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Fodbold 
i den forløbne Maaned 

Pr ivatkantp 
S. G. I — IL I — 4-3 

Langfredag Eftermiddag spillede A. S. G.s Første-
hold Aarets første Kamp paa R. B.s Bane mod R. B. I. 

Resultatet blev ret overraskende en A. S. G. Sejr paa 
4 -- 3, og den kunde for den Sags Skyld gerne være 
blevet større. 

fiBenrie« havde skiftet Side og spillede atter for os. 
Af andre nye Folk havde vi Willy Petersen (tidl. Viking) 
med som innerwing. De eneste, vi manglede af de 
gamle« var Helmer og »Basse«. 

Kampen viste til fulde, at der paa begge Sider endnu 
ir en Del tilbage at ønske med Hensyn til Kondition 

Buldbehandling, og det kunde være interessant en 
rAri.. senere paa Sæsonen at se de to Klubbers Første-

til en lignende Privatkamp. 
Jr tror. det vilde blive en mægtig Kamp. 

"Furneringskampene 
I Holdet skulde i Følge Turneringsplanen møde 

Aakirkeby i --in første Kamp paa. Hjemmebane. Det 
Mie-w eis ma.3-tig Succeskamp — to jævnbyrdige Hold 
txr. 

	

	- .12tialein Sejr til A. S. G. — det er noget, Publi- 
hår.. Der var da ogsaa mødt en. 300 Men- 
K 	Den. 	spilledes i aldeles pragtfuldt 

Fodbold. 
s;,,n= ker bedst med Støvler fra 

Carl Lars ell. Vestergade . Telefon 104.. 

Aakirkeby lagde for med Scoringen 1-0 ved c. f. 
Hans Madsen. Knud udlignede paa en Fumlebold fra 
Johnsen. Willy og »Basse« sørgede videre i Halvlegen 
for, at vi kunde gaa til Pausen med et Forspring paa 
2 Maal (3-1). I)et skulde vise sig ikke at være for 
meget, I anden Halvleg satte Aa. I. F. ind med et mæg- 
tigt Pres, som ogsaa resulterede i 2 Maal (3 	3). 

	

Slutningen af Kampen var meget spændende 		 
begge Hold masede og sled for at faa en Afgørelse -
og kun ved Hjælp af Lykkens Medvirken var (let A.SG., 
der løb af med de to kostbare Points. Maalet scoredes 
af v. v. Knud Petersen, men Johnsen burde have klaret 

det. 
Denne Sejr betyder for os, at vi stadig har Chan-

cen for at komme i Mesterrækken. Kampen mod Vi-
king II vil sikkert blive den afgørende. 

Det var en dejlig Dag for Fodbolden i Allinge-
Sandvig. 

Den næste Kamp i A-Rækken stod i Gudhjem Søn-
dag den 4. Maj. Referatet andetsteds i Bladet. 

II Holdel skulde i den første Kamp møde Svaneke 
II. A. S. G. maatte imidlertid melde Afbud, og Svaneke 
har saaledes vundet uden Kamp. 

Næste Kamp mod østerm arie blev heller ikke spil- 

Foraar - Foraar 
Har De Cyklen i Orden -
Ellers gaa til Fagmanden 
Fineste Lakering med Staffering 
udført med tekniske Specialapparater 
1. Kl. Arbejde . Mest moderne Værktøj 

Arne Svendsen, Storegade 22, 

Sandvig . Tlf 45 
Støvsuger udlejes 
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Svend kci: ikke spi.&e. 

1 Arvidsens Orkester 

Fodbold, men naar det gælder Dansemusik, 

er han helt rigtig - nemmerlig 

Fest er ikke rigtig Fest uden 

Bestilling ved Tlf. Sandvig 64 

Alt i Sportsartilder 
W~I 0 NION~ 	 

Sandvig 	 Tlf. :7) 

 

    

    

let, idet Østermaries Bane ikke var i Orden; Kampen 
blev derfor udsat indtil videre. 

Kamp Nr. 3 blev spillet mod Knudsker I d. 27. 
April. Resultatet blev en Sejr til Knudsker paa 3-1. 
Spillet var i den stærke Blæst meget tilfældigt, og det 
reservesptekkede A. S. G. Hold fik ikke noget rigtigt 
ud af deres Spil. 

I Søndags spillede II Holdet mod B. 10 III i Rønne. 
Referat andetsteds i Bladet. 

I Junior vandt Skærtorsdag sine to første Points 
i denne Sæson ved en solid Sejr paa 5-1 over K.F.UM. 
i Rønne. 

Holdets Maalavarage var for Efteraarei 41-0, og 
K. F. U. M.s ene Maal blev saaledes det første, Richard 
har ladet passere i Løbet af 7 Kampe. Næste Kamp 
var herhjemme mod Standard, men den blev efter 
Anmodning fra Rutsker udsat indtil videre. 

I Juniors 3. Kamp skulde spilles i Rønne mod R.B.s 
Junior II. Resultatet blev 4-0 til A. S. G.-Drengene. 
Vi havde hele Spillet og bombarderede støt R. B.s 
Helli ;dom; dette var maaske medvirkende til det rel. 
lille Maalantal. For meget Spil giver ofte et lille Antal 
Maal, fordi Spillet klumper sammen paa den ene Bane-
halvdel. 

II Junior skulde møde Standard jun. I i sin første 
Kamp pati Hjemmebane d. 27. April. Kampen var til-
rettelagt som sædvanlig, men Kl. ca. 1320  kom der 
Afbud. Det Publikum, der var mødt, matine saaledes 
gaa hjem igen uden at komme til Fodboldkamp -
ærgerligt. 

I Søndags spillede Holdet mod K.F.U.M.s I Junior. 
Referat andetsteds i Bladet. 

#3tgivergaarZ)en 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

Fodbold. 
d.en lionamende Illautted 

Søndag- d. 1.1. Maj 

S. G. 1 mod Nexo 11 i Nem>. 
A. S. G. 1 1 spiller i1,1;e 
A. 5. G. jun. I mod Olsker jun. 1 i Allinge 

Kl. 15. 
A. S. G. jun. II spiller ikke. 

Tips 	Solid Sejr til A. S. G. I over Nexo 1I, hvis sid- 
ste Resultater ikke just er straalen(le. A. S. G.s 
Hold maa antages at være stærkere end i Efter-
aaret, hvor Resultatet af disse to Holds Kamp i 
Allinge blev 5- 	4 til A. S. G. 

A. S. G. jun. I mod Olsker jun. I pat" A. S. G.s 
Bane vil sikkert give en Kæm pesejr til vore 
Juniores. 

Søndag d. 1S. :,[1j 

A. S. G. I mod Standard I i Allinge Kl. 13. 
A. S. G. II mod R. B. II i Allinge Kl. 144'. 
A. S. G. jun. 1 spiller ikke. 
A. S. G. jun. II mod R. B. jun. 1I i Rønne. 

Tips Å. S. G. I og Standard I spillede uafgjort 3-3 
ved Efteraarets Kamp i Rutsker. Trods dette 
tror vi absolut paa en A. S. G.-Sejr denne Gang. 
Vi er paa Hjemmebane. 

Om vi derimod kan slæbe en Sejr hjem i Kam-
pen mellem A. S. G. II og R. B. II er mere tvivl-
som t. R. B. II vandt. Efteraaret med Maksimums-
points, men saa vidt vides, er R. B. for Tiden 
ret smaal kørende med Spillere. Der er en gan-
ske lille Chance for Revanche, dersom vi hare 
kan stille et 2. Hold uden for mange Reserver. 

Chancerne for en Sejr i den tredie Kamp mel-
lem R. B. jun. II og A. S. G. jun. 11 i Rønne er mi-
nimale. R. B. vil dog ikke vinde stort — Angrebs- 

Grammofonplade -,Vedex. 
i bande klassisk og moderne Musik 
er hjemkommet i disse Dage 
Byens største og mest alsidige Udvalg 

Kom ind og hør dem! 

Allinge Radioforretning 
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Indbydelse 	 A. S. G.s Medlemmer 

indbydes Søndag d. 1. Juni 

(Pinsedag) Kl. 20 til 

Piviseig.est -■■• paa Strandhotellet 

Arvidsens 4 Mands Orkester 
Allinge-Sandvig 	 Morsomme Overraskelser 
Sømandsforenings Medlemmer 	 og Konkurrencer Aftenen igennem 
er indbudt 

(Medlemskort skal paa Forlangende forevises) 
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kæden paa Uonneholdet er ikke overdreven stærk. 
Spænd i Drenge 	prøv, om I kan lave en Sen- 

i denne kamp. 

Ut i.. riNdla 

;. 	,1. ti. G. II spiller il I,k'. 

(;. jun. 1 spiller ikke. 
A. S. G.jun. II mod Olsker jun. I i Olsker. 

Tips Kampen i Olsker mellem Olskerjun. I og A.S.G. 

jun. II maa være i A. S. G.s Favør. 1)e smaa 
A. S. G.ere spiller bedre Bohl end sine langt større 
Modstandere. Vi tror og venter en A. S. G. Sejr. 

Søndag d. 25. Maj 

A. S. G. I mod Viking II i Rønne Kl. 1 G". 
Ovrige 1101d spiller ikke. 

Delte bliver for A. S. G. Foraarets altoverskyg-

gende Begivenhed. Uden Tvivl bliver Resulta-
tet af denne Kamp bestemmende for. om  A.S.G. 

atter skal i Mesterrækken eller ej. Det er to af 
Rækkens stærkeste Hold, der mødes, og kun de 
Kampe, (ler gaar lodid for denne, vil kunne give 

net pr skiilt fis; - 
at Permanent er en Tillidssag 

Gaa derfor til os, 

som har de moderne Maskiner 

og originale Præparater 

Nisstin Boysen 

Telefon Alinge 33 

en el Fingerpeg om Chancerne. Vi vil undlade 
at tippe -- (let lader sig ikke gøre paa nuvæ-
rende Tidspunkt. Der er kun eet at gøre ---- træne, 
træne og atter træne. 

Grundlovsdagen d. 5. Juni 

A. S. G. jun. II mod B. 10 jun. II i Rønne. 
øvrige Hold spiller ikke. 

Tips Det vilde være for optimistisk al tro paa en 
Sejr til vore Juniores i denne Kamp. Lad os 
haabe paa et. hæderligt Resultat. 

Dermed er Foraarsturneningen afsluttet, og i oven-
staaende Oversigt er alle A. S. G.s Kampe medtaget 
paa nær de faa Kampe, der er udsat. Tidspunktet for 
disse Fastsætter Turneringsledelsen, hvorfor vi er af-
s Hare( fra al Kunne fortælle Læserne nærmere herom. 

P inNetieNten 
arrangeres i Aar som sædvanlig Pinsedag, men denne 

Gang afholdes den paa Strandhotellet i Sandvig. 
Forandring fryder, siger man jo, og Strandhotellets 

smukke og hyggelige Lokaler skal nok vise sig at være 
medvirkende til den helt gode Feststemning. Det bli-
ver en Slags Indledning til den Sommer, vi alle læn-
ges mod. 

»Svend og hans Svende«, alias Arvidsens Orkester, 
sørger for Musikken, I,  r. Bidstrup for »Sodavandet« 
med efterfølgende godt Humør, og endelig har Besty-
relsen lovet at sætte mange Prikker over i'et i Form 
af forskellige muntre Paahit Aftenen igennem. 

Sømandsforeningens Medlemmer er inviteret med 
til Festen, og vi kan kun anbefale alle at møde nogen-
lunde tidligt for at sikre sig en god Plads. Det bliver 
jo adskillige Hundrede Mennesker, der har Adgang, 
miar to min store Foreninger slaar sig sammen. 

Vel mødt paa Strandhotellet Pinsedag til en for-
nøjelig Aften. 

19 ' 1111 DN4 



I'. C. HOLM 
Telefon 39 

Nye Modeller i 

Barnevogne 
er hjemkommet 

Fod boldproblem er 
Vi fortsætter med den Rubrik, vi begyndte paa i 

sidste Nummer og bringer allerførst Svaret paa det 
Problem, vi sidste Gang opstillede. 

I Følge Lovene ka,, Jer ikke dømmes Maal, uden 
Bolden har passeret Nlaallinjen inden for Maalshen-
gerne enten i Luften eller langs Jorden. Altsaa kan 
der ikke dømmes Maal, da Hunden jo forhindrede 
Bolden i at løbe over Nlaalstregen mellem Sta.mgerne, 
og Kampen endte saaledes uafgjort. Del ('1' i Lovene 
eller retier(' Fortolkningerne udtrykkelig forbudt at 
dømme Nlaal, naar Bolden ikke har passeret Nlaal-
linjen, som der er forrskrevet. Saa kan man jo sige, 
at Bolden Var gadel i Maal, hvis Hunden ikke havde 
været der. Ja, men en Hund saavel som Dommer og 
Linjevogter regnes efter Lovene, hvis Bolden rammer 
(lem, ikke for mere end en Græstot. 

Af (le Problemer, som vi behandler i denne Rubrik, 
findes der flere, som ikke er direkte lovbestemt i Fod-
holdreglerne, Og som vi derfor synes kan have Inter-
esse for mangt al vore Læsere. 

Vi tager el andet. Eksempel. Der er el farligt Opløb 
mod Maal, og en Angriber svinger Benet for med 
Knald at sætte Bolden i Nettet. I samme Øjeblik ka-
ster Maalmanden sig over Bolded med Hovedet for-
rest, og Spilleren kommer derved til at sparke Maal-
manden i Hovedet. HVeliFer nu den skyldige, Angri-
beren eller Maalmanden? D. B. U,s Lovfortolknings-
udvalg har behandlet delte Broklem og er kommet 
fil del Resultat, al Maalmanden er den skyldige. Han 
gør sig skyldig i en utilbørlig Handling. Dette begrun-
des for det første med, al han udsætter Spillet for al 
komme i Vanry. Tænk (lem, hvilken Forargelse det 
vilde vække imod Fodboldspillet, hvis der stiar i 
Bladene, 'at en Spiller er blevet sparket i Hovedet, 
saa det medfører Invaliditet eller Døden. Mange For-
ældre vil af den Grund holde deres Børn borte fra 
Spillet, og det kan Spillet ikke være t.jent. med. 

For det andet tilvender han sig en uberettiget For-
del ved at gøre noget, som er ud over det rimelige, 
idet han tror, at Modstanderen — naar denne er klar 
over Situationen — af Frygt for at volde Skade lader 
være med at sparke, som han ellers har naturlig Ret til. 
• For det tredie udsætter han Modstanderen for de 
alvorlige sjælelige Lidelser, som senere hen i Livet  

vil forfølge denne, hvis han kommer til at ødelægge 
eller muligvis dræbe ham, selv om det aldrig saa 
meget er den paagældendes egen Skyld. 

Resultatet bliver herefter, at Dommeren skal tildele 
den Spiller, der selv udsætter sig for al komme til 
Skade -k-ed al kaste sig ud i farlige Situationer, en 
Advarsel for utilbørlig OpIrzeden, og hvis det genta -
ger sig, skal Spilleren vises tid af Banen. 

Ben<< 	Det populære Udtryk »højt Ben« 
	  betegner del Tilfælde, al en Spiller 
ved at sparke til en høj Bold uforsætligl kommer til 
at bringe en Modstander i Fare. 

Der er hos en ikke ringe Del af Publikum en Fore-
stilling om, at »højt Ben« altid skal stoppes. Der lindes 
tværtimod intet. i Lovene, nonl forbyder en Spiller al. 
sparke til nok saa høje Bolde. Det er kun paalagt 
Dommeren at skride ind, hvis der lindes en Spiller 
i Nærheden, og der derved opstaar el Faremoment. 

Vi har herved givet Dem en lille Forsmag paa, al 
der lindes saadanne og lignende Problemer i Fodbold. 
Det vil glæde os meget, hvis vore Læsere selv vilde 
komme frem med Problemerne, og vi vil saa prøve 
at besvare dem. Send os et Par Ord eller tal med os 
om (let, maaske gaar netop De og spekulerer paa 
noget, som mange andre ogsaa gerne vilde have Svar 
paa. 

Kampene Sondittux d. 1- Maj 
I Artiklen »Turn er i gs kampene («' r Kampene fra 

d. 4. \Iaj ikke medtaget, mell kort før Redaktionens 
Slutning har vi mulet at faa disse Referater, og her 
er de: 

it. S. G. I Gudhjem I: 1-1 

Mange havde ventet en stor og solid Sejr over Gud-
hjem, men det blev det nu ikke. 

I første Halvleg lud Spillet for Størstedelen paa 
Gudhjems Banehalvdel men (let lykkedes ikke at score 
mere end Lo Gange. Det første Maal satte Gunnar ind 
paa et udmærket Skud fra Straffesparksgrænsen. Nkal 
Nr. 2 lavede »Basse« pænt paa en Bold Fra Vilhelm. 

Anden Halvleg lignede meget første. A. S. G. fort-
satte Scoringen ved Willy, som , flugtede (11 høj Bohi 
Fra Knud i Maal. Gudhjem fik derefter et ;Ilddal padl 
Straffespark dømt mod »Benne« for Ilands. Til sidst 
gik Vilhelm selv igennem i højre Side og scorede del 
fjerde og sidste Maal. Kampen -var en mat Forestil-
ling; sjælden har A. S. G.s Førstehold været saa uop-
lagt. Maaske en fedtet Bane og tung Bold gjotde sit 
til (let daarlige Spil, men saa daarligt, som det var, 
burde det ikke blive af den Grund. Spillerne lala næsten 
alle under Middel, derfor skal ingen frem hæves; jo 
del skulde lige være vor nye Maalmand, Gunnar Niel-
sen, tidl. R. B., som i denne Kamp fik en straalende 
Debut paa A. S. G.s Førstehold. Han har utvivlsomt 
store Evner, reagerer lynhurtigt og har et sikkert Tag 
paa Bolden, 



spillet I1 i i111)e 18 Points 
11 13 

8 10 
(3 

» )) » 
8 )) 4 
8 4 

Junior Kreds III: 

A. S. Cr. I 	ha 

B.10 II 
A. S. G. II 
Standard I 
Olsker I 
R. B. II 

Thcektg,ex De .C12,24 tak i.kke, 

en w Cykle? 
Foraar og Sommer er i Vente - en 

Cykle giver 3 em Lejlighed til at 

nyde Naturen paa rette Maade -

De kan tage ud og ly mme hjem, 

navr det passer Dem, alene eller 

i nok eg Følge 

- jo - 0211 Cykle er en herlig Ting  

Vi forhandler alle førende Mær-
ker: »Hamlet«, »3-Taarnek - osv. 
Kig inden For og lad os sludre om 
vore lempelige Betalingsvilkaar 
hvad mener De f. Eks. om en 

Udbetaling 
paa 50 h:r. 

og Resten i smaa 
maatiedlige Afdraz 

Kom uden Frygt -
jeg garanterer, at De 

kører trygt 

Ovnlakering med fineste Staffering 
Alle Reservedele paa Lager 

Repa ra tioner 	føres med Garanti 

1 

A. Mikkelsen il Telefon 102 - 

. S. G. II — B. 1.0. 111: 2- 

2. Holdet 	i denne Kamp reddet el enkell 
i Land. Besullatel 2 2 er for saa vidt rigti

'
t nok, 

men skulde eet ar Holdene vinde, tihatte det blive 
B.10. Deres Spil var renere og Forstaaelsen af Sam-
menspillet bedre. 

A.. S. G. jun. II — K. F. U.11. jun. 3-6 
Vort 2. Juniorhold tabte herhjemme med 3 6 lig 

IC F. T. NI. En fedtet: Bane og tung »Kugle« gjorde det 
noget svært for vore smag Drenge at folge med. Og-
saa i fysisk Kran lan vore under Modstanderne. Nor-
malt vil to Hold med saa stor Forskel i Størrelse ikke 
komme til al mode hinanden, og kun den nve Ind-
delin i Kredse er Skyld i dette. Resultatet niiaa ses 
paa Baggrund heraf, idel nemlig vore 2. Juniores tid-
ligere spillede i I)-flækken og IC F. U. Nl. i B-Rækken. 
Det er en betydelig Forskel. 

Stillingen pr. 5. Haj i de Hækker, 
A. S. G. deltager i. 

Standard I )) 
	

1O 
	

9 
Nem() 11 
	 » 	(,) 	» 	(3 

1-/?(1)/i.1;•eit: 

R.13. Il 	har spillet 
	

Kampe 
	

10 Points 
Svaneke 11 » 	» 

Ø. 1. F. 1 
	

8 
Knudsker I >) 

	 » 
B. 10 III 
	

K 
	

(3 	» 

G. H 

.l-Ræk en: 

Viking II har spillet 9 Kampe ---- 16 	Points I Kreds I, som bliver den farligste Konkurrent til 
A. S. G. 	I » » 9 » 1 5 » Pladsen i A-Rækken, ligger Svaneke i Spidsen med 
Aa. 	If. 	I » » 10 » — 1.4 » 9 Points for 5 Kampe, efterfulgt af Aakirkehy med 
Gudhjem I » » 11 » 10 » 8 Points for (3 Kampe. 



Skal 11e ud at køre? 
Da finder De de bedste Bekvemmelig-
heder i min 7 Personers Ford 

Frank Holm . Allinge . Telefon 63 

Haandbuld 
Nu er Vinteren forbi, og Forarret er kommet med 

de lange, lyse Aftener, der kalder os ud pac Sports-
pladserne for at udløse al den Energi, som vi i Vin- 
terens Løb har sanu 	Enkelte har dog ikke 
hvilet i den forløbne Vinter, men dyrket Badminton 
eller Gymnastik for at holde sig i liorm, til de igen 
skulde til at gaa i Gang med Sporten ude i den friske 
Lat. Gymnastikken afsluttedes som bekendt med en 
Stilfuld Opvisning, men efter den Tid fortsatte flere 
af vore Medlemmer -- baade Damer og Herrer 	for 
at [nette sig til (le øvelser, som er nødvendige ved.  
Gymnastikprøven til Idrætsmærket, der blev alltoldl 
Søndag den 4. Maj. 

Vore mandlige Medlemmer har allerede længe været 
i Gang nied Fodbolden tide pac Grønsværen, og nu 
kommer Turen til de kvindelige, som spiller Ilaand-
bold. 

Vi kan med Stolthed se tilbage parl vort første For-
søg med denne Sportsgren, og niar man tager i Be-
tragtning, at det -var første Aar, vi spillede, har vi 
allerede uanet store Resultater. Men vi vil ikke hvile 
pac de vundne Laurbær eller slag os til Ro med det, 
vi har naaet. Vi vil længere frem, og vi vil have flere 
med. Det skal i Aar være vort Maal at styrke og for-
øge Interessen for I laa nd bold, saaledesat denne Sports-
gren kan fan den Plads i Solen, som den fortjener. 
Vi deltog i Fjor i 2 Stævner, c'et i Hasle og eel her-
hjemme, og det lykkedes os i disse at faa 2 Pokaler. 
Ved Stævnet her i Allinge vandt vort II Hold deres 
Række, medens I Holdet niaalte nøjes med en Anden-
plads i deres, men til Gengæld vandt I I foldet i Hasle, 
og II Holdet maatte vi se sktaet i Finalen af de smag 
raske Raslepiger. 

Fortiden disse to Stævner har vore Hold spillet en 
Masse Kampe, hvoraf vi vandt (le fleste, og mange 
af dem talmæssigt stort. Det er en Kendsgerning, som 
taler for sig selv, men lad os ikke fortabe os i For-
tiden, det er Nutiden og Fremtiden, der betyder noget. 

Nu har vi hvilet, og nu er vi parat til at tage fat 
med friske Kræfter. Lad de Forhaalminger, som efter 
forrige Aars Resultater stilles til vore Haandboldda-
mer, ikke blive tilintetgjort, lad dem vokse og gro sig 
stærke, men dette sker kun ved en energisk og vilje-
stærk Træning, hvor man er parat til at ofre noget  

Sportsure, 
nyeste Modeller 

Conrad Hansen 
Allinge . Telefon 140 

for ,‘,11. lilla sit Maal. Igen i Aar 	 laurilsen 
lede Tramingen, og det er vort Haab, at vore Haand-
bolddamer atter moder lige saa flittigt frem, saa For-
eningen fair lige sal stor Succes ved Haandbold-
kampe, Stævner o. lign., som den havde i Fjor. 

Vi begynder den 19. Maj pac Banen ved Gasvæi-
kel og gaar pac med god t I lumør og friske Kræfter. 
Husk pagt, at vi har en elan rig Tradition at hævde, 
og det skulde nødi-b  0.  siges omos, at vi kun kunde 
holde det i Gang i eel Aar; vi vil alle være rede til 
al vise (lem noget andet. 

Vel mødt pac Gasværksbanen Mandag den 19. Maj 
NI. 1 93°. 

1. Del af Idrzetsmærlicprowerne 
afsluttet 

I Søndags afholdtes Prøverne i Gymnastik til Idræts-
mærket. Der havde meldt sig 11 Herrer og 8 Damer, 
som Mie gik igennem pac nær een af Herrerne. 

Som Kontrollører runge,iede Former Carl Petersen 
fra Rønne, og I,,u'er Hans Jensen, Allinge. 

Det højeste Pointsantal, der opnaaedes af lIerrerne 
laa pan 157 (for at bestaa kræves 1 20). Hos Damerne 
Ina del højeste pac 149 Points (her kræves 108 Points). 

Nu tages der om kort. Tid fat pac de næste Prøve-
rækker, som foregaar udendørs. Vi gør opmærksom 
pac, ilt mau udmærket godt kan gaa i Træning med 
disse, selv om man ikke har taget Gymnastikprøven 
endnu. Til Efteraaret vil der blive afholdt rev Gym-
nastikprøve for dem, der ikke har været med denne '  
Gang. Altsaa — bare gaa i Gang med Athletikken og 
det øvrige, der forlanges. Vi skulde gerne kunne møde 
med mange Idrætsmærker til Jul. Alle Oplysninger 
fans hos Hans Ftmeh, Strandvejen. 

Propaganda 
kor Tilgang af Medlemmer. 

Bestyrelsen arbejder For Tiden med Planer 0111 en 
Propaganda for Tilgang af nye Medlemmer til A.S.G. 

Det vil foregaa ved et personligt Brev til de af By-
ens Borgere, der endnu ikke er med i Foreningen. 
Brevet indeholder en Redegørelse for, hvordan Idræts- 

Gør Deres Indkøb hos os -
vi kan tilbyde Dem alt i Dame-

og Herrebeklædning 
i et pænt og alsidigt Udvalg. 

FritzReusch 
Telefon 5 
	

Allinge 



Benyt Mærkerne rigtigt -

køb Deres Kaffe i 

Prima Allinge 

Faa det bedste og mest mulige 
ud af I3rodmærkerne i 
Køb Brødet hos 

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

arbejdet administreres i Byen, og slutter med en Op-
l.)rdring til Byens Borgere om at slutte op heroin ved 
:11 melde sig ind som passive Medlemmer. 

Forhaabentlig vil denne Propaganda give et godt 
Resultat, saa (let allerede nu stærkt stigende Medlems-
antal kan faa endnu en ekstra 'niild opefter. 

Ilrengeafdelingen, 
som startedes for en lille Maaneds Tid siden, har 

fanel en enorm Succes. Allerede nu er (ler indmeldt 
mellem 40 og 5() Drenge, og etter dette kan man godt 
vente endnu en Del nye Medlemmer i (len kommende 

Det er jo heller ikke smaa Ting, Drengene faar 
for en 25 Øre pr. Kvartal. Gratis Medlemsblad hver 
Marined, gratis Adgang til Fodboldkampene og Ret til 
ni overgan som rigtige Medlemmer natir de er 14 Aar, 
inien al belale noget Indskud. 

Til Vfleraaret og i Løbet ar (len kommende Vinter 
vil Iler for Drengeardelingens Medlemmer blive arran-
geret nogle Instruktionsaftener med Fremvisning af 
Film fra forskellige Idrætsgrene, bl. a. Optagelser fra 
forskellige Landskampe i Fodbold, Gymnastikopvis-
ninger ar Danmarks bedste Gymnaster, Svømme- 
kampe o. s. v. 	Del bliver sikkert noget, alle raske 
Drenge vil synes om. 

Lia2ketød4st Maanedsrevy 
No er del Foraar og Solen skinner, 

int skal vi ud 	bamle Mænd og Kvinder 

og træne hver Aften med Liv og Humør 
Ja -- det er der skam nogle, der allerede gør. 
En, to, tre Gange om Ugen paa Banen de kommer. 
og del bli'r de inaaske ved med, til det bli'r Sommer. 
Jeg saa dog forleden et pudsigt Træk 

Kl. lidt i otte 	• saa var nogle pst væk. 
Ligesom de var der 	saa var de der ikke; 

overalt, jeg begyndte at kigge 
og lede og søge, men filridt ej Spor, 
de var ligesom Sneen, der faldt i Fjor. 
Selvfølgelig 	i Kino er de ganet, 
og her den »rette« Taktik, (le sikkert har fanet, 

Men mon ikke det kunde saadan indrettes 
og saa var der ingen Grund til mere at trættes, 
at træne til Tiden og saa gaa i »Biffen«, 
det tror jeg ikke var helt »Biffen«. 
Paa Banen er der nu atter Spænding. 
Hver eneste Søndag saa mangen en Kending 

ta'r Opstilling paa den korte og billige Side; 

del er ikke saa dyrt, saa (let kan de lide. 
Her gaar Bølgerne højt: »Ja -- føj! 
Nej, spille Fodbold? Sikke noget Møj!« 
Og det skal de der slag gratis og se paa 
og saadan noget »Skidt« ror Pengene faa. 
Ja, jeg har kun dette Rand al give, 
mon ikke I hellere hjemme sker' blive, 
og dase i Solen paa 13lomsterterrassen, 
det vilde være rart for »ham med Kassen«1 

Nu Svømning ogsaa er sat paa Programmet, 
da jeg det hørte, jeg blev som lammet, 
jeg mente, det længe var praktiseret 
og paa »Bane Bassinet« eksperimenteret, 

Mod Aa. 1. F. var vi ude at svømme, 
og hvem kunde dog om dette drømme. 
Da Halvleg var Slut, saa førte vi flot, 
vi klarer os nok, det tænkte vi blot. 
Men ak --- en Dukkert saa slem vi tik, 
med Bysten i Bukserne mange gik. 
Til all Held i Spurten vi Føringen tog, 

og dermed atter fast vi slog, 
at Svømning ej er helt saa ringe, 
og her vi sikkert (let vidt kali bringe 
Standard, oh, Standard, mon snart vi (lig ser, 
for Afbud paa Afbud jeg synes det bli'r, 

husk, Tiden (len løber, og Drengene længes 
efter (le »Klø«, som dem tiltrænges. 

Gevinstfordeling i Byggefondet 
For ca. 14 Dage siden kunde man for anden Gang 

foretage Lodtrækning mellem 5() indleverede Bygge-
fondshefter. 

De heldige 'Vindere blev denne Gang: 

1. Præmie 15 Kr.: A. Svendsen, Nørregade, Allinge. 
2. Præmie 10 Kr.: Ketty Lind, Sandvig. 
:3. Præmie 5 Kr.: Peter Jensen, Solhøj. 

Det er glædeligt at se den Interesse, mange Med-
lemmer viser for denne Sag, men det havde været 
bedre Om vi (ille havde været med. Det fortjener denne 
gode Sag, som gælder Foreningens Fremtid. Har 1)e 
et Hefte, som der mangler Mærker til, da gør Alvor 
af at faa det fyldt, saa De kan komme med i næste 
Lodtrækning. Mærker forhandles af alle Bestyrelses- 

Udval,ssmedlemmer. 



Roger 
paa Ratekonto 

Lad os tale om del 

Kiosken 

Kunde De ikke tænke Dem at fylde 

Hullerne ud i Boghylden med en el-

ler anden Bogserie, De længe har 

ønsket at eje. 

Gør det ved Hjælp af en Ratekonto 

i Kiosken - det er saa nemt - Bø-

gerne med det samme og Betalingen 

i maancdlige Rater å f. Eks. 3 Kr. 

hofoed & Mortensens 
Byggeforretning. Telf. 7'7 og 79. 
Udfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager. 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

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

Al Lastkørsel udføres 
	Vilh. Riis 

til rimelige Priser 
	

Telefon 131, Allinge 

Siddepladser 
paa Fodboldbanen 

Bestyrelsen har drøftet dette Pro-

blem, og man er blevet enige om 

at opstille en Del Bænke ved Lang-

siderne. De har altsaa noget at glæde 

Dem til. 

Gratis Adgang 
Medlemmer af Drengeafdelingen 

indtil 14 Aar har gratis Adgang til 

alle Privat-  og Turneringskampe 

arrangeret af A. S. G. Dette gælder 

dog ikke Kampe arrangeret afB.B. U., 

Stævner eller lignende. 

Det samme gælder de Juniores, 

som spiller paa Fodboldholdene, 

men altsaa ikke Badminton-  Haand-

hold-  og Gymnastik-  Juniores. 

Hommereksamen 

Vi meddelte i sidste Nummer, at 

der skulde afholdes Dommereksa-

men i Paasken, men paa Grund af 

indtrufne Omstændigheder blev det-

te ikke til noget. Man ved endnu 

ikke, hvornaar den saa vil blive af-

holdt, men anthgelig bliver det Kr. 

Himmelfartsdag. 

Juniorturneringen 

Fra paalidelig Kilde meddeles, at 

B. B. U. paa sit sidste Bestyrelses-

møde fastlagde Reglerne for Opryk- 

ningen fra Kreds I 	II III til Ju- 

nior A-Rækken. 

Vinderne af de tre Kredse skal 

spille mod hinanden, saaledes at 

hvert Hold faar en Udekamp og en 

Hjemmekamp mod de to andre Vin-

dere, og det Hold, som faar det stør-

ste Antal Points, rykker saa op i 

A-Rækken. 

Træner? 

A. S. G. ligger i øjeblikket i For-

handling med en af K. B.s Trænere, 

den tidligere Landsholdsmaalmand 

Henning Jensen, om et 3 Ugers Ar-

rangement i Juli Maaned, hvor han 

skal sætte vore Fodboldspillere ind 

i Spillets Taktik og Teknik. 

Endnu vides det ikke, hvilket Re-

sultat Forhandlingerne vil føre til. 

Provinsen contra Rønne 

Disse Kampe faar fra i Aar af 

mere Spænding og Kolorit, idet Pro-

vinsens Sammenslutning har udsat 

en stor, flot Pokal, som der skal 

spilles om i 3 Aar. 

Den første Kamp i Aar spilles d. 

Emil Kofod 
Blikkenslager 

exam. aut. 

Gas- 8£. Vandmester 

Centralvarme  

Allinge Te lf. "160 

8. Juni i Nexø, og det vilde være 

morsomt, om Provinsen kunde 

snuppe den første Andel i Trofæet. 

Interessant bliver det at se, hvordan 

Holdene sættes sammen. A. S. G. 

skulde have alle Chancer for at faa 

nogle Folk med. Sandsynligvis vil 

der før den rigtige Kamp blive spil-

let en Udtagelseskamp, saa Udta-

gelseskomiteen kan faa Lejlighed til 

at se Provinsens 22 bedste i Kamp. 

Til Seniorerne! 

Det er i det store og hele gaaet 

godt med Træningen i Aar. De fleste 

Spillere har været flittige, men der 

er dog stadig en Del, der skulker, 

og til disse vil jeg gerne sige: Betænk, 

hvad det er I gør over for jeres Kam-

merater paa Holdet, niar I forsøm-

mer Træningen. Et Hold, hvor kun 

Halvdelen er i Form, kan selvsagt 

ikke udrette noget. I. som driver 

den af, synes I ikke, det er Synd 

for dem, (ler gør noget -ved Trænin-

gen og derfor virkelig kan følge med 

i Kampen. Jo, det er. 

Skal vi give hinanden Haanden 

paa at rette dette. Det gælder lige 

saa godt 1. Holdet som 2. Holdet. 

Nu møder vi herefter alle til Træ-

ning Tirsdag og Torsdag Aften. 

Axel Ilituritsen. 

Fineste Kod 
til Maksimalpriser 

W. Romer 
TIL 118 - 1:}(; 
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Petit-A nnoncer 

Strømper opmaskes 
hurtigt, billigt, absolut holdbart. 
Anna-Marie Mogensen, Strandvejen 27. 

Rasmussens Bogtrykkeri 

Rønne 


