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Nummer t; 

»Fru Fortuna« 
vilde ikke have A. S. G. i ftlesierrvekken 

Søndag den 25. Maj var en skæbnesvanger Dag for 
A. S. G. Den afgørende Kamp om Retten til at rykke 
op i Mesterrækken skulde spilles mod Viking II paa 
østergadebanen i Rønne. 

Ca. 150 A. S. G.-Tilhængere havde taget Turen til 
Rønne pr. Tog eller Cykle, hvilket vidner om en 
levende Interesse for Fodbolden i Allinge-Sandvig. 
Det var en optimistisk og ivrigt diskuterende Skare, 

Iler over Middag drog af Sted, men det -var en tavs 
og skuffet Flok, der om Aftenen vendte Næsen hjem-
efter. De havde oplevet en spændende og dramatisk 
Kamp mellem to stærke Hold, hvor det svageste var 
løbet af med Sejren saa knebent som 1--3. 

Viking vandt Kampen, og det er der nu engang 
ikke noget at gøre ved. Det er Maalene, der tæller. 
Viking havde Fru Fortuna med paa Holdet, og hun 
var dem en god Hjælp. 	 

Foraar og Sommer er i Vente - en 

Cykle giver Dem Lejlighed til at 

nyde Naturen paa rette Maade -

De kan tage ud og komme hjem, 

natir det passer Dem, alene eller 

i Flok og Følge - 

- - jo - en Cykle er en herlig Ting 

Al Mikkelsen ffl 

Vi forhandler alle førende Mær-
ker: »Hamlet«, »3-Taarnet« - osv. 
Kig inden for og lad os sludre om 
vore lempelige Betalingsvilkaar -
hvad mener 1)e f. Eks. om en 

Udbetaling 
paa fora. 

etten i smaa 
maanedlige Afdrag 

Koro uden Frygt -
jeg garanterer, at De 

kører trygt 

Ovnlakering med fineste Staffering 
Alle Reservedele paa Lager 
Reparationer udføres med Garanti 

Telefon 102 - Allinge 

Thcl2Kg.ek. De .62nkg,, tak. i_kke. 

en ny Cykle? 



øens livligste Etablissement 

Conceri - Dansant - Set. Hans Aften 

1. Kl. Varer - moder:uge Priser 

Bordbestilling' Tellcifon Sa ndlig; d I 
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Husk BAREN ved Torvel 
.Erbodigsl 	Ifidstrup 

Kampens Forløb 
	  Tempo, som det kniber noget 
'or »Sværvægtsdommeren«, Kjellstrøm, at følge med i. 
A. S. G. lægger for med en hel Serie Angreb mod Vi-
kings Maal. Saaledes har VOR' Forwards i Løbet af 
3 Minutter gennemført 5 Angreb med afsluttende Skud, 
dog uden Resultat. »Basse« forsøger med et Hoved-
stød fra venstre Side; Vilhelm har en Chance paa el 
dejligt Skud, og lidt senere har han endnu en Kwinp(– 
chance efter at være spillet god( fH af »Benno«. 

Efter den første Overrumpling begynder Viking at 
lege lidt med, og de faar overraskende deres første 
11ta1 ved Emil Andersen, som benytter Gunnars Skov- 
tur til at score. i 	() til Viking. 

Det varer dog ikke mange Minutter, før A. S. G. ud-
ligner. Knud erobrer en Bold fra h. Back og spidser 
fint til Vilhelm, som omsætter Tilbudet i Maal. 1-1. 

Viking klar en Chance for at komme foran, da en 
FOrN\ ards er kommet igennem og par mod Ninal. lian 
har kun »Gunnar Maalmand« tilbage, som dog naar 
at redde i sidste Øjeblik. Men saa sker det 	paa el 
Langskud kommer Viking Foran, og det er ufatteligt, 
hvordan den Bold kan gaa ind. Den sidde!- lige under 
Overliggeren, og vor Maalmand maa ikke have været 
klar over, hvor han var, idet han forsøger at redde 
den -- inde i Nettet. Mange panstod. al  det ikke var 
Bolden, der rørte Nettaget, men Maalmandens Hæn-
der. Dommeren var imidlertid bombesikker paa, at 
den var inde - han stod nemlig i den anden Ende 
al' Banen og kunde »selvfølgelig« tydelig afgøre det 
derfra. 	-- 1 til Viking. 

A. S. G. tager ufortrødent Offensiven og efter en Del  

A ro cl Altid friskbagt og lækkert i 

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

vekslende Spil, hvor A.S.G. har de Heste Angreb, fløj-
les af' for første Halvleg. Al Viking vandt denne med 

2 1 er saa himmelraabende uretlercfigt. A.S.G. burde 

mindst have været foran med 2 3 Ninal. 

	  Spillet er stadig livligt og slet 
2. Halvleg. 

I ikke (hnligt. Viking hutr lidt 
mere Spil i Marken, men det er dog stadig A. S. G., 
(1(9r angriber mest. Til Trods herfor kommer Viking 
endnu et Mani foran, atter paa el Langskud. 3 1 til 
Viking. 

A. S. G. fanir udlignet ved et korrekt dømt Straffe-
spark, som Vilhelm sætter ind med et ypperligt Skud 
i (len kriminelle Højde. 3 2. 

Stadig -venter vi paa, at vore Forwards skal faa 
Heldet med sig- men nej- intet vil lykkes. »Benne« 
har et knippelt Hovedstød lige uden om Opstanderen. 
Tager han blot Bolden en Brøkdel af et Sekund tid-
ligere, sidder den der — forbistret uheldigt. 

Viking benytter en Blottelse i vort Forsvar til at 

gaa igennem og score det 4de Mani. 4- 2 til Viking. 
Intet formaar at lage Gnisten fra A. S. G.erne; de 

maser og slider for at komme med, og endelig lykkes 
det Vilhelm at score sit 3dje Maal. Han gatir alene 
med Bolden og efter al have »tørret« Backen. sætter 
han Kuglen sikkert i Nettet. 4-3. 

San mangler der ikke mere end ea. I() Minutter, 
og Slutspurten foregaar helt pail Vikings Banehalvdel.  
Der skydes fra alle Vinkler, men det er haabløst 
den vil ikke ind. Det skal nu engang være saadan, al 
Sejren skal gaa til den forkerte Side, og (le trætte og 
svedige A. S. G.ere maa skuffede gaa fra Banen som 
de slagne. 

Spillerne 
	  A. S. G.-Holdet arbejdede alle 
	  for den fælles Sag, at vinde, 
med et Humør og en Kampvilje, der er al Ære værd. 
Der var ikke en eneste af dem, der var rigtig svag. 

»Gunnar Maalmand« led af en skrækkelig Nervø-
sitet, sikkert fordi det var hans første betydningsfulde 

Kampen starter i et rasende 



el' en Behagelighed - men ogsaa en 

Nødvendighed. 

Behandling af Ligtorne, nedgroede 

Negle, haard Hud og Tilpasning af 

Indlæg. 

hicipivie 

Strandvej 3 
Telf. Allinge 172 	Fodspecialist 
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Sommerliabitter 
Skjorter, Sokker, Slips 
I)et rigtige Sportsundertøj 
Alt i Badeartikler 

Fritz Reusch 
Telefon 5 
	

Allinge 

Kamp for sin nye Klub. Han kan godt 	bare koldt 
Vand i Blodet, Gunnar! Af Backs var »Nlonne« den 
bedste; Louis havde el Par enkelte fæle Afbrændere. 
I Hallbackkæden arbejdede Fred, Gunnar og Jens 
Kampen igennem for Fuldt Drøn, og de gjorde det 
rigtig godt. Højre Høj, »Basse«, har ikke spillet bedre 
i Foraaret, men helt godt var det dog ikke altsummen. 
Horenerwing, Willy, spillede trods daarligt Ben, 
en nogenhinde Kamp. Han er slem til at holde for 
længe paa Bolden. Center Forward, Vilhelm, var 
levende og nmalsøgende. Venstre Inreer, »Benne« spil-
lede en god 1. Halvleg, men det kneb nied Konditio-
nen i Slutningen af Kampen. Venstre Yderwing, Knud, 
gjorde, hvad han kunde, men han havde meget Be-
svær med sin Halfback, som ubetinget var VikiIigs  

bedste Mand. Drejer arbejdede som en »Fuldblods-
Linievogter«. 

Nui er Spændingen altsag udløst, og vi skal tage et 
'kar til i .i.-lækken. Det er ærgerligt, men vi maa tage 

-Høgeks -f-toPte 

DANSANT 
hvez Fiedag Aften 

Rytsels Orkester 	 B: Rasmussen  

linfeed Niertensens 
hyggeforretning. Ten. 77 og ». 
Udfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager. 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

del som Mandfolk. Der skal nok blive gode Kampe 
i A.-Rækken ogsaa, f. Eks. Hasle og Aakirkeby. Ende-
lig kan vi i »Cuppen« i August fan Lejlighed til at 
vise os værdige til Mestemekkespil. Nu pusler vi lidt, 
og saa lager vi fat, naar Træneren kommer i Juli. Er 
vi i Knaldform til August, har vi absollil. Chancer for 
al klare os hæderligt. 

og san giver vi ikke ved Dørene det næste 
Aar 	vel. 	 Solus. 

Overraskende god Indsats 
af A.S.G.s Juniores 

mod A-Hagike Hold 

Efter at vort iste Juniorhold havde vundet Kreds 
III meget overlegent uden at tabe en eneste Kamp, 
arrangerede Fodboldafdelingen som Afslutning 2 Pri-
vatkampe med Hold fra den øverste Juniorrække 
A-Bæk ken. 

Den første Kamp spilledes mod Hasle jun. I Kristi 
Ililianaelfarlsdag i Allinge. 

Resultatet blev en mægtig A. S. G.-Sejr Data 8 1. 
I)et var især Holdets levende og effektive Forwards, 
(ler havde Æren af del gode Resultat. Der var meget 
godt Spil, og eftersom Kampen skred frem, domine-
rede A. S. G.erne fuldstændig Banen. 

Opmuntret af denne Succes, arrangeredes hurtigt 
en Kamp mod et endnu stærkere Juniorhold, nemlig 
R. B., til iste Pinsedag i Allinge. 

A. S. U. jura I — It. R. juni .5-0 

El ret anseligt Antal Mennesker 'n r• denne Dag 
mødt op paa Banen for at se, om Drengene nu ogsaa 
kunde klare denne Modstander. 

Kl. 1 	kaldte Dommeren, Hans Jensen, Spillerne 
sammen, og Kampen kunde begynde. 

Starten var for begge Holds Vedkommende noget 
nervøs, og Spillet vekslede et Stykke Tid frem og til- 

Sid godt kør godt 
i min 7 Personers Ford VS. 

Al Lastkørsel udføres 
	

Riis 
til rimelige Priser 	Telefon 131, Allinge 



Hver Søndag 
mødes vi til munter Fest i 	spiller fra 21 24 

„Pdindatten,, 
1  

Telefon Sandvig 13 
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Arvidsens Swing Band 

bage, uden al der skele noget. A. S. G. Biar først. Maal 
Date en heldig 'illaade. 11. B.s h. Hall' lægger en høj 
Bold, død, men snubler over den, og som et Lyn er 
Poul flammer der og sætter den ind med el valdigt 
Kanonskud. 1-0. Det varer ikke længe, for Poul er 
der igen, og paa el Langskud drejer han Bolden ind 
i venstre Maalhjørne. 2 0. 

R. B. prøver at samle sig sammen til Angreb, men 
stite snart de er naael godt og vel over Midten af Banen, 
løber det ud. i Sandel. Rønneboernes Angreb Hiver 
aldrig førl rigtig til Bunds, hvorfor de ganske mister 
deres Farlighed. 

2. Halvleg 

Med el Forspring paa 2 --0 gatir' man til 2. Halv- 
leg. 	B. B. Inden Tænderne sammen og maser et 
Øjeblik paa Lou at udligne, men forgæves. 

Under et A. S. G.-Angreb er Børge gaael igennem, 
og da han er klar til Skuddel, skubbes han voldsomt 
bagfra 	Straffe 	. Børge szuller det ind med et vel- 
rettet. Skud, som Maalmanden ikke har Chance for 
al redde. 3 0. 

Det er stadig A. S. G.erne, der har det meste Spil, 
i hvert, Fald langl de fleste og farligste Angreb. Børge 
har aller spillet sig igennem paa Midten. Han Iran-
ges haardt af e. Hall'en, men naar al give Bolden en 

Nye Modeller 

Barnevogne 
er hjemkommet 

P. C. HOLM 
Telefon 39  

lang Tan fil Poul, som omgaaend.e skyder, men lige 
paa Maalma mien. Denne taber imidlertid Bolden ; hur-
tig er Poul. der igen, og sad sidder den der med et 
Siiia 	-0. 

Det femle og sidste Maal er Georg Morlensen Me-
ster for fra en megel spids Vinkel. Den sad flot. 5 -0. 

Kampen generedes meget af en kraftig Vestenvind, 
og Spillerne forstod ikke alle lige godl al holde Bol-
den ved Jorden og drive den op mod Vinden. Der 
N'21' en Masse Indkast og for =Inge Ballonbolde, som 
drev langt ud i Kartoflerne. 

Disse to Privatkampe giver gode Løfter for de kom-
mende Kredskampe mod Vinderne af Kreds I og II 
om Retten til at rykke op i A-Rækken. Vi er stolte 
af vore Juniores, og vi venter og tror bestemt paa at 
se tiem i den øverste Række til Efteraaret. 

Fodbold ri den rorlobne Maaned 
Søndag den i. 1. Maj 

spillede A. S. G. I mod Nexø lI i Nexø og vandt en 
solid Sejr paa 8 1. Vi havde hele Kampen igennem 
Overtaget, og Sejren kunde godt være blevet større 
med lidt mere Held i Støvlerne. 

A.S.G.jun. I spillede St. Bededag paa Hjemmebane 
den udskudte Kamp mod B.1910 jun. III og vand l en 
let Sejr paa 10-0. 

A. S. G. jun I fik ikke spillet deres Kamp mod Olsker 
jun. I, da Olsker meldte Afbud, og vore Juniores vandl 
uden Kamp. 

Ligeledes har Standard jun. I meldt Afbud til sin 
Kamp, og vore Isle Juniores sluttede sad Turnerin-
gen. De har vundet alle deres Kampe, og deres Mod-
standere har kun formanet at score een Gang, medens 
de selv har lavet GO Maal. Et Resultat, (le kan være 



er slaaet fast - 
at P{ 	Il 	rzt er en Tillidssag 

lc:r til os, 

'.‹ Hil I bir de moderne Maskiner 

, )rigina_le Præparater 

Nissen Bøvsen 
Herre- og Damesalon 

Telefon Allinge 53 

stolte af, og nu er der kun tilbage at haabe paa deres 
Oprykning i A-Rækken. 

SwinaLi. den 1S. Maj 

slfiI lc°cic' A. S. G. I pan Hjemmebane mod Standard I 
og tog Revanche for den uafgjorte Kamp i Rutsker i 
Efteraaret, idel vi sejrede med 14-0. 

11 Holdet vandt sin Kamp mod II. B. II, idet R.B. 
meldle 

A. S. 	jun 11 tabte paa R. B.s Bane til B. B. jun. II 
med 1 	3. Vore smaa Juniores holdt R. Werne Stan- 
gen med 1-1, fil der manglede 10 Minutter; derefter 
lavede R. B. endnu 2 Maal, men det var fint klaret 
af vore smaa Juniores. 

Kr. Il iIIIIIIICIfilFitida;:; 

spillede A. S. G. jun. II i Olsker mod Olsker jun I, 
som vandt med 4--`. Det sidste Maal fik Olsker paa 
et Straffespark, som blev dømt for en Forseelse, der 
blev begaaet et Stykke uden for Straffesparkfeltet. 

Saa er det Slut med Turneringen for denne Gang, 
og selv om det ikke gik, som vi havde ventet og lian-
bet, saa bider vi bare Tænderne sammen og tager fat 
paa en frisk, naar den nye Turnering begynder til 
E fleraaret. 

koge kommer til Allinge-Samlwig 

Her i Allinge-Sandvig er vi ikke Forvænt med store 
Fodholdarrangementer, idel disse som oftest henlæg-
(1'eS til Rønne, og naar det en enkelt Gang skal Core- 

ff zetIcgivergaarben 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

%al De ud at høre? 
Da finder De de bedste Bekvemmelig-
heder i min 7 Personers Ford 

Frank Holm . Allinge . Telefon 63 

gaa i Provinsen, er det «erne Svaneke eller Nexø, der b 
fair Chancen. 

Nu er der imidlertid en glædelig Begivenhed i Vente, 
idet A. S. G., Svaneke, Nexø, Ankirkehy og B. 1910 i 
Fællesskab har arrangeret et Besøg af den berømte 
Køgekluh i Begyndelsen af Juli. Kampen i Allinge-
Sandvig spilles Fredag Aften den 4. Juli ved ca. 20- 
Tiden. Heldigvis er Aftenerne nu lange, og en Aften-
kamp i Juli Manned maa have alle Betingelser for at 
samle »fuldt Huse. 

Et saadant Besøg er naturligvis ikke nogen billig 
Omgang og er kun muliggjort -ved, at Køge-Spilierne 
har indvilget i at bo privat hos de forskellige Klub-
bers Medlemmer. 

Hvem vil have en Køgespiller? 

Derfor henvender -vi os herigennem til vore Med-
lemmer, som tidligere har været saa hinke til at ind-
kvartere vore Gæster. Kunde De ikke tænke Dem at 
hjælpe Klubben med delte Arrangement ved at mod-
tage en af Spillerne paa Kost og Logi Fredag den 4. 
og Lørdag den 5. Juli? 

Tidligere har bande Valby og Roskilde besøgt os 
paa (kone Maade, og vi haaber ogsaa denne Gang, 
al vore interesserede Medlemmer vil vise Arrange-
mentet saa megen Velvilje og Forstaaelse, at vi kan 
fan de 15 Mand placerede uden at skulle ofre Hotel-
ophold paa dem, hvilket selvsagt vil fordyre Arran-
gementet betydeligt. 

Vil De være medvirkende til Besøgets Gennem-
førelse, hører Formanden gerne fra Dem snarest. 

Haandbold-Turnering? 

Haandboldudvalget arbejder for Tiden med. Ideen 
001 en Haandbold-Turnering paa Nordbornholm. Der 
er blevet sendt Forespørgsel til Hasle, Rutsker, Olsker, 
Rø og Klemensker, om Sagen havde deres Interesse, 
og flere af Klubberne, nemlig Rutsker, Hasle og 
har svaret, at de havde Interesse i Sagen, medens 
Olsker og Klemensker mente, at det vilde blive for 
meget, da de i Forvejen er tilmeldt Skyttekredsens 
nystartede Haandbold-Turnering. 

Samtidig forhandlede Haandbold-Udvalget med 



Frem med Cyklen, 
saa ta.'r vi en Tur til 

b.ehR, ,j,6-,Kroen 
Stammershalde 

	 LMINIMOLWI■011~ 

Der er Dansant 

hver Søndag Eftermiddag 

fra Kl 16 

Rytsels Orkester 

sørger for den sædvanlige 

muntre Stemning 

Skyllekredsene om at fan tilmeldt denne Afdeling til 

deres Turnering, men del synes ikke at kunne lykkes. 
De var i al Fald mest tilbøjelige til at stille Sagen i 

Bero til næste Aa r. 
Vi haaber saa, al I laandbold-Udval;2;et faar Succes 

paa Ideen om en privat Ilaandbold-Turnering her 
paa Nordbornholm.  

sen, som over for Vandbygningsva.,senel bande skrift-

ligt og mundligt paa en udmærket Mande har talt 
Foreningens S:1(.2;, og vi skylder B(wgmesteren stor 

Tak herfor. 

liaand holdafdeling. 
for I° nzer 

Idrveistwerke-Ilioutirollol'elr 

A. S. G. har ansr gt. om Godkendelse af 2 Kontrol-
lører i Gymnastik til Idrzutsmærkeprøverne, nemlig 
lians Jensen og \Tilh. Manrilsen. Denne Ansøgning 
er gennem Dansk Gymnastik-Forbunds Sjællands-
kreds videresendt llovedforhundet med Anmodning 
om Godkendelse, hvilken nu er modtaget. 

Senere skal Foreningen saa have godkendt Kon-
trollører til Atletik og de øvrige Grupper. 

Å. N. G. kolber Jord 

I lange Tider har A. S. G. ligget. i Forhandlinger 
med Vandbygningsvæsenet om Køb af (len Jordpar-
cel, som gramser op til Fodboldbanen. 

Forhandlingerne har nu fort til det Resultat, al 
A. S. G. har (nuet Køb paa Jorden, og i den nærmeste 

Tid vil den blive opmnalt og vurderet. 
En ikke ringe Andel i, at Bestræbelserne for al. er-

hverve Jorden nu er lykkedes, har Borgmester Peder- 

Grammofonplade - ."Kedehs 
i bande klassisk og moderne Musik 
er hjemkommel . i disse Dage 
Byens største og mest alsidige Udvalg 

Korn ind og hør dem! 

Allinge Radioforretning 

Hvis man i den sidste Tid har gaaet sin Aftentur 

ud ad Strandvejen forbi Gasværksbanen, har man 
ikke kunnet undgaa at lægge Mærke til, at der er ved 
at komme Gang i Haandbolden. Ikke alene Damerne 
har tumlet med Bolden, men ogsaa Pigerne har ('arie[ 
Lyst til at spille Haandbold, og hvorfor skal de ikke 
ogsaa være med? Drengene har længe haft deres 

Bold at spille med, saa det. er  meget naturligt, at og-
saa Pigerne vil være med. 

Saavel som Fodbolden skal tage sine kommende 
Førsteholdspillere fra Drengene, skal Ilaandbolden 
ogsaa tage sine fra Pigerne. Der skal ogsaa indenfor 
Haandbold gøres noget For Pigerne, saa de, natir de 

vokser op, kan varre i Stand til al Fortsætte i de voks-
nes Fodspor. 

Her, som indenfor de andre Sportsgrene, man man 
lage i Betragtning, at hvad man har tilegnet sig som 
Barn, kan man som Voksen udvikle videre. Det er 
lettere som Barn at komme over Begydelsesvanske- 
lighederne. 	Det er ikke altid let for en Voksen al 

have Taalmodighed til at træne og atter træne F. Eks. 
i at gribe en Bold, hvad mange af vore Haandbold-
spillere for Resten kunde have godt al'. Voksne vil 

- og Sommerskoen 
køber vi hos 

Corl Lcu)sen, Veslergade . Telefim 



(ly k lister 

( 	leI'o1 retningen 

»Tii,-Top« 

Lad Deres Cykel efterse 
og lakere nu 
Fineste glansfulde 
Lakering og Staffering 
lieparationer udføres 

Sportsnre, 
nyeste „t‘liifiltiliti. 

Conrad Hansen 
Allinge . Telefon 141) 

Benyt Mærkerne rigtigt -

køb Deres 1<;:affe 

Prima Allinge 

se Resultater, og hvis det varer lidt for længe, er de 
ved at tabe Lysten. 

Det stiller sig anderledes med Børn. De kan ved 
Leg tilegne sig Færdigheder meget hurtigere end de 
Voksne, og (le bliver ikke saa let kede af at gentage 
Legen. Derfor skal man have fat i Spillet som Barn 

- hvis man altsav ikke har medfødte Evner 	og 
forst (b faar man det fulde Udbytte og den sunde 
Fornøjelse ud :Ir Spillet. 

:danske er Haandboldudvalget — siden de er be- 
gyndl med Pigerne 	inde lynla den Vej, og vi vil 
derfor hanle, at (let ikke varer altfor længe, inden en 
Haandboldaftleling for Piger er en Kendsgerning. 

Overalt i Danmark, maaske mest indenfor Fod-
bolden, er der for Tiden Tendens til al gøre saa me-
get som muligt for de ganske tinge, og der er ingen 
Tvivl om, at del er den Vej, vi skal gatal, for at fatal 
den rette Ungdom frem paa vore Sportspladser. 

Men vort Motto skal være: At alle, som har Lyst, 
skal være med 	bande store og smaa. 

A S. GO 
har faaet 3 nye Dommere 

B. B. U. afslullede i Søndags sin Eksamen for de 
nve bornholmske Fodbolddommere. 

Eksamen, som varede 3 Dage, Fredag, Lørdag og 
Søndag, afholdtes af 2 af D. B. U.s Lovfortolknings-
udvalgs-Medlemmer, nemlig Ilovedbogholder Laurits 
Andersen og Kontorchef P. Yssing, begge København. 

Følgende af A. S. G.s Aspiranter bestod Eksamen: 
Albert. Hansen, Alfred. Olsen og Vilhelm Mauritsen. 
Foreningen disponer altsag nu over ialt 4 eksmine- 

rede Dommere, hvilket er det Antal, B. B. U. kræver 
af Klubben, nemlig 1 Dommer for hvert tilmeldt Hold 
i Turneringen. 

At man har faaet Dommereksamen er ikke det 
samme som at være en god Dommer. Eksamensbe-
viset lyder kun paa, at man har beslaaet den teore-
tiske Prøve. Bagefter kommer saa den praktiske Ud-
dannelse i Kampene, og her viser det sig først,• om 
man (luer som Dommer. 

Vi haaber, at de nye Dommere matl vise sig vær-
(lige til det erhvervede Eksamensbevis. 

Stillingen 
i de Rækker, hvor vi har deltagende 
Hold, er saaledes: 

A Itækken Kamp, v. u. I . for imod Points Nr. 

Viking II 12 10 1 47 16 21 1 
A. S. G. I 1 9  (•) 74 25 19 
Aa. I. F. 12 8 3 20 17 

4
))  

Gudhjem I I2 23 40 10 4 
Standard I 12 4 7 23 49 9 5 
Nem?) II 12 8 14 43 ti 
Klemensker I 1 9  2 98 7 

11 Hækken 

B. B. II 9 7 0 2 49  9 14 
Ø. I. F. I 10 ti 0 4 14 24 1 9  
Svaneke II 9 5 1 3 35 17 11 
B. 1910 III 10 3 2 5 21 25 8 
Knudsker I 10 4 0 (i 20 39  8 
A. S. G. II 10 9  1 7 12 37 5 
R. B. II og Svaneke II mangler 
en Kamp. 

Kreds 3 (Junior Hækken) 

A. S. G. I 1 9  12 0 0 (i0 1 24 1 
K. F. U. M. I 1 9  7 4 40 21 15 2 
B. 191() 	II 1 9  6 20 28 15 3 
R. B. II 1 9  14 39 9 4 
Olsker I 12 3 0 14 31 7 5 
Standard I 1 9  9 17 7 6 
A. S. G. Il 1 9  9 9 91 .41 5 7 

her at spille 
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Stolt Udvalg 

Badeartikler 
Masser af billig 	 dik Sandvig Boghandel. 

Sommerieliture w Tlf. Sandvig 55 
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Arne Svendsen 
Cykler — Cykledele 

Reparationer 

Fineste Lakering med 
Staffering 

Alt Arbejde udføres 
med Garanti 

Cykler og Støvsuger 
udlejes 

Sandvig 	Telf. 45 
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500 Medlemmer 
inden Nytaar? 

Siden Nytaar er A. S. G.s Med-
lemstal steget betydeligt, ikke mindst 
paa Grund af den nyoprettede Dren-
geafdeling, og i øjeblikket nærmer 
vi os stærkt de 450 Medlemmer. 

I disse Dage startes en Propa-
ganda blandt Byens Borgere for Til-
gang af nye, hovedsagelig passive 
Medlemmer, og der ventes en Del 
Ny-Indmeldelser. 

Nu sætter vi os Maalet: 500 in-
den Nijtaar. - Vi kan naa det, hvis 
vi vil; der er endnu mange Menne-
sker her i Byen, som har saa me-
get - tilovers for Idrætsarbejdet, at 
de vil støtte det som passive Med-
lemmer, blot mangler der i mange 
Tilfælde en Opfordring til det, og 
den kommer 

Kan vi naa vort Maal, vil det sige, 
at A. S. G. bliver Bornholms største 
Idrætsforening, ikke blot i samlet 
Medlemstal, men ogsaa i Antal af 
aktive Idrætsudøvere. 

Vilde det ikke være en smuk og 
stolt Dag, naar vi kan, indføre Med- 

Gaa altid til 

Rømers Siagleriorregning 
naar De skal have 
noget godt til Middag 

Tlf. 118 - 136 

lem Nr. a00 i Bøgerne. Dette maa 
vi alle hjælpe til med. Er der ikke 
i Deres Bekendtskabskreds en eller 
anden, som kunde tænke sig at støtte 
Sporten i Allinge-Sandvig ved at 
stag som Medlem af Foreningen. 
Prøv at hjælpe os; det er sikkert 
ikke saa svært. 

Fri Idræt 

Udvalget for Fri Idræt og Gym-
nastik oplyser, at Træningen nu er 
ved at komme iltang, og vi er bedt 
om at meddele, at alle, som har 
Lyst at være med, blot skal møde 
op de Aftener, der trænes. Som be-
kendt er der flere af øvelserne, in-
denfor Atletiken, f. Eks. Længde-
spring, Højdespring, Løb og andre, 
som kræves til Idrætsmærket, og 
derfor opfordrer vi stærkt alle In 
teresserede til at møde frem saa 
hurtigt som muligt. 

Meddelelse om Træningsdagene, 
baade for Damer og Herrer, lindes 
i A. S. G.s Udhængsskabe. 

Træner 

Forhandlingerne med Træneren 
Henning Jensen fra K. B. er nu saa 
vidt fremskredne, at man kali regne 
med, at han kommer herover, og i 
saa Tilfælde bliver det i Tiden fra 
den 6.-27. Juli. 

Lad os saa til den Tid møde paa 
Banen og lære noget mere. — Det 
bliver altsaa ikke Konditionstræ- 

Emil Kofoed 
13fikkensiagr 

e.xurri. uut. 

Gas- & Vandmester 

Centralvarme 

Allinge Tedf. 160 
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ving, men nærmest instruktion i 
Teknik og Taktik. 

Vi har meget at lære med Hen-
syn til Boldbehandling og Positi-
onsspil, og nu har vi Lejligheden, 
saa lad os benytte den. 

Træningen bliver som sædvan-
lig: Juniores Mandag og Onsdag; 
Seniores Tirsdag og Torsdag, samt 
et Par enkelte Fredage til Instruk-
tion. 

Pinsefesten 

blev i Aar en enorm Succes. Over 
400 Mennesker fik en glad Aften i 
Strandhotellets hyggelige og festlige 
Lokaler. Der herskede Aftenen igen-
nem en festlig og munter Stemning, 
men desværre maatte en Del af de 
planlagte Konkurrencer udgag af 
Program met, da Højttaleranlægget 
ikke viste sig at være kraftigt nok 
til at gaa klart igennem i den tæt-
pakkede Sal. Men hvad pjorde det 
— Publikum tog Revancc paa Par-
ketgulvet, og Svend fik ikke. Lov til 
at puste i ret mange Minutter. 

Petit-Annoncer 

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

Rasmussens Bogtrykkeri 

Rønne 


