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Idrætsfesten
den 25. ug 26. Juli blev igen i Aar en straalende
Succes, en værdig Fortsættelse af de tidligere Successer. Selv om vi, som nævnt i sidste Nummer,
blev nødt til at afholde og samle det hele paa Gasværksbanen, viste det sig, at vi her havde en Festplads, som maaske er hyggeligere end nogen af dem,
vi tidligere har haft. Den viste sig heller ikke at
være for lille med Hensyn til Publikum, selv om
der om Søndagen var samlet flere Mennesker end
tidligere. At der var ca. 3500 om Søndagen, saa det
ikke ud til, men det er en Kendsgerning, som vi
ikke kan se bort fra. Festen blev vellykket helt
igennem. Programmet klappede, som (let skulde, og
alle Tider blev nøje overholdt. Kun var det en Gene,
at vi blev nødt til at afholde Løbene ude paa Strandvejen, for det havde været bedre, om vi kunde have
holdt dem inde paa Festpladsen.
Under Forberedelserne havde vi den Glæde at
faa overvældende Tilslutning til de forskellige Konkurrencer, undtagen Svømmestævnet, som maatte
aflyses af Mangel paa Tilslutning. I Løbene og Springene kom der endog mange flere end vi havde ventet. Vi kunde godt tænke os, at flere af vore egne
Medlemmer meldte sig til og var villige til at medvirke i de forskellige Arrangementer, for saa vil det
blive meget lettere for os at arrangere noget. Vi kan
jo ikke forberede noget, naar vi ikke kan regne
med, at vi kan faa det gennemført. Der kunde findes paa mange bande morsomme og alvorlige Konkurrencer; men vi tør ikke gaa i Gang med dem,
da -vi ikke er sikre paa at faa den fornødne Tilslutning. Vis os nu næste Gang, at I ikke er bange
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for at være medvirkende til, at Folk drager hjem
fra A. S. G.s Stævner med den Beslutning, at de vil
komme igen næste Gang. Vi kan jo ogsaa se paa
Tilslutningen udefra, at Deltagerne fra andre Klubber er glade for at komme herned. Har de først
-været her een Gang, kommer de igen. Saadan skulde
det ogsaa gerne være med Publikum, og det kan
det ogsaa blive, hvis vi alle hver især paa sin Maade
er medvirkende dertil. Bestyrelsen kan jo ikke trække
hele Læsset alene, der er Masser af Smaating, som
Bestyrelsen kan lettes for at tænke paa. Vi har mange
udmærkede Medhjælpere, som aldrig er bange for
for at tage et Nap med, men vi har Brug for mange
endnu.
Selve Stævnet.

Sportsmæssigt har vi heller ingen Grund til at
være utilfredse. Selv om vore Damer ikke denne
Gang tog noget »Sølv« hævdede de sig dog smukt
i Kampene, og II Holdet kom endog i Finalen, hvor
de tabte til Rø II med 3-4. Derimod gik det bedre
for Herrerne i Fri Idræt, hvor de tog alt undtagen
800 ru Løbet, som gik til Hasle.
Programmet om Lørdagen begyndte med en Velkomsttale af Formanden, som erklærede Stævnet
for aabnet, hvorefter alle Flagene paa een Gang
gik til Tops. Det saa godt ud. I Løbet af Aftenen var der saa nogle Konkurrencer, og den første var et lille Sækkevæddeløb, som blev vundet
af Arne Pedersen, der kvikt og elegant løb fra sine
større Konkurrenter. Derefter var der en Haandboldkamp mellem Befalingsmændene fra C. B. U.-Kolonnen og A. S. G.s Bestyrelse, som sidstnævnte vandt
9-5. Det næste paa Programmet var en Revanchekamp i Tovtrækning mellem Stenhuggere og Smede.
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Emil Kofoed

P. C. HOLM
Denne Gang var det Smedene, som vandt. Som det
sidste af Lørdagens Program var der et Budcykleløb, hvor Deltagerne kørte fra Gymnastikhuset til
Korsbjergbakken og hentede en Pakke paa 10 kg.
Vinder blev Erik Hjortbøl Chris“,.isen, der kørte
for Slagtermester Jensen, og Nummer 2 blev Svend
Mogensen, William Lind.
Af Søndagens Program blev som sagt Svømmestævnet aflyst, og Begyndelsen blev derfor Processionen gennem Byen af 150 aktive Idrætsfolk med
Hornorkester i Spidsen. Efter Ankomsten til Festpladsen holdt Borgmester Pedersen den egentlige
Aabningstale og erklærede Stævnet for aabnet, og
derefter gik det Slag i Slag helt til Kl. 21. Det vil
blive for kedeligt at gentage alt, og det har Aviserne
jo ogsaa. givet udførlig Omtale, saa vi nøjes med
kort at notere Resultaterne senere.
Af Dagens Hoved begivenheder kan nævnes Haandboldkampen mellem Handelen og Tjenestemændene,
som blev vundet af sidstnævnte med 4-2. Det var
en morsom Kamp, som vi maa have flere. af. Det
var ligeledes interessant at se den flotte Politihundeopvisning, hvor man især lagde Mærke til Hunden
Max, der ejes af Overbetjent Nielsen, Svaneke. Det
var et prægtigt Dyr til at springe. Den sidste af de
»store« Begivenheder var rrotrækningen mellem
Lørdagens Vindere, Smedene, og det dobbelte Antal
Damer. Det har været prøvet før ovre i Jylland,
men der vandt Herrerne. Her blev det Damerne, der
let og smertefrit trak Smedene over Stregen. Maaske er de bornholmske Damer stærkere end de jyske, eller er det Smedene, der er noget galt med?
For at dette kunde foregaa, holdtes der Pavser i
Haandbolden, men medens der blev spillet, afvikle-

aut. Gas- og Vandmester
Tlf. Allinge 160 - Storegade 15 - Allinge
des Højdespring, Længdespring og indledende Heat
til 100 ni og 800 ni Løb, som afgjordes ved Finaler om Aftenen.
Om Aftenen spilledes saa Finalerne i Haandbold,
og der sluttedes Kl. 2045 med Præmieuddeling og
bagefter Bal i Palmehaven, Gæstgivergaarden og paa
Højers Hotel.
Resultaterne.
Haandbold.
A-Rækken: Rutsker—Rø 6-2, Klemensker—Hasle
8-3, Klemensker—Rutsker 3-2, og Klemensker er
i sin Halvdel klar til Finalen. Viking—Olsker 3-1,
A. S. G.—Aa. I. F. 6-3, Viking—A. S. G. 5-1, og
Viking mødte Klemensker i Finalen og vandt med
6-5. Præmien -rar en Flagstang med Indgravering.
B-Rækken: Viking—Klemensker 3-0, Rø — Hasle
spillede uafgjort, men Rø vandt, da Hasle benyttede
Spillere, som de ikke maatte. Rø—Viking 3-1 efter
Omkamp. Rø er saa klar til Finalen. I anden Halvdel er A. S. G. Oversidder. Her spiller Rutsker—01sker 2-1, A. S. G.—Rutskef 4-0. Finalen: Rø—

A. S. G. 4-3.
Højdespring:
1. B, Bendixen, A. S. G. 1,50 m (Klubrekord).
2. Karl Munch, Klemensker 1,40 m.
3. Valdemar Aggerholm, Klemensker 1,40 ni.
Længdespring:
1. Gunnar Nielsen, A. S. G. 5,71 m (Klubrekord).
2. Poul Kofoed, Rutsker 4,84 m.
3. Herluf Andersen, Olsker 4,69 m.
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800 m Løb.
1. John Sørensen, Hasle. 2,08,3 Min.
2. Gunnar Nielsen, A.S.G. 2,10,7 Min. (Klubrekord).
3. Ejgil Jensen, A. S. G. 2,14,1 Min.
100 m Løb.
1.‘ Gunbar Nielsen, A.S.G. 12,1 Sek. (Klubrekord).
2. John Sørensen, Hasle. 12,3 Sek.
3. Holger Hansen, Rutsker. 12,6 Sek.

4 X 100 m Stafetløb.
1. A. S. G. 50,5 Sek. (Klubrekord).
2. Hasle. 50,7 Sek.
Rekorden i Højdespring er den første, vi har.
Gunnar Nielsen forbedrede sine Rekorder i Længdespring fra 5,67 til 5,71 og i 100 ni Løb fra 12,5 til
12,1. Hans Rekord i 800 ni Løb er ny. Rekorden
i Stafetløb er en Forbedring fra sidste Aars Stævne
paa 8,1 Sek. fra 58,6 til 50,5 Sek. De fleste Rekorder i Fri Idræt stammer fra Idrætsmærkeprøverne
i Fjor.

Haandbcdd-Turneringen.
Hvilepavsen for Turneringen er nu overstaaet, og
naar dette Nummer udkommer, er der allerede spillet et Par Kampe. Nu gælder det for vore Damer.
Det er Slutspurten, og hvis vore Spillere gaar til
Sagen med Liv og Lyst, kan de rette meget op paa
deres Placering i Turneringen. Efter al Beregning
skulde begge Hold blive stærkere, saa Chancerne
er i høj Grad til Stede. Baade Doris og Rigmor
Rønne kommer antagelig til at spille med i alle
Kampene, og saa fair vi jo næsten hele vort gamle
Hold igen. A. S. G. I ligger i Bunden i deres Række,
men de har samme Antal Points som Rø og Rutsker.
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Viking ligger 1 Point over og Hasle 4. Kan det ikke
naas? Jeg tror det, men det bliver svært at indhente
Hasle, og saa maa der ikke forspildes nogen Chancer. Holdet har jo tidligere været stærkt, saa hvorfor skal det ikke kunne blive det igen. Bare der
kan komme lidt mere Liv over deres Spil og saa
fremfor alt — mange flere Skudforsøg. »Hvo som
intet vover, intet vinder,« hedder et gammelt Ord,
og det gælder ogsaa med Hensyn til Skud paa Maal.
Naar man ser deres Spil — eller rettere deres Kampe
— opdager man meget let, at de kun skyder lidt.
Et overraskende eller uventet Skud gaar lettere ind,
selv om det er løst, end et velforberedt haardt Skud.
A. S. G. II ligger ogsaa i Bunden i deres Række,
men ogsaa de har en Chance for at naa højere op.
Dog tror jeg ikke, Hasle kan stødes væk fra sin
Førerstilling. A. S. G. II har 1 Point ligesom Rutsker.
Viking har 4 Points, Rø 6 og Hasle 8, saa her er
det sværere at forandre Stillingen. Jeg tror dog, det
kan gøres, og jeg er sikker paa, at vore Spillere,
vil gøre sig al mulig Umage for at opnaa det. løvrigt gælder alt, hvad der blev sagt om Førsteholdet, ogsaa Andetholdet, og saa har de endnu en
iøjnefaldende Fejl: de klumper for meget. Hold jeres
Pladser, og I vil faa meget mere ud af jeres Spil.
Vor første Kamp spilles i Hasle den 13. August
og den 16. August i Rønne mod Viking. Den tredje
Kamp mod Rø her i Allinge den 20., og den sidste
Kamp ogsaa her i Allinge den 27. August.
Extraord. Generalforsamling
afholdes paa Højers Hotel Fredag d. 14. ds. Kl. 20
Dagsorden: Forsikring af alle Aktive.

Gæstivergaarben
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder
Telefon 49
Hofoed og Mortensens
BYGGEFORRETNING Telf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer.
Ligkistelager
Vi ordner alt vedrørende Begravelser.

— og saa rejste Robert.
En af A. S. G.s bedste Folk er
rejst fra os. -- Det er Robert Jørgensen, som den 1. Aug. tiltraadte
sin nye Stilling paa Kommunekontoret i Randers.
Robert har igennem flere Aar siddet i Bestyrelsen og efter Nyordningen som Formand for Badmintonafdelingen. Endvidere var han
fra A. S. G.-Bladets Start dets Forretningsfører.
Robert var en glimrende Kammerat; altid var han villig til at
tage sin Del af Arbejdet i Foreningen. De Opgaver, der blev paalagt
ham, løste han altid tilfredsstillende; der var Orden i Sagerne
hos ham, Initiativ og Fremsynethed, og saa kunde han tage det
med Smil paa Læben.
Vi vil savne ham meget i Bestyrelsen, og uden at forklejne nogen anden, tror jeg, det bliver vanskeligt at erstatte ham, saa alsidigt
interesseret og sportsglødende, som
han var.
Tak, Robert, for det Arbejde du
har lagt i Sportens Tjeneste i Allinge-Sandvig. — Vi vil bevare et
godt og varigt Minde om dig og
haaber, du kan det samme om
Axel il/a uritsen.
A. S. G.

Træningstider.
Juniores: Fodbold. Mandag og
Onsdag Kl. 19,30.
Seniores: Fodbold. 'Tirsdag og
Torsdag Kl. 19,00.
Atletik. Mandag og Onsdag Kl.
19,30.
Haandhold. Mandag Kl. 20,15.
Fredag Kl. 19,30.
Disse Tider gælder kun foreløbig, saa der kan meget snart komme Ændringer. Hold derfor som
altid øje med Udhængsskabene.
Extraordinær
Generalforsamling.
A. S. G. afholder extraordinær
Generalforsamling Fredag d. 14.
ds. paa Højers Hotel. Grunden til,
at Bestyrelsen indkalder, er, at der
i B. B. U. for Tiden er Tale om
Oprettelse af en Forsikringskasse
inden for Unionen, og den kom-

mer til at omfatte alle aktive i de
forskellige Klubber, altsaa ikke
alene Fodboldspillerne. Den kommer til at gælde baade Juniores
og Seniores. Paa B. B. U.s Generalforsamling var der flere Klubber
som var Modstandere, men de har
efterhaanden skiftet Mening, og vi
staar alene. Bestyrelsen har derfor
ment det nødvendigt at indkalde
Medlemmerne til en Generalforsamling, da den ikke alene turde
tage Bestemmelsen, fordi det vil
medføre de aktive en Merudgift
paa ca. 2 Kroner om Aaret. Nu
er det saa Spørgsmaalet, hvordan
dette skal ordnes. Skal de aktive
selv betale deres Forsikring eller
det halve eller skal Foreningen
betale? Derom drejer Spørgsrnaalet sig, og nu opfordrer vi vore
Medlemmer til at møde godt frem,
saa vi kan faa en Afgørelse paa
dette vigtige Spørgsmaal. Altsaa
møder vi den 14. ds. paa Højers
Hotel Kl. 20.

Dyrskuet
har længe været et godt Diskussionsemne for flere af vore Medlemmer, og Grunden er vel ukendt
for de fleste, saa vi maa hellere
oplyse hvorfor. Da Dyrskuet nærmede sig, talte vi om at tage derind med flere af vore Spil eller
Forlystelser for eventuelt at tjene
nogle Penge til Foreningen. Da
Tanken var født, blev den ogsaa
ført ud i Livet, og vi tog til Almindingen. Som bekendt blev det
daarligt Vejr begge Dyrskuedagene,
og derfor har der svirret Rygter
om, at vi fik et stort Underskud
paa den Tur. Det passer imidlertid ikke, og vi kan nu, da Regnskabet er blevet gjort op, oplyse,
at der blev et Overskud paa Kr.
544,27. Tænk saa paa, hvordan
det vilde være ganet, hvis det havde været straalende Vejr!

Nederlaget, men Mangel paa Træning fra vor Side og Nexø's glimrende Kondition var Grunden til
det store Nederlag. De fleste af
vore Spillere havde ikke trænet,
hvorimod Nexø har trænet den
sidste Maaned 4 Gange om Ugen.
Vi skriver dette, for at vore Medlemmer ikke skal tro det værste
om os.

Turneringen.
Sidst i denne Maaned begynder
den nye Turnering, og naar denne
begynder, skal vi spille i Mesterrækken. Vi har desværre ikke spillet os derop, men vi er alligevel
kommet der, da Rønneklubberne
har indset, at det ikke kan nytte
noget at have to Hold i samme
Række. Derfor er det ogsaa blevet
bestemt paa den sidste Generalforsamling, at ingen Klub maa have
to Hold i samme Række. Sker det
saa, at en Klub, der i Forvejen
har et Hold i en højere Række,
vinder sin Række, maa Nummer
2 spille Kvalifikationskamp med
Nummer sidst for at faa Ret til
at rykke op. Det kan ogsaa ske,
at de to øverste Klubber har et
Hold i den Række, de skal rykke
op i, og saa bliver der altsaa ikke
Tale om Oprykning. Nr. 1 rykker
selvfølgelig automatisk op, hvis de
ikke har et Hold i Rækken.
Saadan ligger nu Reglerne for
Turneringen, og derved forhindrer
man, at en Klub kommer til at
deltage med to Hold i samme
Række, som det nu har været Tilfældet i flere Aar med et Par af
Rønneklubberne. Der er sikkert
heller ingen Tvivl om, at det vil
højne Spillestandarden i Provinsen.
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En brugt Herrecykle
Cupturneringen.
med et ekstra Dæk til Salg.
Vi vil ikke omtale denne nærM. C. Funch, Strandvej 43.
mere, da der har staaet tilstrækkelig om vor Kamp mod Nexø I
Søndag d. 2. August. Det er ikke
Rasmussens Bogtrykkeri
Rønne
Meningen, at vi vil bortforklare

