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Turneringen
er nu afsluttet med denne Halvsæson for vore Fodboldholds Vedkommende. Det er ganske vist ikke Topresultater. vi kan møde frem med, men i det store og
hele kan vi godt være tilfredse — saadan da. Vi maa
altid have for øje, at vi skal prøve paa at naa et Trin
højere op ad Stigen hver Gang. Har -vi naaet det Maal,
vi har sat os, er der straks et andet, som vinker i det
fjerne, og vort Mani i denne Turnering er at faa I. Holdet op i Mesterrækken — det glippede jo desværre
forrige Gang — og at 2. Holdet klarer sig pænt i sin
Række — maaske vinder den, hvem ved? For I. Junior er det jo ikke gaaet saa godt endnu, men jeg
tvivler ikke paa, at de til Foraaret spytter i Næverne
og viser os, at de alligevel godt kan være med. De
har hele Halvturneringen igennem haft stærkere Hold
at kæmpe med, end de har været vant til, men de
skal nok klare den alligevel, og har de først spillet
et Aar i »den fine Række«, vil de ogsaa have et Ord
med at sige.
Vort 2. Junior kan derimod. De har spillet over
Forventning og har — som Stillingen viser — opnaaet
en fin Andenplads, og de kunde for den Sags Skyld
— med lidt Held — have opnaaet Førstepladsen. Gid
Heldet maa følge dem til Foraaret, saa vi kan se dem
som Vinder af deres Række.
Det er altid fornøjeligt, naar det gaar godt, men
det skulde paa den anden Side ikke være det modsatte. hvis det gaar daarligt. Ethvert Hold kommer
ned i en Bølgedal, hvorfra det gælder om at komme
op,hurtigst muligt. Vi har Gang paa Gang set Eksempler paa, at et Fodboldhold, som den ene Turnering
findes i Spidsen, næste Gang maaske ender paa Sidstepladsen. Saa er det først, at det rigtig gælder. Taber
Ledelsen og, Udøverne saa Lysten og Humøret til at
begynde forfra, kan de akkurat lige saa godt sige Farvel til at komme ud af deres Vanskeligheder. Jeg mener hermed ikke, at vi i øjeblikket befinder os i en
Bølgedal, men jeg synes, det skal frem nu, det skal

Nummer lo

pointeres, at giver man op i Modgang, er man en
daarlig Sportsmand. Det er netop Meningen med
Sporten, at den skal lære os at bide Tænderne sammen og tage fat paa ny. Efter -vort sidste Nederlag i
Fjor, da vi ikke kom op i Mesterrækkeri, hørte jeg
fra flere Sider Hentydninger om, at vi lige saa godt
kunde pakke sammen, for vi kom aldrig op i Mesterrækken igen. Man skal aldrig sige aldrig. Vi har hvert
Aar Chance for at komme op, og vi har ikke Lov
til at give op, tværtimod maa -vi tage saa meget des
haardere fat for at naa det.
Vort 1. Hold ligger i Spidsen i A-Rækken og har
samme Pointsantal som Aakirkeby, nemlig 11, da
begge Hold har -vundet 5 Kampe og spillet uafgjort
med hinanden. Det havde -været bedre, om -vi var to
Points foran, da vi skal spille alle Kampe ude til Foraaret, men vi tør og vil ikke opgive paa Forhaand,
vi har endnu Chancen, selv om vi er lidt handicappet
af dette. Lad mig med det samme benytte Lejligheden
til at opfordre vore Fodboldspillere til at gaa paa
Gymnastik i Vinter for at holde sig i Form og være
klar, naar vi til Foraaret tørner ud for Alvor. Det
gælder denne Gang om, at vi beholder den Stilling,
vi nu har, og ikke sætter noget til, derfor maa alle
Mand være forberedt paa at yde en Indsats, maaske
større end nogen tidligere.
2. Holdet ligger paa Trediepladsen efter ø. I. F. og
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Vi ordner alt vedrørende Begravelser.
Knudsker, men her er ingen Grund til al være ked
af noget. Efter at vi har set alle deres Modstandere
Spille, maa vi i høj Grad vurdere deres Chancer højt,
og der skal kun lidt Held til, for at de kan placere
sig fint, niar vi til Foraaret har spillet de afsluttende
Kampe, hvis allsaa der ikke sker uforudsete Ting. Del
samme, som er sagt til Førsteholdsspillerne angaaende
,Gymnastikken, gælder selvfølgelig ogsaa Andetholdsspillerne. Lig ikke stille om Vinteren, gas paa Gymnastik eller spil Badminton.
1. Junior har som sagt ikke klaret sig sus godt og
ligger næstsidst i deres Række, kml efterfulgt al' I lasle,
som er det eneste Hold, de besejrede i Efteraarel, men
de har spillet gode Kampe mod meget stærkere Hold,
sag jeg tror, de til Slut vil opnas en bedre Placering,
end de nu har. At de kan vinde Rækken, tror jeg ikke,
dertil har de andre Klubber i Øjeblikket for stærke
Hold, men alt lyder paa, al de, hvis de vil spille det
Spil, som de viste os i Kampen mod Viking jun. I,
er i Stand til at true flere af (le andre Hold.
2. Junior ligger paa Andenpladsen efter R. B. jun. II,
som er det eneste Hold, de har tabt lil. Jeg tror, de
er i Stand til at holde Pladsen, inen selvfølgelig kan
man i Fodbold aldrig sige noget med Bestemthed,
men vore suras Drenge har nos,:et af det helt rigtige
i sig, og vi kan kun haabe paa, at de viser sig fra
deres bedste Side og maaske haler en Pokal hjem til
Os i deres Ræk ke.
Stillingen i de Rækker, vi deltager i:

for imod

1. A. S. G. I
2. Aa. I. F. I
3. Hasle I
4. Standard I
5. R. B. II
6. Gudhjem I
7. Nexø II

30
21
13
18
14
12
10

Points Kampe

v.

1l.

t.

1
1
0
1
0
1

0
0
3
3
4
4
5

4
7
11.
15
36
22
33

11
11
G
5
4
3
2

6
6
6
6
6
6
6

5
3
2
2
1
1

6
12
12 12

10
8

6
6

5 0 1
4 0 2

H-Rækken
1. Østermarie I
2. Knudsker I

15
20
9
10
G

10
16
11
17
12

7
6
4
3
2

98

4
2
8
14
13
19
34

10
9
7

9
39
18
7
9
7
11 15
20
4 19
9 19

12

()
6
5
6
5

3
3
2
1

1
0
0
1
o

2
3
3
-I

4 2
1
3 1
3
4) 0
0
0 1

0
0

0
0
4 0
9 0
1 1
1 0
0 1

0
1
2
4
4
4
4

Junior A-11tække
1. Nexø
9 . Viking I
3. R. B. I
B. 191() I
5. Østerlavs 1
6. A. S. G. 1
7. Hasle

11
90

15
7
4

4

5

9

1

1.
2
5
4

Junior C.Hække
1. R. B. II
2. A. S. G. II
3. B. 191() II
4. Gudhjem I
5. Rø I
6. Standard I
7. Olsker I

10
8

4
3
2
1

(5

6
6
6
6
5

I B-Ræk ken„lun. A-Bækken og Jun. C-Rækken
mangler endnu en Kamp, men vi tror ikke, at der
vil ske nogen Ændring i Stillingen med Hensyn til os.

De sidste Knimpe

A-Hækken
Nr.

3. A. S. G. II
4. B. 1910 III
5. Svaneke II
6. Klemensker I
7. Viking III

Vi bringer lige en kort Omtale af de sidste Kampe
i E fteraaret :
Søndag d. 12. Oktober spillede A. S. G. II mod Knudsker I. Vi havde hørt Rygter om, at Knudsker skulde
være godt spillende, men det blev en let Sag for vore
Spillere at vinde. Kampen. Det blev en Sejr til os paa
4---0 (2--0, 2-0)'
Den 19. Oktober spillede A. S. G. I sin udsatte og
sidste Kamp mod Nexø II og vandgi , -0 (2-0, 3- -0)
efter en ellers elendig Kamp. Banen var meget fedtet,
men det tjener ikke til Undskyldning for Holdet, da
de tog vel overlegent paa Tingene.
A. S. G. II spillede mod Svaneke 11 og tabte 1-3.
En Kamp, som de godt kunde have vundet, hvis Hel-

det havde tilsmilet dem. De havde Maalehaneer nok, Anføreren skal kende dem. Der kan nemlig forekomme
hvor Dommeren ikke dømmer efter Lovene,
men de afsluttende Skud manglede.
A. S. G. jun. I spillede mod B. 10. jun. I og table med og her maa Anføreren gøre Indsigelse over for Dom2 —3 efter at have ført første Halvleg med 2 -0. I roeren umiddelbart eller Kendelsen paa selve Banen
anden Halvleg fik de Vinden imod og kunde ikke (ikke udenfor), men hvis Anføreren ikke kender Loholde Stand mod B. 1 Oernes Pres.
vene, kan han selvfølgelig ikke gøre denne Indsigelse,
Søndag den 26. Oktober spilledes vore sidste Kam- og vi kan maaske komme til at miste Points paa
pe. 2. Holdet spillede mod ø. I. F. I og tabte efter denne Maude. Desuden faar vi ved en saadan Genen ikke særlig velspillet Kamp med 1 - 2. Ogsaa i nenigang af Lovene Lejlighed til al fan udklækket
denne Kamp var det galt med Maalskydningen. tital- nogle flere Dommere, hvem ved?
lige gode Maalehaneer blev misbrugt.
Der er ogsaa Tusinde andre Ting, der kan komme
i Betragtning en saadan Aften, for Eksempel kan vi
Jun. I spillede mod Viking jun. I og tabte efter
velspillet Kamp med 0 1. Vore Juniores havde efter drøfte »Taktik paa Banen«, vi kan drøfte kommende
deres fortrinlige Spil i det mindste fortjent uafgjort, Kampe og Privalkampe, drøfte hvorfor ingen af Spillerli(' gane' til Vintergymnastik, hvad de laver i andre
men Heldet var ikke med dem.
Jun. II spillede sin sidste Kamp imod B. 10 jun. II Klubber, Fodboldturneringerne, Sportsreferater i Blaog vandt 3 1, efter at (let i lang Tid havde set ud dene m. v., vi kan lave Vandreture, Gættekonkurrentil, al de skulde tabe, men midt i anden Halvleg fandt eer om Fodboldsporgsmaal og meget mere. Bagefter
de sig selv og lavede hurtigt tre Madl.
Saa er det Slut for Efteraaret, og vi har kun tilbage 111111111111111111111[111111[1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
at ønske, at alle vore Spillere til Foraarel vil gaa op
i Træningen med Liv og Lyst, selv om vi paa Grund
Paa Søndag» sker det
af Indrettelsen af Idrætsanlægget ikke kan træne unA. S. G. afholder sit store, aarligc
der samme Forhold som nu, men vi har jo før trænet uden den store Bane, og det er ganet godt.
Gaase- Ånde- og Bankospil
Altsaa: Vel mødt igen til Foraaret!
Søndag den 16. November, Kl. 16,
paa Gæstgivergaarden.

Fra en Læser
har vi noodiag'ek iolzentie:

Skal vi ikke alligevel

ikikikhafiena?

20 Spil for en Haler

1 stor, dejlig Gaas
Jeg læste i forrige Medlemsblad, at der var Inter5 fede Ænder
esse for at sari starlet Klubaftener, men at Foreningen
1 Otting Spegesild
ikke paa nuværende Tidspunkt snu sig i Stand til at
1 Flæskesteg, 10 Kr.
tage Problemet op paa Grund af Mangel paa Lokale,
1 Okseseg, 10 Kr.
hvori ikke fandtes Udskænkning af stærke Drikke.
1 Kalvesteg, 10 Kr.
Der lindes selvfølgelig ikke mange af den Slags
1 stor Hare
Lokaler i Allinge-Sandvig, men der lindes dog Loka1 /2 Td. Kartofler
ler i Forsamlingshuset »Hammershus«, som sikkert
1 Pibe med 5 Pk. Tobak
kan benyttes.
1. Fasan
A. S. G. kan ikke lade dette Problem hensylte med
1 Gavekort
et Argument, der efter min Mening ikke har nogen
[/, Fl. Vin,
videre Begrundelse, og jeg haaber, at Bestyrelsen tager
I Æske Chokolade, 5 Kr.
Spørgsmaalet op til alvorlig Overvejelse.
2 Pund Svinefedt
Det er ikke nok, at vi laver store Fester, ej heller,
5 Biografbilletter
n t vi laver nye Idrætsanlæg o. s. v., der maa være For50 Cigaretter
sl:iuelse og Sammenhold mellem Udøverne og LederDer sælges kun SeriekOrt å 2 Kr., gælne, det mener jeg er den største Betingelse for, at
dende til alle 20 Spil. Ingen løse Brikker.
Sporten kan trives. Det har der, saa vidt jeg ved,
Sker det, at flere samtidig har »Banko«,
endnu aldrig været her i Byen, derfor mener jeg, det
foretages Lodtrækning om Hovedgeviner 11:1:1 huje Tid, at vi fanl' startet en saadan Klubsten, og alle de øvrige Vindere tildeles
aften, b vor
kun lære hinanden nærmere al kende
flotte Trøstpræmier.
og sammen med Lederne drøfte vore Interesser.
For Fod:)oldspillernes Vedkommende ved jeg, at
Der begyndes præcis
Indgangen aabnes fra Kl. 15 =
—•
der er nok at lage fat paa en saadan Aften. Fodboldlovene, hvor mange af Spillerne kender dem? Lad
Kl. 20,30 Daus
os faa en rask Mand til al gennemgaa dem. Det er
til Tonerne af Arvidsens 4 Mands Ork.
nemlig mindst lige saa vigtigt, at den enkelte Spiller,
..om Dommeren, kender Lovene; det bemærkes, at 1111111 11111111111iII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111

Nu er det

(15tgiverparben

Læsetid

Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Forsyn Dem med et Par
gode Briller fra

Telefon 49

Conrad Hansen
Lfegrereeepl exped. omg.

!blø d

1lficf Friskbagt og lækkert i

Th. Andersens Bageri, Sandvig
kunde vi saa lave fælles Kaffe(erstatnings)bord med
eventuel Oplæsning.
Jeg tror galeske bestemt, at det vil skabe Sammenhold, hvis der blev lavet saadanne Aftener, og del er
det, der skal til, hvis Foreningen vil gøre sig Haab
om at fejre lige saa store Triumfer paa Sportens Omrande, som med Hensyn til al. lave enorme Fester og
gigantiske Idrætsanlæg.
Tilbage er kun at ønske, al Spørgsmaalet bliver
taget under kraftig Overvejelse fra Bestyrelsens Side,
saaledes al Samarbejdet inden for det sportive i Foreninen kan blive stimuleret.
* * *

.1.:rhodigsl Albert Hansen

Som Oplysning til ovenstaaende Indlæg tillader vi
os at meddele, at Bestyrelsen Gang paa Gang har haft
Spøugsmaalet »Klubaften« under Overvejelse. Man er
ikke blind for den uhyre Betydning. som saadanne
Aftener har, og liere Gange har man forespurgt forskellige Steder, men altid er del strandet paa Økonomien. Foreningen kan ikke i Øjeblikket bære de Udgifter, der er forbundet hermed, Og iøvrigi kan vi oplyse Hr. Hansen om, at vore Fester ikke bliver afholdt for al fejre Triumfer, men at de er tvingende
nødvendige for Foreningens Økonomi. Det er ikke
Bestyrelsens Mening al »hensylte« Spørgsmaalet, men
det har stadig dens fulde Opmærksomhed, og viser
der sig en Løsning, vil Klubaftener selvfølgelig straks
blive gennemført.
Vi siger Hr. Hansen Tak for Indhugget, og maaske
kan der herigennem blive Mulighed for en Løsning
ar Spørgsmaalet, hvis andre Medlemmer har en god
Ide. Lad Os saa faa den.
Red.

5000 er naaeit!
Netar disse Linier skrives, er Borgerlaanet mulet op
paa 5,500 Kr. I sidste Nummer fremsatte vi Haahet
om maaske at mul. 5,000 Kr. I Dag er vi naaet langt
over, og nu tillader vi os at føje et nyt Haab til de
forrige. Kan vi naa 6,000 Kr., før vi slutter af?
Denne Gang vil vi især henvende os til de unge.
Det er dog jer, som vil faa Fordel af det nye Anlæg,
og derfor er det naturligt, at I ogsaa hjælper til med
at skabe det. -- Slaa jer sammen to, tre eller flere eller tegn selv en Aktie ved al gaa ned i Kiosken.

BADMINTON

»No shot«
I Dansk Badminton Forbunds officielle Meddelelser for sidste Maaned bragtes en Meddelelse, hvori
man henledte Opmærksomheden paa, at »No shot((
Reglen slud forslags efter den internationale originale
Fortolkning, hvilket vil sige den, som vi tidligere har
benyttet.
Ved Danmarksmesterskaberne i København i Fjor
stod de bornholmske Spillere og Ledere ganske urorstaaende over for den Mande, hvorpao man her dømte
»No skot«, nemlig efter de Regler vi bragte i sidste
Nummer af A. S. G. Bladet. Det viste sig saa, at Dansk
Badminton Forbund havde udsendt en Meddelelse
om disse nye Regler, men mærkværdigvis nok var
der ingen havnet herovre. Som naturligt var, satte
Bornholms Badminton Kreds sig straks i Bevægelse
for at fan dette Forhold bragt i Orden og gjort Klubberne h'er paa Øen bekendt med denne Fortolkning,
saa vi kunde faa Spillet lagt paa Linie med det øvrige Land.
Nu viser det sig imidlertid, som det fremgaar at
de officielle Meddelelser, at man igen er gaael bort
fra denne nye Fortolkning, hvad den Repræsentant,
Bornholms Badminton Kreds nylig har haft ovre til
Instruktionskursus, ogsaa har erfaret. For al faa lagt
faste linier vedrørende denne omstridte Regel, inden
vi begynder paa de forskellige Turneringer, sammenkaldte Kredsen samtlige Øens Klubber og (le Spillere,
der havde Lyst dertil, til et Mode i Rønne, den 25.
Oktober. Her enedes man om for Eftertiden at rette
sig efter følgende:
Det er Fejl, hvis Bolden rammes to Gange, eller
hvis den slynges eller bringes til at glide tværs
over Strengene paa Keteheren, saa det resulterer i den velkendte, ejendommelige og usikre
Flugt.
Det skal ikke regnes for Fejl, hvis Bolden rammes med Rammen eller Haandtaget paa Ketcheren, uanset hvilken Retning Bolden end tager. Her gælder det dog, at Bolden faar en jævn
Flugt, og det er altsaa Fejl, hvis Bolden ved et
Rammeslag faar den usikre og -viftende Beva.–
«else.
Dersom Bolden kendeligt forandrer Retning efter
at have forladt Ketcheren betyder det, at Slaget
har været ulovligt.
Det vil altsaa sige, at vi er nødt til at tilbagekalde

den Meddelelse, som vi bragte i sidste Nummer, og
for Eftertiden rette os efter ovenstaaende. Forhaabentlig kommer der nu ikke liere Bestemmelser eller
Ændringer vedrørende ))NO shol« Reglen, for saa kan
det vist efterbaanden blive indviklet nok.
Ved samme Møde benyttede `man Lejligheden til
at drøfte forskellige Spørgsnmal, bl.a. vedrørende Dommer-Tek nik ill. v., og der blev udtalt Ønsket om, erterhaanden at fan dygtiggjort en Dommerstab til Varetagelse af Dommerhvervene ved 'furneringerne, da
man alt for ofte ser, hvordan en Dommer, natir en
eller anden Situation opstaar, sidder ganske raadvild
og aner ikke. hvad der er at stille op.

GynnimaNd ii k kc
Fra en Læser har vi modtaget følgende:
Tirsdag den 14. Oktober begyndte A.S.G. med Gymnastik igen i Aar og med Ejler Andersen som Leder.
Der mødte en Del unge Mennesker af begge Køn, dog
Damerne i stort Flertal, som har holdt sig fra Gang
til Gang i den Tid, der allerede nu er forløbet, og efter hvad jeg har set, udviser de unge Damer en virkelig Interesse for Opgaven, og
det tegner allerede godt for deres Vedkommende. Der mødte tolv Mandfolk, og om
jeg man sige — energiske Mandfolk — men
del er alt For lidt, vi maa absolut være tolv endnu,
og (let skulde meget nemt kunne lade sig gøre. Det
skulde jo være mærkeligt, om der i det saa Sportens
begejstrede Allinge-Sandvig ikke skulde lindes godt
en Snes raske Mandfolk.
Kammerater! Mød op om Gymnastikken; vore stive
Lemmer og krumme Rygge trænger til Motion, og
lad os ikke skuffe dem, der har gjort det store Arbejde Og dagligt gør det, for al holde alle vore Sportsi Gang. Vinteraftenerne er lange, og der er mander ikke aner, hvad de skal faa Tiden til at gaa
med. 41.5. G. har løst Problemet paa en for Os unge
Mennesker sund og opbyggende Mande, Gymnastik.
Allsaa moder vi nu herefter to Gange om Ugen og
mindst to Dusin Mandfolk; vi skulde jo nødig lade
del svage Køn have Overtaget.
* * *

Med Tak for Optagelsen, K. W.

N: I, n fuld t ud tilslutte os ovenstaaende og tilføje
:engende Appel til vore Medlemmer om at
1.1;tfligt op om Gymnastikken. Hvem vil ikke

gerne have el sundt og kraftigt Legeme, og her er en
Lejlighed, som De ikke bør lade gaa fra Dem. Selv
om I)e maaske ikke kan afse to Aftener om Ugen,
vil 1)e ogsaa være velkommen den ene.
For Damernes Vedkommende gatir det forholdsvis
godt med Tilslutningen; tilbage er kun at ønske, at
Herrerne vil følge Damernes Eksempel og møde mere
talrigt frem.

Efteraarets store Sensation
Det er paa Søndag, det sker! saa lader A. S. G.
nemlig alle Tiders største Gaase-, Ande- og Bankospil
løbe af Stabelen. Hvem kan egentlig ikke i disse Tider
tænke sig at vinde en Gaas eller en And, der efterhaanden er kommet op i svimlende Priser — eller
en af de andre flotte
og for Tiden eftertragtede Gevinster, der er nævnt i omstaaende Annonce. Denne
Gevinstliste vil sikkert friste den mest forhærdede
Ikke-Spiller til at styre sin Gang mod Gæstgivergaarden paa Søndag Kl. 16.
Der er ialt 20 Gevinster, og det koster kun 2 Kr.
at være med paa dem allesammen. Det vil altsaa sige,
at De har Chance ror at vinde f. Eks. en Gaas til 35
Kr. for blot 10 øre. Det bemærkes, at der ikke sælges løse Brikker, men kun — saa længe Oplag haves
— Seriekort i1 2 Kr. Der er ingen, (ler vil blive snydt,
hvis flere samtidig har »Banko«, da der saa vil blive
trukket Lod om Hovedgevinsten, og (le - om man
saa maa sige - uheldige vil blive tildelt flotte Trøstpræmier. Der begyndes præcis Kl. 16. Indgangen er
tiaben fra Kl. 15.
Om Aftenen Kl. 20, 30 spiller Ar ■ idsens 1-Mands
Orkester op til Dans.

Nye Spillere
Er der flere, (ler ønsker at spille Badminton, maa
de snarest henvende sig i Kiosken eller til Udvalget,
og hvis der er tilstrækkelig stor Interesse, vil der blive
gjort Udvej for at skaffe et Lokale, men det kan naturligvis ikke betale sig, hvis det kun drejer sig om nogle
faa Stykker. Altsaa, hvis De gerne vil spille Badminton, saa meld Dem til allerede i Morgen, jo før kommer I)e nemlig i Gang
b'.
Reservedele til

Bornholmerorne
haves paa Lager eller fremskaffes.

P. C. HOLM, Telefon 39
1>e
nye --- men stadig de gode,
;',:ilide Kvaliteter -- af' Lysekroner og
LampesLernie er lige hjemkommet \'i har del store
titctlysinligag for
Formum al.

Allinge Radioforretning
laieiNell111•1
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Alf B Sygeogejearfikier
• h
Levertran, Glycerin, Parafin, Hørfrø ni. v.

Prima
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Ketehere
Ketchere opstrenges
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,,W1gang

Som omtalt i sidste Nummer, var
der planlagt Algangsstævne — det
første af sin Slags her paa Øen til Søndag den 16. Oktober. Desværre viste Vejrguderne sig ikke at
være os naadige. Det blæste en
Brandstorm og Regnen strømmede
ned — just ikke det ideelle Vejr at
gaa Algang i. Da man var klar over,
at det saa at sige var umuligt at
gennemføre Turen inden for det
fastsatte Tidsrum, og at Tilslutningen vilde blive ret minimal med
saadant et Vejr, besluttede man sig
til at udsætte Stævnet til Søndag
den 2. November Kl. 15.
Stort bedre med Hensyn til Vejret blev det ikke, idet der blæste en
kraftig Vind fra Nordøst med Haglbyger, men udsætte Algangen en
Gang til, vilde vi ikke, da vi efterhaanden er naaet saa langt hen paa
Anret, at det vel er tvivlsomt, om
Vejret vil arte sig bedre. Det viste
sig, at der alligevel var en Del unge
Mennesker, der vilde trodse »Elementernes Rasen«, og præcis Kl. 15
begav det første Hold sig ud paa
den 10 km. lange Tur, og et Kvarter efter var de sidste sendt paa Vej.
lidt startede 17, 5 Damer og 12 Herrer.
Ved godt 4-Tiden begyndte der
paa Kirkepladsen at samle sig en
Del Mennesker for at overvære
Hjemkomsten og »Opløbet«. Kl. 16,
15 kom de første sveddryppende og

Vandledninger
.\\ Frostsprængte
kan midgaas - naar Installatiunen

,.. er rigtigt udført med de nøddige Stophaner og Aftapning
;%.,
■ ven
samt Isolering Daa særlige ud\\ satte Steder.
\
'k.

‘•■

AIt dette ved De - men har De
det i Orden? — Jeg er gerne til
Tjeneste med Vejledning. —
Gas - Vand - Sanitet

, EMIL KOFOED
Storegade 15
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Enhver Fyldepen
* kan repareres!
Vi bar Forbindelse
med et 1. Kl.s
SpeciaI-Værksied.
som for %Mali Penge
ordner alt
vedr. Fyldepenne

Axel Mauritsen,
„KIOSKEX"

forpustede ind til Maalet, og lidt
før Kl. 16, 30 var samtlige Algængere hjemme igen og havde alle
gennemført Turen paa fine Tider.
Rekorden for Damerne blev sat af
Lilian Friis, der brugte 1 Time og
18 Minutter, og for Herrerne af Erik
Henriksen og Svend Pedersen der
begge brugte I. Time og 13 Minutter. Det var flot klaret, især naar
man tager Vejret i Betragtning.
Saa fik vi altsag alligevel Algængere her i Byen, selv om det saa
sort ud. Det hele skulde bare have
været arrangeret for en Maaned siden eller mere, saa havde Tilstrømningen nok været en helt anden.
Drenge-afdelingen

De læser disse Linier, men har været opslaaet paa Gymnastikhuset,
saa Spillerne er blevet gjort bekendt
dermed.
Det bliver ikke som sædvanlig,
at Spillerne tilmeldes, men Tilmeldingen sker enkeltvis, og Parrene
sammensættes derefterved Lodtrækning. Denne nye Form for Double
Turneringer, som vi for første Gang
ser her paa Øen, vil sikkert blive
interessant, bl. a. fordi man ikke
paa Forhaand kan sige, at det og
det Par, som tidligere har vist sig
at være stærke, nu er Favoritter,
da ingen ved, hvem de forskellige
kommer til at spille sammen med.
Der kan ske store Overraskelser.
Familieudvidelser

Bedre sent end aldrig, siger man,
og derfor vil vi med disse Linier
byde vor yngste Haandbolddame
velkommen. Damen, som vi venter
os meget af, er Datter af den kendte
Fodboldspiller »Lolle«. Vi gratulerer Familien og haaber, at den næste bliver en Badmintonspiller.
En anden af vore kendte Fodboldspillere er nylig indtraadt i
Faderværdigheden, nemlig Helmer.
Da det er det første Skud paa Stamtræet, regner vi med, at Sønnen slægter Faderen paa, og at han om nogle
Aar er at finde paa Førsteholdet.
Vi bringer Familien vor hjerteligste Lykønskning.

Gymnastikken er begyndt, Drenge, det er I maaske ikke klar over
allesammen? Hver Tirsdag og Fredag Kl. 16,15 gaar det løs ude paa
Gymnastiksalen under Lærer Hans
Jensens Ledelse. Der kan være mange flere med endnu, og skulde I
Drenge ikke vise, at I er i Stand Flyveturen
er afhentet, og den lykkelige Vintil at møde talstærkt frem, saa vi
til Opvisningen kan mode frem med der blev Helge Holm, Søn af Mureret Elite-Drengehold. Lederen ken- mester Edmund Holm, Allinge.
der I allesammen og ved, at en
A. S. G.-Bladet gratulerer!
bedre end Hr. Jensen kan I ikke faa.
Mød op paa Tirsdag og vær med
til at gøre en Indsats for DrengeTil Hverdag som til Fest
gymnastikken.
er Kød og Paalæg
fra W. Romer altid bedst.
Aaben Turnering i Svaneke
Svaneke Badminton Klub arrangerer Søndag den 23. November en
aaben Turnering omfattende DameHerre- og Mixed Double. Tilmeldingsfristen er allerede udløbet, naar
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