre 
seriehold møder superligahold i 

pokalturneringens 3. runde. 

Onsdag den 5. oktober kl. 15.45

KOM MED TIL KICKOFF  
mod Middelfart BK fra 3. division

Lille filial af Varde Bank banede 
vejen for aktivitetshus i Guldager

Kane med politikere kom på 
afveje i årets Classic Race

Pænt og nydeligt ser det ud, 
det ny kultur- og aktivitets-
hus, der på fredag den 30. 
september klokken 14-16 
holder åbent hus i anled-
ning af indvielsen af huset.

Hele historien startede i 
1991, da Guldager Borger-
forening stiftede en ten-
nisklub. Som klubhus fik 
klubben et skur på cirka 30 
kvadratmeter, der havde 
stået ved forsamlingshu-
set som en lillebitte filial af 
Varde Bank.

”Men så i 2019 indstillede 
tennisklubbens bestyrelse 

til borgerforeningens be-
styrelse, at klubhuset skul-
le renoveres og udvides. 
Det sagde bestyrelsen ja til 
i 2020,” fortæller formand 
Jørn Gade Pedersen.

Og det skulle ikke bare 
udvides og renoveres til 
glæde for tennisspillerne, 
Idéen var, at alle i byen 

skulle kunne bruge det. Og 
sådan er det blevet. Man 
kan spille dart,

kort, brætspil, bordten-
nis med mere i huset på 60 
kvadratmeter. Privatperso-
ner kan blive medlem for 
100 kroner og dermed få 
lov til at bruge det i et år, 
foreninger og firmaer kan 

leje det for 200 kroner for 
en dag eller aften.

”Men det gamle skur var 
i for dårlig stand, så et ny-
byggeri blev planlagt. Det 
lykkedes med hjælp fra 
fonde og sponsorer som 
Nykredit Fond, Claus Sø-
rensens Fond, Egsgaard 
Holding, Familien Bon-
nichsen Holding A/S, ES 
Maler og FS Byg,” fortæller 
han.

Prisen endte med at blive 
en halv million kroner.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

KANESEJLADS – Første-
suppleanten til Esbjerg By-
råd, politiassistent Michael 
Harbøll fra Hjerting, havde 
i år fået en makker fra Fol-
ketinget med i sin kane, 
nemlig folketingsmed-
lem Anders Kronborg, da 
Hjerting Kanelaugs Classic 
Race 2022 blev afviklet lør-
dag den 24. september. 

Og man må håbe, de to 
socialdemokrater har bre-
de rygge, for de kom totalt 
på afveje på grund af hård 

nordenvind og måtte høre 
på mange ’muntre’ tilråb 
fra fastlandet for deres 
præstation – eller mangel 
på samme.

Kamp til vandkanten
David Dupont-Mouritzen 
og Rolf Bjørling Salomon-
sen vandt racet.

”Der blev givet kamp til 
vandkanten og ikke foræret 
noget væk. Team Dark Hor-
se, David Dupont-Mourit-
zen og Rolf Bjørling Salo-

monsen, måtte nærmest 
indkalde reserverne for at 
holde team All Stars, Viggo 
Nielsen og Arne Lorenzen, 
bag sig. Længere henne i 
racet måtte team Grønært, 
Michael Harbøll og Anders 
Kronborg, opgive at run-
de vendebøjen og drev i 
land ved Sædding og måtte 
trække hjem. Det gjorde de 
flere gange”, lyder det i et 
minireferat på kanelaugets 
Facebookside. 

Deltagerne var: Team A, 
Langlis venner, bestående 
af Jesper Søegård og Niels 
Jensen, team B, All Stars, 

bestående af Viggo Nielsen 
og Arne Lorenzen, team C, 
Dark Horse, bestående af 
David Dupont-Mouritzen 
og Rolf Bjørling Salomon-
sen, team D, Young Stars, 
bestående af Kristian Venø 
medsamt børn, team E, 
Kratluskerne, bestående 
af Claus Løth og Poul Erik 
samt team F, Grønært, be-
stående af Michael Harbøll 
og Anders Kronborg.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

På fredag den 30. 
september indvies 
tennisklubbens ny 
hus, der må bruges 
af alle i byen

David Dupont-Mouritzen og Rolf Bjørling 
Salomonsen vandt over de garvede roere

Der blev roet til den store guldmedalje ved Classic Race 2022. Og nogle kom på afveje.Der blev roet til den store guldmedalje ved Classic Race 2022. Og nogle kom på afveje.

Guldager Borgerforenings 
Tennisklubs klubhus er nu et 
fint aktivitets- og kulturhus. 
Her ses Jørn Gade ved 
mødebordet. Der er et lille 
køkken, et toilet og et ekstra 
rum.

  Go' energi !


