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NUMIlier I 

Godt Nytaar ! 
Med disse Ord henvender vi os første Gang i det 

nye Aar til vore Læsere og Annoncører og ønsker alle 
Held og Lykke i det nye Aar. 

Et Aar fuldt af Forandringer er forløbet, og forude 
vinker et nyt, som ogsaa spaar os store Ting. Det Aar, 
som kommer, bliver et Aar, der længe vil staa skre-
vet i Hjerterne paa -vore unge Sportsfolk. Det vil blive 
et Aar, hvor -vi alle med Spænding vil følge Arbejdet 
paa det nye Idrætsanlæg, som i Løbet af dette Aar 
skal staa færdigt til at tages i Brug. Lad os tage det 
som et godt Varsel, at Idrætsanlæget skal indvies i 
det Aar, hvor Foreningen kan fejre sin 20-Aars Fød-
selsdag. 

Indvielsen af det nye Idrætsanlæg er saa klart den 
største Begivenhed, der kommer, saa det er kun natur-
ligt, at vi nu, naar vi gaar ind i det nye Aar, tænker 
paa denne. 

Lad os nu se. at I. vore Sportsfolk, viser jeres Tak-
nemmelighed over for alle dem, der har været med- 
virkende til. at I kan faa et saa flot og tidssvarende 
Idrætsanlæg. At faa saa flot en Gave forpligter, og den 
eneste — og rigtigste — Maade, I kan gengælde alt 
dette paa, er at gøre flittigt Brug af alt det, der kom-
mer til at staa til jeres Raadighed. Vis os alle, at vi 
her i Allinge-Sandvig har en Ungdom, som ikke er 
bange for at paatage sig en Opgave, men som ogsaa 
gaar til den med Viljen til at kunne magte den. Og 
Opgaven for jeres Vedkommende er at føre Sporten 
i Allinge-Sandvig frem paa saa højt et Niveau som 

Den Radiomodtager 
som netop de ønsker, finder De i 

Allinge Radioforrefning 
hvor alle de sidste nye Modeller er 
udstillet. — Alle Reservedele haves 
paa Lager, og Reparationer udføres 
omhyggeligt. 

muligt; der skal arbejdes og arbejdes, og ved ihær-
dig Træning vil det ogsaa lykkes at naa Maalet. 

Gid de sorte Skyer, som formørker Tilværelsen i 
øjeblikket, snart maa spredes, saa Fred ,og lykkelige 
Tilstande igen kan- blive fremherskende. Hvor længe 
dette vil vare, kan vi ikke vide, men vi ved, at der 
efter hver Vinter kommer et Foraar, og vort ønske 
for det kommende Aar vil være, at vi alle snart maa 
opleve det lykkelige, fredfyldte Foraar. 

Red. 

Badminton 

Hasle Idrætsforenings aabne Badmintonturnering 
blev ikke den Succes for vore Spillere, som vi havde 
regnet med. Der korn nemlig i sidste Øjeblik ikke 
mindre end 3 Sygemeldinger, saa Resultatet blev, at 
der kun kom tre Spillere af Sted i Stedet for seks. 
»Basse«, der spillede sammen med J. Sørensen, Hasle, 
i Herre Double, vandt deres første Kamp mod et rent 
Raslepar, men i den næste maatte de bide i Græsset 
for P. Petersen-Svend Holm, Svaneke. Vilb. Maurit-
sen, der skulde spille sammen med Ejgil Jensen, var 
sygemeldt, og i Stedet korn saa Knud Arvidsen med. 
Dette Par, der aldrig tidligere har trænet eller spillet 
sammen, kunde selvsagt ikke lave Sensationer, og 
det det gik paa samme Maade her; de vandt deres 
første Kamp mod Aakirkebyspillerne, men blev slaaet 
i den næste af Harry og Sigfred Jensen, Rønne. 

Det svære Vinterfodtoi 
køber vi hos 

Carl Larsens  Vestergade . Telefon 104. 

Kofoed og Mortensens 
Byggeforretiiing, Telf. 77 og 79, 
udfører alt i Nybygninger og Reparatoner. 
Ligkistelager. 
'Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 



SKIUDSTYR 
Vindtætte Bluser og Skibenklæder 

til Damer og Herrer 

Skisokker . Vanter . Skihuer 

Fritz Reusch 
Telefon 5 
	

Allinge 

I Mixed Double havde Ejgil faaet Fru Jeppesen, 
Svaneke, som Makker i Stedet for Else Mauritsen, 
der ogsaa maatte holde Sengen. Her blev det heller 
ikke til mere end 2 Kampe, før dette Par ogsaa var 
ude af Sagaen. 

Spillere, der aldrig før har spillet sammen, mang-
ler naturligvis den gensidige Forstaaelse af hinandens 
Spil, som er til Stede, hvis det modsatte havde været 
Tilfældet, og de kan selvfølgelig heller ikke gøre sig 
store Forhaabninger om eventuelle Sejre. 

Det var i det store hele en ret mat Forestilling fra 
vor Side, hvad vi dog ikke selv var Herrer over, og 
vi haaber paa bedre Held næste Gang, og at de alle-
sammen til den Tid kan være med og vise, hvad de 
duer til. 

Rønne Badminton Klubs 
aabne Turnering 

Søndagene den 11. og 18. Januar spilledes R. B. K.s 
aabne Turnering, der omfattede Dame-, Herre- og Ju-
nior Single samt Dame-, Mixed- og Herre Double. 
Den første Søndag var helliget Singler, og her var -vi 
tilmeldt med Else Mturitsen, Ejgil Jensen og »Basse«. 

Det er stadigvæk smaat med Damerne til de aabne 
Turneringer; her var kun tilmeldt fem, og da de to 
saa i sidste øjeblik meldte Afbud, var der ikke meget 
at slaas om. Else vandt sin første Kamp over Gudrun 
Westh, Rønne med 11-4 og 11-2 og var hermed i 
Finalen, hvor hun som sædvanlig mødte Doris Søren-
sen, Nexø. Vi havde et lille Haab om, at det denne 
Gang skulde lykkes Else at fravriste den stærke Nexø-
dame en Sejr, men det skete ikke — desværre —, 
Doris Sørensen vandt Kampen med 11-8 og 12-10. 

I Herre Single, hvor der deltog 17 Spillere, mødte 
Ejgil i første Omgang Kaj Hansen, Rønne, over for 
hvem han havde forholdsvis let Spil, Sejren blev paa 
15-5 og 15-7. Det samme gjaldt den næste mod Gun-
nar Jensen Rønne, 15-2 og 15-2. Men saa -var det og- 

Gætgiveroaarben 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49  

saa Slut. I Semifinalen mødte han den stærke Rønne-
spiller Ejler Bendtsen — tidligere Stubbekøbing -
og over for ham var der ingen Ting at stille op. Det 
er en Spiller, som vist ingen herovre i øjeblikket er 
i Stand til at kunne hamle op med. Ejgil gav ham 
dog god Modstand, og det blev en spændende og vel-
spillet Kamp, hvor ingen af de to Spillere undlod at 
vise, hvad de duede til. Tallene blev 15-10 og 15-4. 
»Basse« vandt sin første Kamp over SVend E. Johan-
sen, Aa. I. F. 15-1 og 15-0, men i den næste inaatte 
han se sig besejret af Sigfred Jensen, Rønne med 15 
-7 og 15-12. 

Set paa Baggrund af den Modstand, vore Spillere 
blev stillet overfor, havde de en god Dag. De gjorde 
deres bedste — til Tider endda mere — men det var 
altsaa ikke nok. 

Næste Søndag 	det bliver altsaa den 18. ds. 	 
spilles der i Doubler. Resultaterne herfra vil komme 
i næste Nummer. I Herre Double, hvor Ejgil Jensen 
spiller sammen med Holger Larsen, Svaneke, skal de 
i første Kamp møde Kaj Colberg-C. Mogensen, Hasle. 
Her skulde være en sikker Sejr. Det næste Par bliver 
imidlertid Brødrene Bahn, Svaneke — sidste Aars 
Mestre — og det bliver sikkert en lidt haardere Nød 
at knække. »Basse«, der igen spiller sammen med J. 
Sørensen, Hasle, møder i deres første Kamp Kaj Haa-
(Yensen-Holger Staffensen, Rønne, saa her lades sik-
kert alt Haab ude om at faa en Sejr hjem. 

I Dame Double, hvor der i øvrigt kun er tilmeldt 
fire Par, spiller Else sammen med Tove Nørregaard, 
Svaneke, og de skal i deres første Kamp op mod. Fru 
Bahn-Fru Jeppesen, Svaneke. Det kan blive til hvad 
som helst. 

I Mixed Double spiller Else og Ejgil sammen og 
møder i første Kamp et Aakirkebypar, over for hvem 
de skulde have let Spil, Hvordan det saa senere -vil 
gaa, er ikke let at spaa, men store Chancer har vore 
to Spillere, der i øjeblikket er i fin Form. 

Julefesten 
2. Juledag afholdt A. S. G. som sædvanlig sin Jule-

fest. Kl. 8 var de festligt pyntede Kaffeborde fuldt be-
sat, og Formanden kunde aabne Festlighederne med 
et Velkommen, hvorefter Slagsangen blev sunget. 

B110 ti Altid friskbagt og lækkert i 

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

Nu er det 

Læsetid 
Forsyn Dem med et Par 
gode Briller fra 

Conrad Hansen 
Lægerecept exped. omg. 
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Mandag  den 26. Januar Kl. 20 afholder A. S. G. 

sin aarlige 

Generalforsamling 
paa Højers Hotel. 

geligt ved en 

Husk nu Mandag d. 26. ds. 

5. Valg. 
a. Valg af Formand, A. Mauritsen afg. 
6. Valg af Fodboldudvalg, V. Mauritsen 

og Alb. Svendsen afg. 
c. Valg af Badmintonudvalg, "ob. Jørgensen, 

Eigil Jensen og Else Mauritsen afg. 
d. Valg af Udvalg for Fri Idræt og Gymnastik, 

H. Funch, Bernh. Holm, H. Fålt Larsen afg. 
e. Valg af H'aandboldudvalg, Else Kofoed, 

Edel Olsen og V. Mauritsen afg. 

6. Valg af Forretningsfører og Reclakt r til A.S.G.-
Bladet, Rob. Jørgensen og V. Mauritsen 

. Valg af 2 Revisorer og Revisorsuppleant, 
Viggo Stagensen og Alb. Hansen afg. 

8. Valg af Fanebærer og Reservefanebærer, 
Sten Andersen og Jan Andersen afg. 

9. Fremsættelse af Ønsker med Hensyn til 
Rekvisifforvalferen. 

10. Byggefondet. 

11. Eventuelt. 

Efter Generalforsamlingen skal vi have det lidt hyg-

Kop Kaffe i kammeratligt Samvær. 

Bestyrelsen. 

4. Lovændring. 

1. Valg af Dirigent og Sekreiær. 

2. Beretning: a. Udvalgenes. 
6. Formandens. 

3. Regnskabet. 
Beretning og Regnskab for A.S.G.-Bladet. 

Byggefondet. 

DAGSORDEN: 

tf 

 

Sid godt « kor godt 
i min 7 Personers Ford V8. 

Al Lastkørsel udføres 
	

Vin]. Riis 
til rimelige Priser 	Telefon 131, Allinge 

 

Derefter korn Formanden i en Tale ind paa, hvad 
der i Aarets Løb var sket inden for Foreningen og om-
talte her blandt andet de store Planer om Idrætsan-
læget, der nu er i fuld Gang med at blive realiserede. 
Derefter blev Idrætsmærket uddelt til 7 af vore unge 
Idrætsfolk.• Det var de første Idrætsmærker, der er 
blevet uddelt inden for A. S. G., og efterhaanden, som 
de blev overrakt og de forskellige Resultater fra Idræts-
inærketagernes Præstationer blev oplæst, lønnedes de 
med kraftigt Bifald. 

Saa kom »Kaffen« — — — alt imedens S. Arvid-
sen og Poul Kofod gav nogle Koncertnumre. Medens 
Kaffen vederfaredes sin Ret, gik Tæppet op for en 
lille Sketch, der havde den mærkelige Titel: »Børn«. 
Den blev opført af lokale Kræfter, og vakte Jubel for 
sin ejendommelige Handling og sine smaa, rammende 
Replikker. En lokalt forfattet Sang om »Aaret der 
gik«, gjorde stor Lykke. Et Causeri å la den Gylden-
blonde tog Kegler for sine mange Dybsindigheder og 
for sit vittige Indhold. 

Til Slut holdt Formanden en Tale for vort Flag 
og vort Fædreland, hvorefter vi alle staaende sang 
»Der er et yndigt Land«. Saa var det egentlige Pro-
gram forbi, og efter at Salen var blevet ryddet, dan-
sedes der til Tonerne af Arvidsens Orkester 

Generalforsamling 
Mandag den 26. Januar afholder A. S. G. — som 

omstaaende Annonce -viser — sin aarlige Generalfor-
samling paa Høyers Hotel Kl. 20. 

Det er en af Aarets store Begivenheder, og Med-
lemmerne ved selv, hvad den betyder. Hvor stor Be-
tydning har det ikke, at Ledelsen bliver lagt i de 
rette Hænder, og for at dette kan ske, maa saa mange 
som muligt af vore Medlemmer være til Stede. Jo 
flere der er til at stemme, desto større Chancer er der 
for at Valgene bliver nogenlunde rigtige. En af de 
største Skavanker ved vore tidligere Generalforsam- 

Har De prøvet Ålfin Smør 
som kan smøres? 

Det er rigtigt Smør, som er blevet valset 
og herved undgaar at blive haardt og beholder 
alligevel sin Velsmag. 

P. C. HOLM, Telefon 39 

Del er ogsaa en Sport 
at udfylde Selvangivelsen 

Henvend Dem derfor til en Sportsmand 
Alm. Selvang. 75 Ø. - m. Husskema 1 Kr. 

Albert Hansen . Nørregade 5 . Allinge 

Tinger har altid været, at alt for faa er mødt frem. 
Skal vi ikke være enige om at ændre dette og saa se 
at møde talrigt frem denne Gang. 

Generalforsamlingen faar i Aar særlig Betydning, 
da det nu er et Aar siden, vi lavede om paa For-
eningens Ledelse, og nu vil det vise sig, om det har 
været et Tab eller en Gevinst. Som vi tidligere har 
omtalt, var der flere, der spaaede en Tilbagegang for 
Foreningen. Hvordan mon Medlemstallet nu staar til 
Nytaar? Dette og flere andre Spørgsmaal faar vi be-
svaret paa Generalforsamlingen. 

Har De en Kritik eller et ønske at fremføre, saa 
gør det paa Generalforsamlingen, det er det eneste 
rigtige Sted, og her kan 'vi drøfte Sagerne. Ogsaa for 
Ledelsen har det sin Betydning, at den kommer i 
Forbindelse med saa mange som muligt af Medlem-
merne og hører deres Kritik eller Ønsker. 

Korn derfor og hjælp os med at finde de rigtige 
Folk. Hold Dem ikke derfra, selv om der staar lidt 
om Kaffe i Annoncen. 



() Ønsker De en AftenunderholdninA, 
Pilot-Film med alle mulige Emner faas til Leje 

ved 

med Fremviser 

Henvendelse i Tlf. Sandvig. 55 
Sandvig Boghandel, 

EMIL KOFOED 
Storegade 15 
	

Telf. Allinge 160 

Borgerlaanet paa 6000 

Nu har Bestyrelsen og det ned-
satte Udvalg afsluttet Tegningen til 
Borgerlaanet, og vi er naaet op paa 
det Tal, som vi til sidst haabede, 
det skulde lykkes os at naa. Teg-
ningen er gaaet over Forventning, 
men med den Velvilje og Forstaa-
else, som yi mødte blandt Byens 
Borgere, kunde det jo heller ikke 
gaa anderledes. 

Vi er alle de, der har støttet os i 
denne Sag meget taknemmelige. De 
har hjulpet os til at faa et af vore 
største og dybeste Ønsker til at gaa 
i Opfyldelse, saaledes at vi nu i det 
nye Aar forhaabentlig kan byde By-
ens.Ungdom et stort, godt og tids-
svarende Stadion. 

Foruden Laanene har vi modta-
get Tilskud til dette Formaal, som 
vi ogsaa er meget taknemmelige for, 
da de, saayel som Laanene viser os, 
at der blandt en stor Kreds af By-
ens Borgere findes en Forstaaelse 
af Sporten og dens Betydning for 
vor Ungdom. 

Paa Grund af manglende Opgø-
relse ser vi os ikke i øjeblikket i 
Stand til at bringe Tallet paa de 
modtagne Tilskud. 

Bladet indbundet 

Der er sikkert en Del af vore 
Medlemmer, der kunde tænke sig 
at faa den første Aargang af A.S.G. 
Bladet indbundet. Vi har nu mod-
taget Tilbud herpaa, og alle, der 

Nu til de kolde Dage 
skal vi have Mad, der kan smage. 
Hos W. Romer kan de købe 
sprængt Oksebryst og Flæsk. 

Ring til Tell.1.18 

ønsker at faa deres første elleve 
Numre indbundet, skal — helst 
inden alt for længe — aflevere dem 
i Kiosken mod en Betaling af Kr. 
3, 50, og saa vil det videre fornød-
ne blive hesørget herfra. 

Udenbys Medlemmer 

Samtidig med dette Nummer af 
Bladet udsendes Postopkrævninger 
paa Kontingent for alle udenbys 
Medlemmer, og dette bedes betalt, 
da De ellers omgaaende vil blive 
slettet, og Bladet vil blive inddraget. 

Eksklusion 

Ifølge Bestyrelsesbeslutning af 5. 
Januar 1942 er Arbejdsmand Tage 
Johannes Dreier i Henhold til § 2 
i Foreningens Love ekskluderet af 
Foreningen. 

Gymnastikken 

er begyndt, og Udvalget henstil-
ler indtrængende til alle de, der var 
med før Jul, om atter at møde frem 
og helst tage flere med. Dette gæl-
der især Herrerne, der er knap saa 
ivrige paa dette Omraade som vore 
Damer. Til Opvisningen skal vi 
kunne møde med Hold, der kan 
imponere alle dem, der saa os sid-
ste Aar. Det er stadig de sædvan-
lige Dage: Tirsdag og Fredag, og 
Tiderne er ogsaa uforandrede. 

Paa Gymnastiksalen 

er det stadig ikke saa godt med 
Hensyn til Renligheden fra Spiller-
nes Side af, selv om vor sidste Ad-
varsel dog har hjulpet. Vi vil med-
dele, at det nu er Alvor, og at der 
vil blive truffet skarpe Forholds-
regler mod de Spillere, der stadig 
ikke er klar over, at det nu engang  

er en Sportsbane og ikke et Op-
holdssted, hvor man kan tillade sig 
alle Slags Friheder. Det vilde være 
en kedelig en, om vi skulde til at 
skaffe privat Rengøringsmandskab, 
fordi Skolens Pedel ikke ønsker at 
have med det Griseri, der til Tider 
findes derude, at gøre. 

Holdturneringen 

Paa B. B. K.s Bestyrelsesmøde d. 
11. ds. fastlagdes Holdturneringen 
for Badminton, og Kampene i den-
ne Sæson blev ved Lodtrækning pla-
ceret saaledes for vores Vedkom-
mende: Mod Aa. I. F. i Aakirkeby 
den 1. Febr., mod Svaneke i Sva-
neke d. 8. Febr. og herhjemme mod 
Rønne den 1. Marts. 

Vi maa være forberedte paa, at 
der ikke er mange Points at hente 
hjem i Svaneke og herhjemme mod 
Rønne, hvis der ikke tages rigtig fat 
med Træningen. — Vi skal bruge 
mindst 10 Spillere hver Gang, og 
det er især Damerne, det vil komme 
til at knibe med. Derfor maa I tage 
fat, det vilde jo være sørgeligt, om 
ikke vi kunde stille med 4 Damer. 

Petit-Annoncer 

25 Øre pr. Maske 
Silkestrømper opmaskes. 

Indleveringssted i »Prima«. 
Lise Bolby, »Hammerslet«, Sandvig. 

Ung, paalidelig Pige 
13-17 Aar, kan faa en let og selvstæn-
dig Eftermiddagsplads 15. Januar eller 
senere. 	 Kiosken anviser. 

Træsko 
opklampes med Ti æ, Læder eller Gum-
mi. Hurtig og billigt. 

Jul. Hansen, Østergade 18, Allinge. 

Selvangivelser 
udfyldes a 50 Øre, med Ejendomsskema 
1,00 Kr. Henvendelse 

Jul. Hansen, Østergade 18, Allinge. 

Rasmussens Bogtrykkeri 
Rønne 

GASULYKKER 
kan fremkomme ved oprustede 

og utætte Ledninger. 
Stegning og Bagning  ødelægges 
ved tilstoppede Ledninger, Gas- 

ovne og Apparater 
Alt i Reparationer og Fornyelse 

udføres 
	 7 

Rø r,Fittings,Baner m.m.paaLager 

Gas - Vand - Sanitet 


