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Bladet fortsætter
De fleste af vore Medlemmer hilser sikkert disse
to Ord — Bladet fortsætter --- med Glæde. Ved den
ekstraordinære Generalforsamling i forrige Maaned
blev (let vedtaget at fortsætte med Udgivelsen af A.S.G.
Bladet i den hidtidige Skikkelse indtil næste Generalforsamling.
Selv om det koster tiere Penge end tidligere beregnet, er der ingen Tvivl om, at de Penge ikke er spildt.
Siden Bladet udkom, har man mærket en stadig stigende Interesse for Foreningens Trivsel blandt vore
Medlemmer — især blandt de ældre passive og Medlemnier, der ikke bor her i Kommunen. Disse Mennesker, der til daglig ikke er i Kontakt med, hvad der
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foregaar af forskellig Sport og andet, faar igennem
Bladet en nøjere Tilknytning til disse Ting, end Tilfældet tidligere var.
Det er efterhaanden blevet en Vane, at Bladet hver
Maaned kommer ind ad Døren. Men mon det ærlig
talt ikke vilde føles som et Savn, hvis Bladet en Dag
ikke kom mere? Jeg tror det og er overbevist om, at
den Dag, Bladet gik ind, vilde efterhaanden liere Medlemmer falde fra med den Motivering, at (len Forening
hører vi aldrig noget til, saa hvorfor skal vi saa være
med der? — Det er blot uforstaaeligt, at kun ea. 30
Medlemmer var mødt op til den ekstraordinære Generalforsamling, som var den afgørende for, om vi
stadig skulde læse A.S.G. Bladet hver Maaned. Hvor
var Resten — de 470 —? Heldigvis var de, som var
mødt, næsten alle ivrige Tilhængere af Bladets fortsatte Bestaaen, men (let modsatte kunde jo lige saa
godt have været Tilfældet med saa ringe et Antal mødte
Medlemmer.
Vi har forskellige Udvalg inden for A.S.G. Flere af
Ilisse Udvalgsmedlemmer, som til daglig skulde arbejde i Foreningens Interesse, hvor var (le henne den
Aften? Det havde været jeres Pligt at møde frem ved
saadan en Lejlighed og give jeres Besyv med, hvad
enten det var ondt eller godt. Det andet kan I ikke
være bekendt. — Husk det til en anden Gang!
Ti bringer her Referatet af Generalforsamlingen:
Mandag den 20. April holdt A.S.G. ekstraordinær
Generalforsamling paa »Højer«s Hotel.
Formanden bød Velkommen til den ret lille Forsamling, der var mødt ca. 30 Medlemmer.
Til Dirigent valgtes Toldass. Lundbeeh og til Sekretær Gunnar Nielsen.
Dagsordenen var: A.S.G. Bladet og eventuelt.
Robert Jørgensen var den første, der fik Ordet, og
han omtalte (le Vanskeligheder, A.S.G. Bladet havde.
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Itytsels Trio
Priserne paa Papir var ganet kolossalt op, og de hand- forhøjelse ikke vedtages nu, da en Forhøjelse af Konlende havde til Dels svigtet med deres Annoncer. For- tingentet er Lovændring.
»Monne« Hansen udtalte, at der var ingen Interrige Aar gav Bladet et Underskud paa et Par Hundrede
Kroner. I Aar vil Beløbet blive ca. 400 Kroner. Et esse for Bladet blandt de unge, hertil svarede Postbud
Underskud paa 400 Kroner vilde Bestyrelsen ikke Holm, at der netop var Interesse for Bladet blandt
selv tage Stilling til, derfor havde man set sig nødsaget de unge.
A. Mauritsen fremkom derefter med et Forslag: Er
til at indkalde til ekstraordinær Generalforsamling.
Lundbech mente ikke, at Foreningen havde Raad vi interesserede i Bladet? Ja eller Nej. Der var `2:
til at lade være med at udsende Bladet. Han anbefa- Ja-Stemmer og 4 Nej-Stemmer. Altsari er der In teresse for Bladet.
lede, at Bladet blev -ved med at udkomme.
A. Mauritsen gav Oplysning om, at til Efteraaret
A. 'Mauritsen vilde gerne høre Medlemmernes Mcning. Det eneste Bindeled mellem de passive Medlem- f) Idel. A.S.G. 20 Aar. I den Anledning kunde der laves
et stort Jubilæumsnummer, og det kunde der tjenes
mer og Foreningen er Bladet.
Postbud Holm foreslog en Kontingentforhøjelse paa Penge paa, saaledes at Underskuddet paa Bladet blev
mindre.
25 øre. Det vilde dække Udgifterne.
Han fremkom saa med et Forslag, der gik til AfLundbech og Hans Jørgensen (passivt Medlem)
foreslog begge at sætte Kontingentet op for de passive. stemning: Skal Bladet blive ved med at udkomme,
selv om det vil komme til at koste Foreningen ca.
men ikke for de aktive.
A. Mauritsen mente, at det vilde være uklogt at sætte 400 Kroner i Aar.
Forslaget blev vedtaget med 16 Stemmer mod 9.
Kontingentet op. I hvert Fald kunde en KontingentBladet skal saa fortsætte med at udkomme, i hvert
Fald til næste Generalforsamling.
Under eventuelt var der ilgen, der ønskede Ordet,
og
b Dirigenten kunde derefter slutte GeneralforsamGas-. Vand-. Sanitet.
'` langen med at takke for god Ro og Orden.
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Fodbolden

Siden sidste Nummer udkom, er der kommet rigtig Gang i Fodbolden, og vi har be/*
/ 4,,,,i 0 g .vridt Slutspurten, nemlig sidste Halvdel a1
/
u.,,, I urneringen. Nu gælder det om, at vore Spil/
lere er parat til at kæmpe den sidste Dyst.
/
5' Paa det Tidspunkt, som disse Linier skrives, er der
/ allerede sket et Par Sensationer i A-Rækken. Aa.I.F.
// har spillet uafgjort 2-- 2 i Aakirkebv mod Hasle, og
/ derved har de mistet et kostbart Point, som bevirkede, at A. S. G. nu ligger 1 Point foran. Bare vi nu
kan bevare Forspringet! Den anden Sensation skete
i Gudhjem, hvor Hjemmeholdet besejrede Hasle med
2--1. Det var der ingen, der havde ventet. Det lader
til, at vi skal tage os i Agt for Gudhjem. Vi har ikke
Rand til paa nogen Mande at sætte Points til, og det
skulde vi heller ikke have nødig.
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Vore Kampe

Vi lagde ud med en Træningskamp i Hasle mod
Hasle I Søndag den 19. April. Vi var ikke i Stand til
at møde frem med vort ordinære I Hold, saa vi syntes, at Chancerne for en Sejr kun var smag. Spillet
var ret jævnbyrdigt, og 1. Halvleg sluttede ogsaa
0-0. Men straks i anden Halvleg fik vi Maal. Gunvistnok en Cennar Andersen sendte et langt Skud
tring -- op imod Maalet, og den var saa heldig at
gaa i Maal over Hovedet paa Maalmanden. Det gav
Os Blod paa Tanden; det ene pæne Angreb efter det
andet blev ført frem, og det lykkedes os at score endnu
9 Maal -- ved »Rikke« og Ville. Mauritsen -- medens
Hasle lavede 1. Kampen endte altsag med en Sejr til
OS paa 3-1.
Saa var vi klar til Turneringen, og Søndag d. 26.
April havde vi tre Hold i Ilden.
A. S. G. I spillede i Rønne mod R. B. II og hentede
en solid Sejr paa 11-1 hjem. Vi var under hele Kampen fuldstændig overlegne, saa der kunde ikke blive
Tale om jævnbyrdigt Spil. Vi . havde ventet, at R.B.II
skulde have været meget stærkere. At referere Kampen er ikke let, da der ikke er noget særligt at skrive,
men vi skal gøre det ganske kort og indskrænke os
til at nævne Maaleue. Det første sad i Nettet efter
to Minutters Spil. Det var Peter Westerholm, som
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-var Mester for det. R. B. pressede lidt, men urlen Resultat. Noget efter gaar Basse igennem og laver Nr.
2. Villy Petersen scorer det tredje paa et Langskud.
Saa faar Rikke sin store Chance. Han er alene igennem og har kun Maalmanden tilbage, men lægger
og sender det over. Det var
alle Kræfter i Skuddet
vel nok Syml! I Slutningen af Halvlegen sætter Villy
det fjerde ind, og Halvlegen sluttede 4-0.
Efter et Kvarters Spil i anden Halvleg laver Basse
Maal Nr. 5. Straks efter laver han Maal Nr. (i paa en
Centring fra Gunnar Andersen. Nr. 7 sender Rikke i
Nettet paa et haardt Skud. Derpaa gaar Vilhelm igennem og centrer til sidst til Basse, og han -omsætter
(let straks i Maal Nr". 8. Rikke skyder Nr. 9, men
Maalmanden burde have klaret. Rikke og Vilhelm
laver de to sidste, og det stiar 11- 0 til os. Saa faar
R. B. sin Chance. Hele Forsvaret er trukket op, undtagen Louis, som selvfølgelig ikke kan klare den alene,
og Maalet er prisgivet 11-1, og saaledes endte Kampen.
A. S. G. jun. I spillede i Rønne mod B. 1910 jun. I
og tabte med 1-5. B. Werne var stærkere, men Resultatet var uden Tvivl blevet anderledes, hvis vore
Gutter havde kunnet skyde. Poul Hammer lavede
Maalet.
Cl. S. G. jun. II spillede i Gudhjem mod Gudhjem
jun. I og klarede sig godt, idet de spillede uafgjort 1-1.
St. Bededag spillede A. S. G. jun. II i Rø mod Rø
jun. I. Det var en meget svær Opgave for vore smag
Drenge. Rø-Spillerne var meget større end vore, og
det viste sig at være ganske umuligt at komme til at
spille Fodbold paa den meget lille Bane. Vi tabte 0-4.
Jun. II har efter denne Kamp 11 Points for 8
Kampe, 19 anal for og 12 imod.
Søndag den 3. Maj spillede A. S. G. I i Rutsker mod
Standard I. Med 3-3-Kampen i frisk Erindring tog
vi til Rutsker og lovede os selv, at vi ikke skulde
lave den om igen. Det blev (let heldigvis heller ikke.
Vi vandt 7-1, selv om Holdet spillede en daarlig
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begynder Sæsonen 1. Pinsedag.

Læg Turen om Sandvig og nyd Deres Eftermiddagskaffe i Palmehavens hyggelige Lokaler.

Dansant hver Søndag fra og med den 31. Maj.

Kamp. Det varede noget, inden vi
tik vort første Maal, som blev scoret af Rikke, efter at han først havde skudt paa Maalmanden. Lidt efter gaar Vilhelm igennem og sætter
Bolden i Maal tæt op ad den modsatte Maalstolpe, 2-0. Basse header det tredje Maal ind paa et Hjørnespark, 3-0, og laver senere det
fjerde paa et Langskud. Halvlegen
slutter 4-0.
I Begyndelsen af anden Halvleg
faar Rutsker tilkendt et Straffespark
for en Bold, der springer op og
rammer Tage Mortensen paa Haanden, 4-1. Snart efter er Basse igen
paa Færde. Han tager roligt en høj
Bold ned og scorer med et godt
Skud, 3-1. Det sjette Maal laver
Tage paa et Langskud, 6-1, og det
sidste sætter Villy ind ved Hjælp
al et Rutskerben, 7-1. Ellers sker
der ikke mere i Kampen, og vi har
igen sikret os 2 Points.
Holdet har efter denne Kamp 15
Points for 8 Kampe, 4$ Maal for og
6 imod.
A. S. G. jun. I spillede paa Østergadebanen mod Viking jun. I. Ogsaa
i denne Kamp gjorde Evnen til at
skyde Udslaget. Vore Juniores kunde ikke, og deres Spil virkede meget stillestaaende. Der var ingen
Kraft og Sejrsvilje i deres Spil, og
de tabte Kampen 0-4, efter at første Halvleg var endt uafgjort 0-0.
Jun. I har stadig kun 2 Points for
8 Kampe, 8 Maal for og 26 imod.
men hvis de tager sig sammen og
spiller rigtig til, har de Ch{ince for
at redde 4 Points mod Hasle og Ø.B.

selv afhente deres Blad i Kiosken.
Altsaa Drenge
husk nu, at
næste Gang gaar I selv ned i Kiosken og faar jeres Nummer af A.S.G.
Bladet.
Disse to Foranstaltninger skulde
kunne bidrage til, at Udgifterne blev
bragt noget ned.
Haandbold

Nu er det snart sag varmt i Vejret, at vi kan tage fat paa Haandbolden, siger Damerne, og derfor
er vi ogsaa begyndt. Det er i Aar
vanskeligt for os at fan Plads til
det alt sammen, da vi paa Grund
af Udvidelsen af Fodboldbanen kun
har Gasværksbanen. Paa denne er
det sag nødvendigt, at der spilles
Fodbold, Haandbold, dyrkes Fri
Idræt, og alle Sportsgrene skal have
deres bestemte Tider. Fodbold 4
Aftener, 2 til Senior- og 2 til Juniortræningen, Haandbold 2 Aftener
og Fri Idræt 1 Aften. Det bliver 7
Aftener, og vi har kun 5 at rande
over. Hvordan skal vi dog ordne
det? Ja, med lidt god Vilje og Imødekommenhed fra bande Spilleres
ocsb Lederes Side kan det sikkert
ordnes paa bedste Maade. Vi er jo
nødt til at tage disse »Udviklingstider« med godt Humør. Det er dog
heldigvis kun en Overgang.
Naa, men tilbage til Haandbolden. Vi træner foreløbig hver Fredag Aften fra Kl. 19,15, og sag snart
vi kan finde en Løsning, tager vi
fat paa Træningen 2 Gange om
Ugen. Vi skal jo i Aar være i Træning paa et tidligere Tidspunkt end
sidste Aar, og efter, hvad vi erfarer,
er de i fuld Gang de andre Steder,
økonomien
Bladets Økonomi ligger os for sag vi skulde jo nødig komme bagTiden stærkt paa Sinde, og som efter.
et Led i Bestræbelserne for at gøre
Underskuddet sag lille som muligt,
har man vedtaget, at de Steder, hvor
flere Medlemmer bor sammen f. Eks. Søskende — som alle faar
God gammel Kvalitet
hver sit Eksemplar af Bladet, vil
der fra og med Juni-Nummeret kun
vandtætte
blive tilsendt eet Eksemplar. Dersvære Læderremme
som der alligevel skulde vise sig at
være nogle, (ler gerne vil have hver
Pr. Syel Kr. 1r.,85
sit Blad, vil dette selvfølgelig omgaaende blive imødekommet.
Fra og med samme Nummer skal
Medlemmer af Drengeafdelingen

Cy14Ie-Tasher

Selve Idrætsfesten kommer tidligere end sidste Aar. og til den Tid
skal vi være i Topform. Vi skulde
ogsaa i Aar opnag at faa vort Navn
paa en af de Pokaler. som i Fjor
blev udsat i vor private Sommerturnering. Hvad mener Damerne
om (let? Jeg tror, de ogsaa gerne
vil have et Ord med at sige der. Vi
har godt begyndt paa Haandbolden
i A. S. G., og vi skulde ogsaa gerne
fortsætte i samme Fodspor. Lad os
da gøre, hvad vi kan, for at det igen
i Aar kan gaa lige sag godt som
ellers.
Vi mødes altsaa paa Gasværksbanen foreløbig hver Fredag Kl. 19.
15. Kom i rette Tid, sag vi ikke
behøver at vente med at komme i
Gang. og vi møder fuldtallig første
Gang.
Vi cykler
Da Foreningen uden Tvivl i (le
kommende tre Halvturneringer vil
staa uden Fodboldbane, paafører
det Foreningen store Udgifter til
Befordring af Spillere.
'Furene til alle Kampene paa Nordbornholm man derfor foretages paa
Cykel. Hvad er en 10-15 Kilometer
for en Sportsmand? Vi skal vise
den rette Sportsaand og tage den
Slags sman Ubehageligheder med
goldt Humør. Det gælder os alle —
store og smag — at Foreningens
Udgifter ikke bliver unødvendig
store.
Og Storken kom
til Allinge og aflagde Besøg hos
vor tidligere Næstformand, Aage
Kofoed. der blev betænkt med en
Søn.
Da den endelig var her, var der
ingen Grund til at -være smaalig,
og vor alle-steds-nærværende Byggefonds Kasserer, Installatør Andersen, gaar nu og er lykkelig over en
Datter.
Bladet bringer begge Familier sin
hjerteligste Lykønskning.
Ekspeditrice,
som kan ligge hjemme og som reg
ner og skriver godt, søges til 1. Juni.
Allinge Radioforretning.
Rasmussens Bogtrykkeri
Rønne

