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Til enhver 
Allinge-Sandvig Borger 

Gennem mange Aar har Allinge-Sandvig Gymnastik-
forening drømt om engang at kunne anlægge en rig-
tig Idrætspark til Brug for Byens Ungdom. Stadig 
væk har man maattet udskyde Planerne, fordi man 
ikke har kunnet magte det økonomiske. Af den Grund 
er det kun blevet til smag Udbedringer med Aars 
Mellemrum, hver Gang akkurat saa meget, som Penge-
pungen kunde holde til. 

Nu er imidlertid Chancen kommet. — Staten vil 
hjælpe til med et klækkeligt Tilskud, og dette Tilbud 
maa ikke gaa tabt. 

De udarbejdede Planer omfatter et Idrætsanlæg, der 
vil tilfredsstille Kravene i al Fremtid. — Der skal an-
lægges en normal stor Fodboldbane, 100 og 400 m. 
Løbebaner og Baner og Springgrave til al mulig fri 
Idræt. Netop alt hvad vi her i Byen har Brug for. -
Hele Anlæget indhegnes med en nydelig Beplantning, 
der opstilles Tilskuerpladser, Omklædnings- og Bade-
forhold forbedres o. s. v. — Kort sagt, det bliver det 
helt rigtige Anlæg, hvor Ungdommen fremtidig kan 
tumle sig i et sundt Idrætsliv. 

Dette er altsaa Maalet, vi skal naa, men Opgaven 
er stor og saa betydningsfuld, at alle gode Kræfter 
maa samles om at løse den. 

Ikke alene Foreningens Medlemmer skal være med 
i Arbejdet — nej, ^vi vil herigennem henvende os til 
alle gode Borgere i Allinge-Sandvig og bede om en 
lille Haandsrækning til Projektets Gennemførelse. 
Hver eneste Hjælp, enten den er lille eller stor, gør 
godt og hjælper til. 

Igangsættelsen af Arbejdet vil betyde en Indtægt for 
Kommunen paa 36-38,000 Kr., og vi ved alle, hvad 
det -vil sige. Arbejde til en stor Styrke Arbejdere i 
mange Maaneder betyder Penge paa mange Hænder, 
som gaar videre til Haandværkere og Handlende i 
Løbet af det kommende Efteraar og Vinter. 

Af den samlede Sum, Anlæget vil komme til at koste, 
skal A. S. G. udrede ea. 12,000 Kr., som tænkes til-
vejebragt dels ved Banklaan og dels ved Tegning af 
rentefri Laan og Bidrag hos Byens Borgere. Det er 
her, vi gerne vil bede Dem hjælpe os. 

Vil De ikke med lidt god Vilje kunne hjælpe os 
med et Laan paa 25 Kr., som vi forpligter os til at 
tilbagebetale i Henhold til den paa Tilskudsbeviserne 
fastsatte Maade. 

Vi forsikrer Dem om vor -varmeste Taknemmelighed 
for en saadan Hjælp — som maaske naar alt kom-
mer til alt — bliver afgørende for, om det store Ar-
bejde kan sættes i Gang eller ej. 

Brug denne Pengeanbringelse som en Slags Spare-
bøsse — den Dag De faar Deres 25 Kr. udbetalt, vil 
De blive glad overrasket, fordi De ikke har regnet 
saa meget med dem. 

Vi tvivler ikke om Deres Vilje til at hjælpe os i 
denne Sag, som ikke skal komme nogen enkelt til-
gode, men hele Ungdommen i vor By. 

Bestyrelsen for Allinge-Sandvig Gymnastikforening. 



Sid godt kør godt 
i min 7 Personers FordV8. 

Al Lastkørsel udføres 
til rimelige Priser 	Telefon 131, Allinge 

rød Altid friskbagt og lækkert i 

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

Ilaand bold 
Den nordbornhohnske HaandboldRirnering er nu 

afsluttet, og Resultatet blev, at bamle Hasles I. og II. 
Hold i Aar vandt. Pokalerne. II. Holdet dog efter en 
Omkamp med A. S. G.s II. Hold. Denne spilledes Søn-
dag d. 7. September i Hasle, og her vandt Hasle en 
kneben Sejr paa 

Vi vil haabe, at denne nystartede Turnering til næ-
ste Aar vil blive lagt i hastere Rammer. Der bør saa-
ledes være bande en Ude- og en Hjemmekamp saml 
faste Regler for Omkampe ni. ni. 

I d ra4sstrævnel, 
Som bekendt afholdt A. S. G. sit aarlige Idræts-

stævne den 2-I-. August, og det blev en stor Succes. 
Vi skal ikke her komme ind paa en nærmere Rede-
gørelse af Stævnets Forløb, da Pladsen ikke tillader 
del, men helt undgaa en Omtale i vort Medlemsblad 
kan del vellykkede Stævne dog ikke. 

Stævnet blev en stor økonomisk Gevinst for For-
eningen og oversteg langt vore største Forhaabninger. 
Ca. 2500 Mennesker overværede Stævnet, som i alt 
tik el straalende Forløb for vore Klubfarver. Begge 
Haandboldholdene gik igennem til Finalerne og vandt 
disse. Førsteholdet vandt Turneringskampen over 
I lask I, Svømmestævnet i Sandvig Havn azibenbarede 
flere gode S vommela len ter, medens Juniorholdet tabte, 
men del var ventet i Forvejen, da vi ikke regnede 
med al kunne vinde over Bornhohnsmestrene. De 
gjorde deres hæderligste Anstrengelser, og det er al 
Ære værd. 

Vi skal ikke her nærmere referere Svømmestævnet, 
men kun lige nævne Resultaterne, som blev følgende: 
5() ni Brystsvømning for Drenge under 12 Aar blev 
vundet af Arne Mikkelsen. 

50 ni Brystsvømning for Drenge fra 12 	14 Aar 
blev vundet. af Kotid Ejgil Vang. 

50 m Brystsvømning for Piger fra 10-12 Aar blev 

Syltetiden er inde - - - 
Sylte- og Henkogningsglas, 

Henkogningskedler ni. ni. 

P. C. 110L111, Telefon 39. 

slaaet sammen med Piger fra 12-14 Aar, da der kun 
havde meldt sig 4 Deltagere. Det viste sig dog, at en 
Pige herfra, nemlig Bente Nørgaard-Larsen var lige 
ved at løbe af med Prisen, kun 1 Sekund efter Lilly 
Riis, som fik Førstepladsen. 

5() 111 Rygsvømning for Drenge fra 12 -1 , 1 Aar blev 
vundet. af Holger Jacobsen, som svømmede Rygcrawl 
paa en meget fin Tid. 

Samme Distance for Piger udgik paa Grund af ind-
lrufne Omstændigheder. 

Holdkapsvømningen 4 X 50 ni blev for Drengenes 
Vedkommende vundet af Konrad Jensen, \Verner 
Steffensen, Holger Jacobsen og Preben Jensen. Det 
vindende Pigehold bestod af Doris Nielsen, Lilly Riis, 
Doris Sommer og Ellen Miinsson. 

Som Afslutning saa vi et lille Løb i Baljeroning. 
Efter den flotte Indmarch Kl. 13 begyndte Sports-

kampene Kl. 13,30 paa Fodboldbanen og Gasværks-
banen. Først spillede I Junior en Turneringskamp 
mod Nexø jun. I, som de tabte med 5-0. 

Imellem denne Kamp og Seniorkampen var der en 
rask Tovtrækning mellem Stenhuggere og Smede. 
Stenhuggerne vandt alle tre Forsøg. Der var derefter 
et 4 X 100 ni Stafetløb, hvori deltog Hold fra Hasle, 
Rutsker, Olsker og A. S. G.. A. S. G. vandt Løbet 
Dalar 58,6 Sek under. 

Saa kom Dagens Hovedbegivenhed, Turnerings-
kampen mellem Hasle I og A. S. G. I. Det blev en 
biard og spændende Kamp, som A. S. G. -vandt med 
3-0, efter at have været foran i Halvlegen med 1-0. 
Vi vil ikke her fortælle mere om Kampen, som har 
været refereret i Dagbladene. 

Paa Gasværksbanen var Haandbold kampene i Gang 
hele Eftermiddagen, da der havde tilmeldt sig 16 Hold 
fra Aakirkeby, Hasle, Rutsker, Olsker, Rø, Viking, 
Klemensker og A. S. G. Det lykkedes bande Kle-
mensker og A. S. G. at fan begge deres Hold igennem 
til Finalerne, men her var vi de stærkeste og vandt 
begge Pokalerne. 

(33toivergaaren 
Store og sir= Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 
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Sports- og Vandresko 
Køb dem hos 

Carl Larsen, Vestergade . Telefim 

hofeed & Mortensens 
Byggeforretning. Telf. 77 og 79. 
Udfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager. 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

l',e.,nli;ilerne fra Kampene: Olsker 1—A. S. G. 
itulsker 1—Rø I 3-2, Rutsker I—A. S. G. 

n 	Aa. 1. F. 1—Hasle 2-5, Klemensker I—Vi- 
I in;; ! 5- -4, Hasle 1—Klemensker I I 4 og Finalen: 
Klemensker I--A. S. G. I 0-2. 

II. Holdene: Aa. I. F. II—Olsker II 0-7, Rø H-
A. S. G. II 0-2, Olsker II—A. S. G. II 3-5, Hasle Il 
--Viking II 3-1, Rutsker II 	Klemensker II 0-2, 
Hasle H—Klemensker II 0-3. Finalen : Klemensker II 
--A. S. G. II 1-4. 

Finalerne spilledes om Aftenen, og derefter foretog 
Formanden Præmieuddelingen, og Stævnet afsluttedes 
paa Strandboiellei og i Palmehaven. 

Badminton 
Nu er vi snart naaet den Tid, da (let 

bliver saa tidligt mørkt, at al udendørs Sport maa op-
høre, men derfor skal vi ikke ligge stille. 

Bad mintonketeheren har fanet den Hvile, som saa 
Imardt var tiltrængt og er nu atter rede til at blive taget 
i Brug. Vi indleder Sæsonen den 1. Oktober og som 
sædvanlig paa Gymnastikhuseti Allinge. Hvilke Dage, 
der bliver ledige lierlil, vil senere blive bekendtgjort 
i Udhængsskabene. 

Indtegningen foregaar i Kiosken fra og med Onsdag 
den 24. September og ligesom i Fjor bliver der en 
Single- og en Doubletime til hvert Spillerpar ugent-
lig ; ligeledes er Ekstrakontingentet uforandret 1 Kr. 
pr. Spiller pr. Maaned. 

Vi har de fbregaaende Aar haft alle Spilletimer be-
sal, og der er ingen Tvivl om, at dette ogsaa i Aar 
vil blive Tilfældet. Men det, vi stadig mangler, er 
kampspillere; dette maa vi se at Ina rettet. Det har 
nemlig vist sig ved vore hjemlige Turneringer, at vi  

har flere unge Spillere, der ved en Del Instruktion 
kunde blive udmærkede Spillere, hvis bare de selv 
ogsaa vilde gøre noget for det. De tre– fire Kamp-
spillere, vi i øjeblikket raader over, kan jo ikke blive 
ved, og (let vilde være et kedeligt øjeblik, hvis vi en 
skønne Dag stod hell uden. I skal ikke være bange 
for at melde jer til de aabne Turneringer, der spilles 
rundt omkring paa øen i Vinterens Løb. Det er slet 
ikke saa farligt, og til Gengæld er der en hel Masse 

at lære. 
Formanden for B. B. K. oplyser, at det er muligt, 

at (ler i Løbet af Vinteren vil komme en Instruktør 
0 V refra her til øen, og ban vil saa ogsaa komme her 
til Klubben, hvilket vi sikkert kan faa meget Gavn af. 
Frem med Keteheren — og -vel mødt igen den 1. 
Oktober! 

Cupturneringen 
Torsdag den 14. August spillede vi vor første Cup-

Kamp. Vi skulde som bekendt møde Aakirkeby i Aa-
kirkeby, og vi var klar over, at det vilde blive en haard 
Kamp, men kun sjælden har vi set vore Spillere spille 
til med saadan en Sejrsvilje og Energi. Især i 2. Halv-
leg blev der spillet til, da en af vore Spillere maatte 
forlade Banen, og vi maatte spille omtrent hele Halv-
legen med 10 Mand, men det forøgede heldigvis kun 
vore Spilleres Kamplyst. 

Aa. I. F. fik først Maal, men vi udlignede snart til 
1-1 ved Vilh. Mauritsen, som scorede mellem Benene 
paa Maalmanden fra en meget spids Vinkel. Del lyk-
kedes Aa. I. F. at score endnu el Maal, og de førte 
ved Halvlegens Slutning med 2 	1. 

Straks i Begyndelsen af 2. Halvleg maatte en af 
vore Spillere forlade Banen, men det lykkedes allige-
vel vore Spillere at lave endnu to Maal. Det første 
var Knud Petersen Mester for, og del andet satte Villy 
Petersen ind i Nettet igennem en Sværm af Aakirke- 

Nu er det 

Læsetid 
Forsyn Dem nied et Par 
gode I3riller fra 

Conrad Hansen 
Lvegerecept exsped. omg. 



Den første Oktober begynder en ny Serie i 

LANDBRUGS:q OTTERIFT 
Største Gevinst Kr. SO 000. talt 35 000 Gevinster 
til en Værdi af omtrent 2 Millioner Kroner. 
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Prøv dette 

5_ 25 Chancer 
g  hver Maaned 
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111,1 

for 1,80 eller 5,50 
pr. Maaned 

Meld Dem ind i en af vore 

Lotteri-Ringe 
25 Medlemmer spiller fælles paa 
25 Lodder. 

Lotteri-Ring med 1/2  Lodder 
Kr. 1,80 pr. Maaned 

Lotteri-Ring med Vi  Lodder 
Kr. 3,30 pr. Maaned 

• AXEL MA1URITSEN - KIOSKEN - Allinge 
▪ Autoriseret Kollektør. 
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Alt i Sportsartikler 
Badmintonbolde 

Sandvig= andvig g Bohandel. 
Ketchere opstrenges 	Tlf. Sandvig 55 

hyben. Det endelige Resultat blev 
altsaa en Sejr til os paa 3-2. 

Efter denne Sejr skulde vi møde 
B. 1910, og denne Kamp blev spil-
let Søndag den 17. August her i Al-
linge. Det var øsende Regnvejr un-
der og før Kampen, og dette viste 
sig at være et stærkt Handicap for 
vore Spillere, som ikke kunde be-
handle den tunge og fedtede Bold. 
Denne Kunst forstod derimod B. 
1910'erne, og det resulterede i, at 
de vandt en overbevisende Sejr paa 
5-1. Maa ske havde vi været i Stand 
til at kunne yde mere Modstand i 
tørt Føre, men det nytter ikke at 
græde over spildt Mælk. Vi naaede 
altsaa ikke denne Gang at komme 
med i Cup-Finalen, men vi har Lov 
at haabe, at det nok engang skal 
lykkes at komme saa vidt. 

Flyveturen 
blev vundet paa Nr. 3679. — Nu 

venter vi paa den heldige Vinder. 

11•111■:■ 

Privatkamp 
Tirsdag den 12. August spillede 

A. S. G. II en Privatkamp mod Rø I. 
Rø er først fornylig kommet med i 
B. B. U., og de har ikke haft Hold 
saa længe, saa de kunde klare sig 
over for vore mere rutinerede Spil-
lere, som ogsaa gik af med Sejren 
6-1. Maalene blev scoret af: P. 
Vesterholm 4, Carlo Jespersen 1 

og Peter Emil Larsen 1. 
Idrætsmærket 

Som Afslutning paa Foraarets og 
Sommerens Træning i Atletik m. v. 
aflægges Tirsdag d. 16. ds. Idræts-
mærkeprøven for baade Damer og 
Herrer. 

Der trænes i denne Tid hver Aften, 
og de, der i Sommerens Løb har for-
sømt noget, bør skynde sig at tage 
fat, hvis de vil være med. Vi skulde 
gerne se, at alle dem, der bestod 
Gymnastikprøven, ogsaa kan bestaa 
de andre øvelser, der hører til for 
at erhverve sig Idrætsmærket. 

VI VIL VINDE 
stadig flere nye Kunders Tillid 
ved at udføre det bedste Arbejde 

paa hurtigste Tid. 

Gas - Vand - Sanitet 
Centralvarme 

og alt i Reparationer. 

EMIL KOFOED 
Storegade 15 	Telf. Allinge 160 

Det vil styrke Interessen betyde-
ligt for Atletikken her i Byen, hvis 
vi paa Tirsdag kan blive saa mange 
som muligt, og hvis vi kan fremvise 
gode Resultater. — Og det kan -vi ! 

Som Kontrollører fungerer vore 
to hjemlige Lærere Hans Jensen og 
Vilh. Mauritsen, og den tredie Kon-
trollør bliver antagelig Holm Søren-
sen fra B. 1910, Rønne. 

Extraordinær 
Generalforsamling 

afholdtes Mandag den 18. Aug. 
paa Højers Hotel. Det eneste Punkt 
paa Dagsordenen var det nye Idræts-
anlæg. Bestyrelsen vilde gerne høre 
Medlemmernes Stilling til dette 
Spørgsmaal, og det blev enstemmigt 
vedtaget at prøve paa at faa det 
gennemført. Der nedsattes et Ud-
valg bestaaende af Gasværksbesty-
rer Kofoed, Kommunebogholder 
Christensen og Slagtermester Rø-
mer, som sammen med A. S. G.s 
Forretningsudvalg skulde arbejde 
videre med den økonomiske Side 
af Sagen. 

Gaa altid til 

Romers Siagieriorreining 
naar De skal have 
noget godt til, Middag 

Tlf. 118 - 136 

Rasmussens Bogtrykkeri 
Rønne 


