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Skraldel el' giOri • • • 
Nu ser vi os i Stand til al udsende vort eget Klub-

blad. Del er med Glæde, vi gør del, og vi 1aaber, at 
det vil blive del, ni hunde tænkt os : El Bindeled 

Foreningens Ledelse og dens Medlemmer og imel-
lem Medlemmerne indbyrdes. Vi har længe savnet el 
saadant Organ. og det er vort Haab. al Læserne vil 
modtage det med Inleresse. Bladet vil udkomme den 
10. i hver Mawred og udsendes gral is lil alle vore 
Medlemmer, hvor de encl befinder sig i Landet. 

Lad delle Blad blive et Talerør Mr vore fælles In-
teresser, et Sled, hvor vi kan komme frem med, hvad 
der ligger os paa Hjerte med Hensyn til Foreningens 
Trivsel. Det er Redaktionens ønske, al Læserne vil 
IdwIpe til med at gøre Bladet saa livligt og inter-
essant som muligt. Har De noget, De gerne vil have 
lidt mere al vide om indenfor de Sportsgrene, vi be-
skalliger Os med. saa send el Par Ord til Bladet. og 
saavidt det staar i vor Magt, skal ni forsøge al give 
Dem (le Oplysninger, De maalle ønske. 

Vi vil her i &adel behandle Sager, 50111 foregaar 
i Foreningen saavel indenfor Ledelsen som ude i det 
daglige Liv, og løvrigt hvad (ler foregaar med Til-
knytning til Foreningen i Sporten ude omkring paa 
Bornholm. 

Endnu en Ting. Tænk paa Annoneorerne, som gen-
nem dette Bidrag lil vort Blad støtter os i vort For-
mgral. Gør dem en Tjeneste til Gengæld. Den ene 7.1k- 

Sportsbehltedning; 
cr,6/4d 

til Damer og Herrer 
Lumber Jaeket's, Plus Rours, 
Sportsstrømper, Skihuer, 
Skisokker og Ankelsokker 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge  

fleste er vel den anden værd-) Og har De selv nogel. 
De kunde ønske al sælge eller købe, sau lænk paa 
vore smaa billige Annoncer, som kan hjælpe Dem til 
al faa Deres ()ruske opfyldl. 

Til Slut delle: Anbefal Foreningen til Deres Venner 
og Bekendte. Jo liere Medlemmer jo større Blad, og 
ethvert Raad om Forbedring eller om Afhjælpning af 
eventuelle Mangler i Bladet vil blive modtaget med 
Taknemmelighed (1/ 	 Iledaktioncee. 

N,,-oribtinzen 

»Hvorfor nu alt (let Postyr: det gaar jo godt nok, 
,0111 det gaar•.<< var de Ord, vi mange Gange hørte, 
da der begyndte at blive Tale om at lægge Forenin-
en om. 
,la, (let gaar maaske godt nok i øjeblikket, men 

NN-ordningen lager i høj Grad Sigte paa Fremtiden. 
Hvad sker der den Dag, Foreningen har optaget endnu 
to, tre rive Sportsgrene pan Programmet? 	Skal de 
samme syv Mand i Bestyrelsen saa fortsat have An-
svaret For saa stor en Organisation ? I saa Fald skal 
disse Mennesker bruge mere end deres Fritid for at 
overkomme Arbejdet til Medlemmernes Tilfredshed, 
og det maa da være Meningen, at det, at have med 
Ledelsen af en Idrætsforening at gøre, skal være en 
Fritidsbeskæftigelse og ikke noget, der skal sluge en 
stor Del af ens Arbejdstid. 1)a kommer der nemlig 
snart en Dag, hvor disse Mennesker maa melde Pas. 

Hvad gaar det nye ud paa? 
Grundtanken i Nyordningen er, at der skal være 

flere om det daglige Arbejde. 



43xstgiverparben 
Store og snina Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

Alt Sportsartihity Sa ri øl witz Boghandel, Tlf. 55 

Bilidinv,e1., Baliminionbolik,  - Ketehere opstrenges 

Sid godt - kør godt 
i min 7 Personers Ford VS. 

Al Lastkørsel udføres 
til rimelige Priser 

Vin!. Itiis 
Tele fon 1:11, A li i e,e 

rammer 
Sznagcri, liv:, Melet. og  Prisen 

Carl La 1•m'.1. Skotøj 
ve,Nderwade. 'Teleion 111 

Til at forestaa Foreningens Arbejde vælges en For 
mand, en Næstformand og en Kasserer, som tilsamineii 
danner Forretningsudvalget. 

Til hver Idrætsgren vælges el Udvalg paa mindst 
tre Medlemmer, som saa indbyrdes udpeger en For-
mand, der indtræder i Bestyrelsen. 

Udvalgenes Opgave er at lede det daglige inden for 
hver Sportsgren, f. Eks. sørge for Træning og Afhol-
delse af private Kampe med andre Klubber, hvorimod 
alle større Arrangementer planlægges af den samlede 
Bestyrelse. Altsaa, alt hvad der har med Foreningens 
Økonomi at gøre, skal Bestyrelsen have Haand i 
Hanke med. 

Generalforsamlingen afholdes een Gang om Aaret 
i Januar Maaned. Forretningsudvalget vælges for 2 Aar 
ad Gangen, hvorimod Idrætsudvalgene kim sidder 1 
Aar ad Gangen. 

Med Hensyn til Suppleanter er det ordnet saaledes, 
at dersom Formand, Næstformand eller Kasserer ud-
træder, vælger Bestyrelsen selv, indtil den ordinære 
Generalforsamling, en ny Mand af sin Midte, altsag 
en af Afdelingsformændene, hvorefter vedkommende 
Udvalg udpeger ny Formand, og Suppleanten indtræ-
der i Idrætsudvalget. 

Kassereren skal sørge for hele Indkasseringen af 
Kontingentet og faar til Løn af Medhjælpere (Opkræ-
vere) en af Generalforsamlingen nærmere fastsat Pro-
vision. 

Kontingentet 
er sat til SU Øre om Maaneden for aktive Seniores 
(bande Damer og Herrer) og 25 Øre om Maaneden 
for Juniores. Det passive Kontingent er Kr. 1,50 pr. 
Halvaar. 

Enkelte Pessimister udtalte frygtelige Dødsdomme 
over Foreningen, efter at Forhøjelsen var vedtaget 
med overvældende Majoritet. 1len lad Os en Gang se 
paa (lette forfærdelige. 

Et aktivt Medlem i A. S. G. kan i Øjeblikket dyrke 
Fodbold, Haandbold, Gymnastik, Badminton og fri 
Idræt. Alt er gratis med Undtagelse af Badminton, 
hvor der skal betales et Ekstrakontingent. 

Skal i saa ikke være ærlige over for hinanden og 
in(1rømme, al 2:-) eller .)11 Ore om Maaneden, eftersom 
man er Junior eller Senior, er billigt. elan maa !ror-
staa, at del ikke er gratis al bolde el stort Baneanlæg 
paa egen Jord, betale Lys og Vask i Gymnastiksal 
o. s. v. Alle Idrætsgrene giver store Underskud, som 
man dækker ind ved Festet' og Stævner. Ja, men var 
det da ikke rimeligere, at Overskuddene fra de store 
Arrangementer blev brugt til Forbedrilwer og Udvidel- 
ser  i Stedet for at indgag i Driften. Vil man nyde Go-
derne i en Idrætsforening, er det da ikke for meget 

5  
forlanoi at man selv er med til at betale Omkostnin-
gerne. Kan man ikke ofre 25 eller 50 Øre om Manne-
den paa at holde sig i Form, saa har man sandelig 
heller ikke Rand til at ryge Tobak eller deltage i anden 
Luksus. 

Det passive Kontingent er ændret til Kr. 1,50 pr. 
Halvaar, og mon ikke denne Del af vore Medlemmer 
har saa stor Interesse for og Forstanelse af Idrættens 
Betydning, at den ekstra 50 Øre pr. Halvaar tages 
med som et frivilligt Offer paa Idrættens Alvor. Jeg 
tror det! 

Det er mit Haab, at de Medlemmer, som ikke har 
overværet Forhandlingerne om Nyordningen, igennem 
disse Linier har faaet et Indblik heri. 

Lad os holde sammen om Idrætten i vor By — den 
har sin Mission, der ikke maa underkendes, ikke 
mindst i svære Aar! Engang vil der efter disse Dage 
komme Tider, hvor Solen atter stiar højt paa Himlen. 

Axel Matur rliSerl. 

Idrætsmærket. 
Da Gymnastik er obligatorisk i Idnetsmærkepro-

verne, vil (le gymnastiske Øvelser allerede nu blive 
indsat i Timepianen, saaledes ai. interesserede Med-
lemmer kan træne i disse. Det er saa Meningen, at 
disse Prøver vil blive afholdt, natir Gymnastikken 
slutter i Fol-anret. Er der endnu nogle, som vil være 
med til Idrætsmærket, kan (let naas endnu. Kom hare 
til Gymnastik, og alle øvrige Oplysninger kan Bias 
hos Udvalget for Fri Idræt og Gymnastik. 

Levertran, Hørfrø, Parafinolie, 

Sutter, Barneflasker 
og alle Sygeplejeartikler 

Prima Allinge 



1111Tordan 
kommer man godt hjem? 

Fordi vi har det største Salg i Batterier, 
har vi altid de friskeste, der vil holde 
længst, — Her gaar De ikke forgæves, 
vi har alle Batterityper paa Lager. 

SiorNde Udvalg i Lommelamper. 

Allinge Radioforretning 

lityggefolsdi t. 
Som (let desværre kun er Mindsteparten af vore 

Medlemmer bekendt, har A.S.G. et Byggefond, som 
nu i nogen Tid har sovet Tornerosesøvn. Nu skal 
(ler imidlertid pustes nyt Liv i det, og vi lægger ud 
med det samme. 

Indkkebet her ser 1)e et Byggefondsbefte, hvori der 
er Plads til 16 af vore smag 10-Øres Byggeffindsmær-
ker, som forhandles af alle Bestyrelsesmedlemmer og 
Udvalgsmedlemmer. 

Nalr De har Mdl hellel, :ffieveres del efter Adres-
sen i Heftet. For 
hver Gang der er 
indleveret 5() Hef-
ter, trækkes blandt 
disse Lod om tre 
Præmier paa 15,10 
og 5 Kr. i Varer hos 
Byens Handlende. 
Tidligere var Hef-
terne beregnet til 
32 Mærker, og de, 
der er i Besiddelse 

	  al saadanne maa- 
ske halvfyldte Hefter, kan altsaa nøjes med at aflevere 
Heftet med 16 Mærker og bruge de tiloversblevne til 
et nyt Hefte. -- Tag fat med det samme. 

Hvorfor kan vi ikke 
lige sari godt som andre Klubber stille 
med flere og gode Spillere til (le forskel-
lige Badminton-Turneringer, der afhol-

des rundt om paa øen? Ja, det er et Spøi'gsmaal, der 
i øjeblikket er aktuelt, og som ikke gerne skulde for-
blive ubesvaret. 

Vi har alle vore Spilletimer fuldt optaget, altsis — 
maa vi ogsaa have mange Spillere. Desværre ser vi 
alt for lidt til dem, niar der skal anmeldes til en Tur-
nering. Er (let da (let rette Materiale, vi mangler? Nej, 

hofoed & Mortensens 
Byggeforretning. Telt'. 77 og 79. 
Udfører all i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager. 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

Cykleværksted 
Alt i Reparationer - Alt i Reservedele 

haves paa Lager — Faguddannet Mekaniker 

Arne Svendsen, Storegade 22, Sandvig, Tlf. 45 

Sportsure, 
nyeste JVIodellei. 

Conrad Hansen 
Allinge . Telefon 140 

(let er sikkert ikke Tilfældet, men mon Træningen 
ikke mange Gange bliver taget altfor let, for det gæl-
der selvfølgelig for Badminton som for alle andre 
Sportsgrene, at uden ihærdig Træning og den rette 
Kondition, kommer man ingen Vegne. Vi har før vist, 
at vi kan være de andre Klubber her paa øen jævn-
byrdige, hvorfor skulde det sag ikke ogsaa kunne 
blive Tilfældet nu? 

Den sidste Søndag i Februar, altsag den 23., skal 
A. S. G.s Klubmesterskaber afgøres, og sag skal vi 
være med allesammen! Der vil bande blive A- og B-
Række Kampe, saaledes at de jævnbyrdige Spillere 
fortrinsvis vil blive matchede mod hinanden. Og sag 
tager vi fat paa Træningen med friskt Mod, sag vi 
den 23. kan faa nogle Kampe med Fut i. 

Vi kan oplyse, at Bornholmsmesterskaberne skal 
udkæmpes i Rønne (len 16. og 23. Marts, og vi vil 
anbefale alle vore Spillere, for hvem det har Interesse, 
at overvære disse; der er altid en hel Masse at lære. 

sag skulle vi selvfølgelig ogsaa helst selv have et 
Par Ord med at sige derude. Forhaabentlig man (lette 
ogsaa blive Tilfældet. 

Vi kan, hvis vi vil. 
Nu skal vi snart lænke paa Foraarsturneringen og 

se at komme i rigtig god Træning, derfor begynder vi 
paa Konditionstræning Søndag Formiddag d. 16. Fe-
bruar med Marchture. Lad os nu tage fat og være i 
fin Træning, natir det gaar løs. Husk paa, at Kondi-
tionen er meget vigtig i de første Kampe. God Kon-
dition er halvt vunden Kamp. Mød derfor godt op, 
og sag tager vi altsaa fat (len 16. Kl. 9'/  Formiddag, 
og vi mødes paa Banen. 

Spillekort 
Holmblads og Dondorfs 
berømte Kvaliteter 
i Lærreds- og Gummikort 

Kr. 4,10 4,75 5,25 6.00 6,25 

Axel Mauritsen KiøSkCI1 Allinge 
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A.S.G.S Bestyrelse 
Efter Generalforsamlingerne, der 

som bekendt er blevet refereret i 
Dagbladene, har de forskellige Ud-
valg konstitueret sig, og Bestyrel-
sen har nu følg. Sammensætning: 

Formand: A. Mauritsen. 

Næstformand: Aage Kofoed. 

Kasserer: Jobs. Holm. 
Og fra Idrætsudvalgene: 

Robert Jørgensen (Badminton). 
Hans Funch (Fri Idræt og 

Gymnastik). 
Alfred Olsen (Haned hold). 

V. Manritsen (Fodbol(1). 

Skojtefest 
paa Hammers«) 

Fornylig meddelte et af Dagbla-
dene noget forhastet, al der skulde 
være Skøjtefest paa Hammersøen 
0111 Søndagen. 

Kilden til denne Meddelelse ken-
der vi ikke, men vi kan oplyse, at 
A.S.G.s »Udvalg for fri Idræt« har 
forsøgt at overrisle Søen, men del 
mislykkedes, fordi man ikke kun-
de faa en Pumpe, der var stor nok. 
Et Forsøg paa at faa Brandvæse-
nets Sugeværk fra Allinge blev hel-
ler ikke til noget, hvorfor man fo-
reløbig har opgivet Planerne om at 
faa lavet en stor, tip-top lin Bane 
paa Hammersø. 

Det var vel nok Synd 	sikke 
Skøjte-Søndage, der kunde a rran-
geres. 

Et Skole.Idowtssfievne 
Ja, hvad er nu det for noget - ? 

Det er en Ting, vi har forsømt her 
i Kommunen, men det er ikke for-
sent endnu. 

Tanken gaar ud paa, een Dag om 
Aaret f. Eks. den Dag, Sommerfe-
rien begynder, at lave en Skole-
Idrætsdag, hvor alle raske Drenge 
og Piger kunde konkurrere i for-
skellige Idrætsgrene - Gymnastik, 
Fodbold, Haandbold, SY0111ni11g, 
Spring, Kast, Løb, O.S.V. 

Vin og Hpiiiiiinisa 
haves paa Lager 

( . Holm. TIL :39 

Dagen skal indledes med Delta-
gernes March gennem den Ilagsmy k-
kede By, og efter en hel Dags spæn-
dende Konkurrencer sluttes af med 
Chokoladegilde (hvor Kommunen 
passende kunde være Vært), Præ-
mieuddeling o. s. v. 

Hermed er Tanken fremført, og 
nu fair vi se, hvad Skolemyndig-
hederne mener. 

A.S.G.-Bladet indbundet 
Vi vil gerne allerede nu kraftigt hen-

stille til Medlemmerne at samle paa 
A S.G.-Bladet, til De bar Numrene fra 
et helt Aar. Til Nvtaar vil der frem-
komme et Tilbud om at faa hele Aar-
gangen indbundet for et ganske beske-
dent Beløb. 

kan faa Bladel gratis tilsendt. over 
hele Landet Den eneste Betingelse, 
der stilles, er, at Vedkolunwnde alter 
overgaar som ordinært, passi vl Medlem. 

er Navnet paa et Helaftensstykke, 
som A. S. G.s Dillettanter vil opføre i 
Løbet af Marts Maaned. Prøverne er 
i fuld Gang. 

Stol og Annoncer 
skal indleveres paa Bladets Konto:-, 

Kiosken, Allinge. Indlæg og lign. stof 
inden den 1., og Annoncer inden den 
4. i Maaneden. 

»Petit«. nuofficer 
Som De vil se af nedenstaaende, 

vi allerede til dette Nummer af A.S.(;. 
Bladet faaet indleveret flere af denne 
Slags Annoncer. 

De koster 50 øre for Overskriften 
og 5 øre pr. Ord. Til Eksempel kan vi 
nævne;  at Annoncerne for Violin- eller 
Klaverundervisning kun beløber sig til 
75 ore pr. Stk. 

Vi haaber, at denne billige Form for 
Avertering vi blive flittigt benyttet. - 
Har De et eller andet, De vil købe 
eller sælge, leje eller udleje, san prøv 
en saadan Annonce. Det vil betale sig. 

Alle, baade Medlemmer og Ikkemed-
lemmer kan avertere i A.S.G.-Bladet. 
Indlevering af Annoncer: Kiosken, Al-
linge, Telefon Allinge 142, 

Petit-Annoncer 	I 
~1~11~1•=111~1~~INF 

Undervisning 
Tysk og Maskinskrivning. - Alt Ma-

skinskrivningsarbejde udføres. 
Karl Rowold, Telf. 172. 

Brugt Tennisketcher 
sælges billigt. 

Else Maurilsen, Kiosken, Allinge. 

-1;Adre Aargange af Politikens Aarbog 
købes. Tilbud og Pris sendes td 
Rønnov Rasmussen, Torneg. 1, Rønne. 

Violinundervisning 
Svend Arvidsen, 
Toldbodstræde 3, Allinge. 

Skal Cyklen repareres? 
Jeg udfører det solidt og billigt. 

Hurtig Levering. 
julius 1-lansen, Nørregade 5, Allinge. 

Allinge. Telefon 160 

Klaverundervisning 
Bortrejste Medlemmer 	 Poul Kofoed, Sandvig, Telt'. 19. 

410 0410 Kroner-  » 	 Hvem, Hvad, Hvor ? 

. / 

. 	Klaverundervisning 

Emil Kofoed , , , , , , 	  

, 
, 

Allinge — Telefon 167. 
Fru Iljortbøl Christensen, 

 
Blikkenslager 	 Brugte Skøjter . . 

købes. Bladets Kontor anviser. 
exam, aut. 

Brugt Divan . 
Gas- og Vandmester . 

købes. Bladets Kontor anviser. 
Centralvarme 	. 	  

- Lejlighed 
til Leje. Olga Kofoed, Telefoncentralen. 

/ 	 / / 
r 	Rasmussens Bogtrykkeri r 
!, 

Rønne 


