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Bladet gaar ind !
Paa sidste Bestyrelsesmøde blev Bestyrelsen enige
om at indkalde til ekstraordinær Generalforsamling
i denne Maaned, nemlig Mandag den 20. ds. paa Høyers Hotel Kl. 20. Grunden til dette Møde er Bladet.
Vi er desværre paa Grund af de forhøjede Priser paa
Papir nødsaget til at tage Bladet op til Debat. Bestyrelsen mente, at det var for stort et Skridt til, at den
alene kunde afgøre Spørgsmaalet, og nu lægges altsag
Afgørelsen i Generalforsamlingens Hænder.
De fleste af vore Medlemmer er sikkert klar over,
hvad Bladet betyder for Foreningen. Nu og da høres
ganske vist en eller anden Røst, som fortæller, at Bladet er ganske uden Betydning. Hertil kan vi kun bemærke, at langt den største Del af de Læsere, vi har
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talt med, er enige om, at Bladet i høj Grad er medvirkende til at bringe Medlemmerne i Kontakt med
hinanden og holde dem a jour med, hvad der foreuwir
, brtqde
,
stort ocs smqqt.
Det var under vanskelige Tider, vi begyndte at udgive Bladet, og bedre er de ikke blevet siden — tværtimod! Alting er blevet dyrere — Papiret ikke mindst.
Prisen paa Bladet er steget med mere end 50 0/0. Ydermere er Annonceindtægten, som jo skulde kunne bære
Bladet, gaaet den anden Vej. Resultatet er saa blevet,
at Bladet giver et større Underskud for hver Gang,
det udkommer. Kan -vi forsvare det? Mød nu godt
frem, saa vi kan faa Meningerne at høre.
Der -vil efter Generalforsamlingen, som sikkert ikke
vil tage saa lang Tid, blive lavet en »Hvem-ved-hvad«
Konkurrence og paa anden Maade sørget for at faa
en rigtig hyggelig Aften ud af det.
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Fodboldsæsonen
Endelig er vi naaet saa langt, at vi har
kunnet komme ud i den fri Luft for at træne. Vi begyndte for nogen Tid siden Træ° niegen inde i Gymnastiksalen, og Tirsdag
den 7. April begyndte Seniorerne ude paa
Gasværksbanen. Der var kun mødt 12 Mand. Det er
alt for lidt. Vi skulde ikke behøve at opfordre vore
Spillere til at møde bedre frem. I ved allesammen,
hvad det betyder. Vi har et Maal i Foraaret for alle
vore Hold, og Maalet skal naas. Med Hensyn til Træningen foregaar den for Seniores hver Tirsdag og
Torsdag paa Gasværksbanen Kl. 1830. Saa snart Vejret
tillader det, begynder vi ogsaa Juniortræningen, som
Lærer Jensen igen i Aar tager sig af. Hvornaar den

Mandag den 20. April
præcis Kl. 20
afholder A, S. G.
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Eneste Punkt paa Dagsordenen:
A. S. G.-Bladet
Mod godt frem!

kommer i Gang, ved vi ikke endnu, men det vil blive
bekendtgjort i Skabene.
Lad det nu blive til noget og mød godt frem. Vi
kan, hvis vi vil tage rigtig fat, naa at føre alle -vore
Hold frem til en fin Placering. Vi kan ikke ofte nok
opfordre vore Spillere til at hænge i, saa de kan hjælpe
Foreningen frem imod Mesterrækken, som vi i Fjor
blev snydt for. Man skulde da ogsaa tro, at Spillerne
selv vil sætte en Ære i at bringe os op i Mesterrækken. Den eneste Maade, dette kan naas paa, er at gaa
til Opgaven i fuld Alvor og sætte al Energi og Vilje
ind paa, at det kan og skal naas. Husk paa, vi har
engang været i »den fine Række«, og vi har flere
Gauge vist, at der hører vi hjemme, saa maa vi selvfølgelig ogsaa vise, at vi er i Stand til at komme derop' igen.
Der er ogsaa en anden Side, vi ikke maa se bort
fra: -vort Publikum. De har engang set os spille mod
»de store Klubber«, og vi kan ikke fortænke dem i,
at de længes efter at se noget af det Fodboldspil, som
Mesterrækken fremviser. Ogsaa af Hensyn til det,
maa -vi alle anstrenge os for at naa saa vidt.
Derfor Gutter, maa vi alle tage fat, og med Sammenhold og godt Kammeratskab — ingen maa svigte
skal det nok lykkes os at komme frem.
nu

Gymnastikopvisning
I den senere Tid — lige siden Frosten slap sit værste
Tag i os — har vore Gymnaster ihærdigt trænet for
at dygtiggøre sig til Afslutningen — nemlig Gymnastikopvisningen. Denne finder Sted, som det fremgaar
af omstaaende Annonce, Søndag den 2(5. April paa
Christensens Sal Kl. 19 30 præcis.
Vi har ikke været forvænt med Gymnastikopvisninger her i Klubben. Det viste sig ogsaa sidste Aar,
hvor Publikum mødte talrigt frem og var vældigt
begejstrede for Præstationerne. Hvis vi kender vore
Gymnaster — og ikke mindst Læreren — ret, saa -vil
det ikke i Aar blive ringere tværtimod. Baade Damer og Herrer er gaget op i Træningen med Liv og
Lyst, og det vil blive morsomt til Opvisningen at se,
hvor langt de to Hold er naaet.
Efter Opvisningen vil der blive Lejlighed til en
Svingom til Tonerne af Arvidsens Orkester.

Kofoed og Mortensens
BYGGEFORRETNING Telf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer.
Ligkistelager
Vi ordner alt vedrørende Begravelser.

En dundrende Succes
blev den Matin, som Torsdag den 2(3. og Tirsdag
den 31. Marts opførtes i Nornbornholms Kino til Fordel for A. S. G.s Byggetomt. Matinen var kun fastsat
til en Opførelse, amen da Billetterne formelig blev revet
væk, bestemte man sig til at opføre den 2 Gange.
Der var fuldt Hus begge Gange, og de, som havde
Lejlighed til at overvære den, blev heller ikke skuffet.
Efter en straalende Optakt med Trompetfanfare som jo nok kunde have været lidt renere — og Fanepræsentation, blev man Vidne til et alsidigt og meget
underholdende Program. Matinen varede ca. 2 1 ',
Time, men man havde ikke Tid til at kede sig. Hvem
skulde tro, vi her i Allinge-Sandvig havde saa gode
Kræfter til en saadan Forestilling. Vi haaber, vi igen
næste Aar kan faa Lejlighed til at opleve »et Par
muntre Timer«, som Matimen bød paa.
Vi skal ikke komme nærmere ind paa de enkelte
Numre, da de jo har været omtalt i Dagbladene, men
vi vil gerne have Lov til gennem disse Linier at sige
alle de Medvirkende Tak, fordi de saa beredvilligt
har stillet sig til Foreningens Disposition, smiledes at
det blev muligt at faa Matin6en gennemført.

Badminton
Det har sikkert været en af de slemmeste Vintre,
der nogensinde er overgaaet Badmintonsporten. Gang
paa Gang har saavel aabne Turneringer som Holdturneringskampe maatte aflyses eller udsættes. Nu
begynder det imidlertid at lysne igen, og Holdturneringen er ved at blive færdigspillet. For vores Vedkommende er alle Kampene nu afviklet, og tilbage
staar kun Kampene mellem Svaneke og Aakirkeby,
og her er der ingen Tvivl; det bliver en stor Sejr til
Svaneke, som hermed bliver den første Klub, der
fair sit Navn paa den udsatte Pokal.
Den 29. Marts spillede A. S. G. mod Aakirkeby, og
her vendte vi hjem med de fleste Points, som blev os
til Del i denne Omgang. Vi vandt med 11 Sejre mod 3.
Langfredag var vi i Svaneke og afgjorde vort Mellemværende. Desværre kom en af vore Spillere —
Ejgil Jensen — til Skade Dagen før, og blev paa denne
Maade forhindret i at deltage; dette betød to Points
til Svaneke uden Kamp — to Points, som vi omtrent
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var sikre paa at fan hjem. Det endelige Resultat blev
12-2 til Svaneke - tilsyneladende en ret overbevisende
Sejr, dog ydede flere af vore Spillere en glimrende
haves paa Lager
Modstand og viste, at de var i fin Form. De to Points
fik vi ved Else Mauritsen og J. 0. Christiansen.
P. C. HOLM
Vi fik altsaa en Tredieplads i den første Holdturnerings-Sæson, og det var heller ikke mere end ventet,
da bande Rønnes og Svanekes Mandskab er stærkere.
Med Hensyn til vore Hold ligger Turneringen foreForhaabentlig vil der til næste Aar komme flere Klub- løbig saaledes, at A. S. G. I i sin første Kamp skal
ber med ; det vil gøre Turneringen mere interessant. møde R. B. II, medens Kampene mod Nexø II og Aa.
* *
I. F. I skal spilles senere. A. S. G. II møder først KleBORNHOLMS-MESTERSKABERNE
mensker I, medens Kampene mod Svaneke II og Ø.
blev afgjort Søndag den 12. April. Desværre var I. F. I er udsat. Det samme gælder for I jun. VedEjgil paa Grund af sin Benskade forhindret i at del- kommende mod R. B. jun. I og Hasle jun. I, og de
tage. Til Gengæld gjorde Else Mauritsen sig sag me- møder altsaa i deres første Kamp B. 1910 jun I. A.
get mere Umage og vandt sit første Mesterskab. Det S. G. jun. II skal spille mod Gudhjem jun. I, og deres
var i Dame Single, hvor hun besejrede Kamma Han- Kampe mod Standard jun. I og Rø jun. I skal afviksen, Svaneke, med 11-5, 10-12, 11--6. Til Lykke! les senere.
* *
Det er en Streg i Regningen, at der bliver sag mange
Til Klubmesterskaberne -var der ikke sag mange aflyste Kampe, da det betyder, at vi kommer til at
Tilmeldelser, at der kunde blive Tale om at lade disse spille længere i Foraaret. Men saadanne Forhold er
afholde. Grunden hertil ligger -væsentligst i, at Tiden vi jo ikke Herre over, og vi plejer ellers at være temnu er sag langt fremskreden, at mange Spillere alle- melig tidlig færdige, sag for en Gangs Skyld kan det
rede er holdt op med at spille Badminton, og iøvrigt ikke gøre noget.
har omtrent hver Søndag været optaget af andre ArHvordan Chancerne ellers ligger i Turneringen, vil
rangementer.
vi ikke komme ind paa, men en af vore værste Kon* *
kurrenter, A. I. F., har mistet et Par af deres bedste
Den 15. April slutter vi med Bad mintontimerne for Spillere, sag der ligger en af vore Chancer for at kunne
denne Sæson og haaber sag, at Bad mintonspillerne holde Føringen. Vi -vil ellers ikke spag noget om Turtager fat med uformindsket Energi ude i den fri Luft neringens Forløb, men lade Skæbnen gag sine egne
ved andre Sportsgrene.
Veje og haabe, at den denne Gang er os mere gunstig end sidste Aar.

Havefrø e Hareredshaber

Fodboldturneringen udsat
Efter Planen skulde den bornholmske Turnering
allerede være begyndt den 12. April, men paa Grund
af den lange og haarde Vinter har B. B. U. været nød
til at aflyse Kampene den 12. og 19. April. Hele Landet over er det i denne Tid galt, da de fleste Baner
ligger under Vand eller paa anden Maade er ubrugelige.
Søndag den 26. April Kl. 1910
arrangerer 4. S. G.

GymnastikOpvisning
paa Christensens Sal
Entre til Opvisningen:
Voksne 75 øre . Børn 25 øre
Efter Opvisningen Bal
Ariidsens Orkester

Bestyrelsen ændret
I Marts Maaned maatte vi beklageligvis tage Afsked
med en af vore bedste Fodboldspillere, »Benne« Arvidsen, som er blevet indkaldt til Tjeneste i Politiet.
Det er et stort Tab for -vort I Hold, men ingen Spiller
er uundværlig, selv om han kan være en stor Støtte
for sit Hold, og det var »Benne« i høj Grad. Vi haaber snart at se ham iblandt os igen.
»Benne« var som bekendt Formand for Fodboldudvalget, og paa et Møde, som Udvalget har holdt,
er J. 0. Christiansen — »Basse« — traadt ind, og
Albert Svendsen valgt til Formand. Han træder sag
automatisk ind i Bestrelsen.

Statsjorden er vor - Vi har nu faaet Stadfæstelse paa Købet af det lille Stykke Jord, som ligger
bag ved det søndre Maal. Jordstykket, som populært
kaldes Statsjorden, har Mtr. Nr. 183 e.
Købesummen er ea. 665 Kr.

&esitivergaatbett
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder
Telefon 49

Udvalgte Juniores til Odense

D. B. U. har længe overvejet at
starte en Landsturnering for Juniores, og nu er det blevet en Kends(Yerninub' I Pinsen mødes i Odense
udvalgte Juniorhold fra alle Unionerne for at kæmpe om Danmarksmesterskabet for Juniores. B. B. U.
har paa sit sidste Bestyrelsesmøde
bestemt at sende et Hold af Sted i
Pinsen.
For at komme i Betragtning maa
Spillerne ikke være fyldt 16 Aar inden den 9. September sidste Aar, saa
den gældende Junioralder herovre
passer ikke rigtigt, men her paa Øen
findes jo ikke saa mange Juniorspillere, saa det bliver ikke et uoverkommeligt Arbejde at sammensætte
et Hold.
Bølgerne har i længere Tid gaaet
højt, da det en Tid saa ud til, at det
skulde gaa i Stykker, da J. B. U.
ikke vil nedsætte sin Juniorgrænse
fra 17 til 16 Aar, som D. B. U. havde
udsendt Forslag om. Men det er nu
gaaet i Orden, og J. B. U. har erklæret, at de selvfølgelig vil deltage
i Turneringen, selv om de har en
anden Juniorgrænse end de andre
Klubber. Den endelige Afgørelse for
Jyllands Vedkommende er dog endnu ikke truffet, men vil uden Tvivl
foreligge, naar dette Blad udkommer.
D. B. U. lader i Juni afholde Junior-Instruktørkursus paa, Krogshedes Idrætshøjskole, hvortil samtlige Lokalunioner sender Deltagere.
Her fra Bornholm skal sendes 4
Mand, og disse skal forpligte sig til
at paatage sig Instruktionsarbejde
med Juniores. Hvem der skal sendes derover, er endnu ikke bestemt,
men samtlige Klubber skal indsende
Ansøgninger for de Trænere, som
de har at sende, og Unions-Bestyrelsen vil saa overveje disse og udtage de 4 Mand.
Sommerfesten er i Aar fastsat til
Lørdag og Søndag den 25. og 26. Juli.
Som meddelt i sidste Nummer er
Forberedelserne stadig i Gang, og
der vil blive gjort alt muligt, for at
Festen skal blive lige saa vellykket
som sidste Aar.

Nu faar vi ogsaa Juniorkampe
mellem Provinsen — Rønne. B. B.
U. har paa sit sidste Bestyrelsesmøde fastlagt den første Kamp til at
spilles Kristi Himmelfartsdag, Torsdag den 14. Maj.
Dette er uden Tvivl af stor Betydning, da det skaber forøget Interesse
for Juniorarbejdet, som er Hovedhjørnestenen indenfor Sporten. Vi
skal jo hente Fremtidens Spillere
og de nødvendige Fornyelser fra
disse Rækker, og der er ingen Tvivl
om, at B. B. U. her er inde paa det
rette Spor.
J. B. U. contra B. B. U.
I længere Tid har B. B. U. ligget
i Forhandling med Jyllands Boldspil Union om at faa et udvalgt
Hold jyske Fodboldspillere herover,
og disse Forhandlinger er nu afsluttet. Vi faar Besøg af Jyderne den
23. og 25. Juni. Dette Arrangement
er kommet i Orden paa det Grundlag, at Jyderne paa samme Tur skal
spille mod København og Sjælland,
ellers vilde det have været alt for
dyrt at gennemføre det.

Familieforøgelse
Vor altersteds oppe-og-nede-værende Maalmand Gunnar Nielsen og
Frue har betænkt Foreningen med
en Reservemaalmand, som en Gang
med Tiden skal træde i sin Faders
Fodspor. Lad os haabe, han engang
med Tiden vil tage lige saa aktivt
Del i Foreningens Arbejde, som sit
fædrende Ophav. Bladet bringer Familien sin hjerteligste Lykønskning.

1. Paaskedag afholdt A. S. G. sin
aarlige Paaskefest paa Gæstgivergaarden. Det var Meningen, at Festen skulde være afholdt i Palmehaven, men det viste sig umuligt at
faa det gennemført derude, og den
blev saa flyttet til Gæstgivergaarden.
Da det først blev afgjort i sidste
Øjeblik, var vi ikke i Stand til at
gøre saa meget ud af Festen, som
vi plejer til Paasken, men den blev
alligevel godt besøgt, selv om man
for første Gang var udsat for Rationering med Hensyn til Øllerne.

Ifølge Landskampstatistiken over
Landskampe i Fodbold for 1941
staar Danmark som Nr. 3 efter Spanien og Tyskland. England er Nr. 4,
medens Sverrig, som i 1940 var paa
Førstepladsen, maa nøjes med Femtepladsen.
En af de allerbedste Forwards
tysk Fodbold nogen Sinde har fostret, Franz Binder, har for sin Klub
»Rapid« i Wien til Dato lavet 1987
Maal! Det varer sikkert ikke længe,
inden han sender »Nr. 2000« i et
fjendtligt Net.
Mon det ikke er en Verdensrekord?
Klubbens Træner kom hen til
højre wing, der i Parenis bemærket
hverken havde været nærværende,
da Krudt, Lunte eller Flitsbue blev
opfundet.
»Sig mig, Søren, gør du ogsaa noget for at holde dig i Form ? Hvad
spiser du f. Eks. om Morgenen paa
fastende Hjerte?«
»Jeg faar skam to Æbler.«
»To Æbler paa fastende Hjerte.
Sikke noget Sludder. Det er jo umuligt. Naar du har spist det første
Æble, er du jo ikke fastende længer.«
* *
Søren tyggede lidt paa den Historie. Saa gik han hen til centrehalf
Peter Jensen.
»Hør du, Peter, gør du noget for
din Sundhed og Form? Hvad spiser
du f. Eks. om Morgenen paa fastende Hjerte?«
»Det kan du tro, jeg gør. Hver
Morgen tager jeg tre Æbler paa fastende Hjerte.«
»Det var som Pokker. Hvis du
kun havde spist to, kunde jeg have
fortalt dig en mægtig god Historie.«
Samtlige københavnske Fodboldklubber indskærper Spillerne, at de
af Hensyn til Pokalkampene maa
passe Træningen omhyggeligt og
være meget maadeholdne, navnlig
da over for Spiritus. H vis man vil
nappe Pokalen, kan det ikke nytte
noget, at man tager et Bæger.
Rasmussens Bogtrykkeri
Rønne

