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Hvor længe der overhovedet har bestaaet nogen 
Sportsforening i Allinge-Sandvig ligger i det uvisse. 
Fodbolden kan følges tilbage til 1908, hvor ifølge 
B.B.U.s Protokoller Allinge Boldklub har haft et Hold 
med i Turneringen. 

Men Allinge-Sandvig Gymnastikforening er først 
startet d. 15. September 1922, og man maa saaledes 
gaa ud fra, at først paa dette Tidspunkt er der ble-
vet gjort noget for at faa Gang i Sportslivet i  Ailinge-
Sandvig. Formaalet var dengang, som nu, al Idræt, 
selv om Foreningen i første Omgang kun tog sig af 
Gymnastikken. 

Der er i Dag god Grund til at mindes og takke de 
Folk, der dengang tog Initiativet til Starten. 

Naar vi i Dag ser tilbage paa de 20 Aar, der er 
gaaet, er det en rivende Udvikling, der er foregaaet. 
Som Punktum paa de mange Aars Arbejde for at 
skabe gode Forhold for den idrætssøgende Ungdom, 
kan vi nu glæde os over, at den store Drøm, Idræts-
anlægget, er ved at gaa i Opfyldelse. 

Hvad de næste Aar vil bringe, kan vi ikke vide 
noget om. Dog kan vi alle samles i det gode Ønske 
om en snarlig Fred i Verden, saaledes at vi ogsaa 
inden for vort Felt, nemlig Idrætten i Allinge-Sand-
vig, kan faa Lov til al arbejde videre fremad og op-
ad, indtil vi naar den Plads i Solen, vi har Krav paa. 

Paa Tirsdag d. 15. ds. hejser vi Flaget paa Idræts-
pladsen, og om Søndagen fejrer vi Dagen ved en for-
nøjelig Fødselsdagsfest i Palmehaven. 

Axel Manrilsen. 
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BRILLER 

Conrad Hansen 
GULD 	 SØLV 

43xstgiveroaarben 
Store og smaa Lokaler til Fester og, Møder 

Telefon 49 

Ildrwtsmeerkeproverne 
Udvalget for Fri Idræt og Gymnastik har besluttet, 

at Prøverne til Idrætsmærket skal afholdes Søndag 
d. 13. ds. om  Formiddagen Kl. 10. Der er ganske vist 
ikke i Aar trænet saa ihærdigt til disse Prøver, men 
vi skulde mene, at de, som sidste Aar tog dem, og-
saa i Aar -vil møde frem og prøve paa at klare dem 
igen. De fleste af Deltagerne fra i Fjor har jo Aaret 
igennem trænet i andre Idrætsgrene end Atletik, saa 
Konditionen skulde der ikke være noget i Vejen med. 

Hvis der er nogle, som har Lyst til at tage Mær-
ket, og de ikke før har været med til det, kan de bare 
henvende sig til Udvalget, som saa beredvilligt vil 
stille sig til deres Disposition. 

Husk altsaa Søndag d. 13. ds. Kl. 10 paa Banen 
ved Gasværket. 

Extraordimer. 	Generalforsamling 
afholdtes i Følge Indvarslingen i sidste Nummer 

den 14. August paa Højers Hotel. Formanden bød 
Velkommen og gav Oplysninger om Generalforsam-
lingens eneste Punkt: B. B. U.s Understøttelseskasse. 

D. B. U. havde prøvet at lave en Understøttelses-
kasse for hele Landet, men det kunde ikke lade sig 
gøre. Nu havde B. B. U. derfor bestemt selv at lave 
en, hvis det -var muligt, den kunde blive gennemført. 
For at Forsikringen skulde blive saa billig som mu-
ligt, var der ogsaa Tale om, at Bornholms Amts Skytte-
Gymnastik- og Idrætsfog ening skulde med. Forsik-
ringen koster 2 Kr. om Anret for aktive Seniores og 
1 Kr. for Juniores, og Dagpengene er 5 Kr. for Seni-
ores og 2 Kr. for Juniores. Det længste Tidsrum man 
kan faa Dagpenge, er et Aar. Paa dette Tidspunkt 
havde de fleste Klubber givet deres Tilsagn, tilbage 



Gas-, Vand-, Sanitet- 
113likkenslagerarbejde 

All i Nyt og Reparationer 

udføres oingaaende 

Emil Iiofoed 
aut. Gas- og Vandmester 

Tlf. Allinge 160 - Storegade 15 - Allinge 

var kun 3, deriblandt A. S. G. Derfor havde Bestyrel-
sen ment det rigtigst at indkalde til Generalforsam-
ling for at høre Medlemmernes Mening. A. S. G. kan 
ikke 'være bekendt at staa udenfor. Spørgsmaalet var 
nu, hvordan Betalingen skulde ordnes. Nogle Steder 
betaler de aktive det selv, andre Steder har man sat 
Kontingentet op. Bestyrelsen stillede Forslag om, at 
der i Januar Maaned opkræves 1 Kr. ekstra for Se-
niores, og Juniores benler intet, saa -vil A. S. G. be-
tale Resten. 

Dersom en aktiv ikke har betalt Kronen, kan ved-
kommende ikke staa som aktivt Medlem af Forenin-
gen, da Forsikringen omfatter alle aktive. Den skal 
betales. 

Det er en meget billig Maade at være forsikret paa. 
Man kan for en Krone om Aaret blive forsikret, og 
Forsikringen gælder saalk Kamp som Træning. 

Efter nogle faa Sporgsm'aal blev Bestyrelsens For-
slag enstemmigt vedtaget. 

G. 	ie isen. 
Sekretær. 

Ilaandbold.Turneringen 
er nu afsluttet, og vort Haab fra sidste Nummer 

gik i høj Grad i Opfyldelse, da vort I Hold overra-
skede ved at vinde alle deres Kampe og flytte fra 
Sidstepladsen op paa Førstepladsen. Det var en ual-
mindelig flot Præstation, og det skal de have Ros for. 
Det er glædeligt at se, at der blandt vore Haandbold-
damer lindes den Gnist og Energi, der skal til, for 
at der kan naas et Resultat. 

Alle som en af vore Damer har været besjælet af den 
Tanke, at de endnu kunde naa det, og derfor er de ganet 
i Gang med Træningen med en Iver og Energi, som 
man sjælden ser Mage til. De har ogsaa i fuldt Maal 
,faaet et Resultat ud af deres Arbejde, og en stor Del 
pif Æren skyldes deres udmærkede Træner, Bendixen, 
som siden Idrætsfesten har trænet dem og givet dem 
et Indblik i Kamp-Haandboldens mange Finesser. 

Nu. er Haandbolden ogsaa slut for i Aar, og vi 
haaber, at de Spillere, der i Aar har kæmpet for A. 
S. G., ogsaa næste Aar møder op til Fornøjelse for 
sig selv og til Gavn for Foreningen. 

De enkelte Kampe skal vi omtale andetsteds, og 
vi slutter her med Stillingen: 

1. A. S. G. I 11 Points. 
2. Rutsker I 	9 	» 
3. Viking I 	8 
4. Hasle I 	7 
5. Rø I 	5 

Andetholdenes Vinder er endnu ikke fundet, da 3 
Klubber har samme Antal Points, og der skal spilles 
Omkampe. 

De tre Klubber, der staar lige, er Rø, Hasle og 'Vi-
king. Hvornaar disse Omkampe skal spilles, kan ikke 
siges paa det Tidspunkt, da disse Linier ski Tves, men 
-vi skal bringe Resultatet senere. 

Stillingen for Andetholdene: 

1. Rø II 	12 Points. 
2. Hasle II 	12 	,Omkampe. 
3. Viking II 	1 9  
4. A. S. G. II 	3 
5. Rutsker 1I 1 	» 

Som man ser, er der et stort Spring fra de første, 
der staar lige med 12 Points, til den næste, A. S. G., 
som kun har 3 Points. De tre Hold er lige stærke, og 
det kan blive spændende at se, hvem af (le ni, der 
bliver Vinder. 

«de 

Den moderne Ungdom 
Der tales saa meget om den moderne Ungdom, 

men alt for lidt af Talen drejer sig om denne Ung-
doms gode Sider. Naar Talen rejses, er det næsten 
altid paa Grundlag af sure Betragtninger, hvori der 
fortælles om Degeneration, daarlige Interesser, Slap-
hed i alle Henseender. 

Og saa gærer og gror det dog alle Vegne. Sandhe-
den er jo, at Ungdommen af i Dag søger Lærdom 
i Aftenskoler, hvis den kan omsætte denne Lærdom 
i Livets praktiske Krav, eller den søger Sundhed og 
Kræfter i Idrætten, hvis det er disse Egenskaber, den 
føler sig i Bekneb for. At der uden for denne Ung-
dom findes en — procentvis heldigvis meget ringe 
— Part, som hverken søger det ene eller det andet, 
kan ikke forbavse. Hvor er Træet med lutter raske 
Grene, Haven uden Ukrudt eller visne Blade? Livet 
har sin egen Sigte, som det ikke er givet alle Væse-
ner at slippe igennem. 

Gælder def Sko 

saa gaa til 

Carl Larsen, Vestergade . Telefon 104, 



Kofoed og Mortensens 
BYGGEFORRETNING Telt. 77 og 79 

udfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager 

Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

I mange smaa Byer rundt om i Landet dyrkes der 
Sport, i de fleste Tilfælde forstaas herved Fodbold, 
og mange saadanne Steder er de Sportspladser, der 
findes, anlagt af Udøverne selv. Begyndelsen har vel 
som oftest været en eller anden Mark, som efter-
haanden er blevet bearbejdet saaledes, at den er ble-
vet en ret taalelig Idrætsp!ads. Med smaa Midler har 
Ungdommen selv — ved ihærdigt Arbejde — ind-
rettet de Forhold, hvorunder de driver deres Idræt. 
Hvor mange Steder findes der ikke Klubber, som har 
saa ringe et Medlemstal, at deres økonomiske Hjælpe-
midler er ret begrænsede, og de kan dog være med 
i Vognen. 

Lad os gaa t!1 den lille By Brede ved Lyngby. Der 
findes en Idrætsforening, der har eksisteret i 22 Aar, 
og som udelukkende har Fodbold paa sit Program. 
Brede er ikke stor, og der er blot ca. 50 aktive, men 
dog et Par Hundrede passive Medlemmer i Brede 
Idrætsforening. Først spilledes der under smaa For-
hold, og i 1937 anlagde Kommunen en Fodboldbane, 
men Tanken om et Klubhus maatte udskydes. Imid-
lertid lod 13. I. F. en Arkitekt udarbejde Planer til et 
grundmuret Hus, indeholdende en stor Sal, Omklæd-
ningsrum, Kontor, Marketenderi og Køkken. Og nu 
lykkedes det Foreningen at formaa Lyngby-Taarbæk 
Kommune til at yde et rentefrit Laan paa 15.000 Kr. 
mod et aarligt Afdrag paa 1000 Kr. For dette Beløb 
kunde Huset opføres, men kun dersom Medlemmer-
ne selv byggede det. Der indkaldtes til en ekstraor-
dinær Generalforsamling, og Planen vakte stor Jubel. 
Alt Arbejdet skulde Medlemmerne udføre uden Ve-
derlag, naar undtages Terrazzo- og Elektrikerarbej-
det, som krævede Specialarbejdere. 35 Medlemmer 
tog fat paa Murer-, Tømrer-, Maler- og Blikkensla-
gerarbejdet, og hvad der ellers hører til. Ikke mindre 
end 214 Kubikmeter Jord skulde graves op og køres 
bort pr. Trillebør, saaledes at der ogsaa kunde spil-
les paa Fodboldbanens anden Led. 

Er det en degenereret og slap Ungdom, der giver 
sig i Lag med — og gennemfører — den Slags Fri-
tidsarbejder? 

Fodbolden 
Efter at vort I Hold var blevet slaaet ud af Cup-

turneringen, spillede det en Privatkamp i Rutsker 
mod Standard I og vandt 5 —4. Der blev prøvet flere 
nye Spillere, og det blev en ret pænt spillet Kamp. 

Søndag den 16. August spilledes ligeledes en Pri-
vatkamp mod Hasle I. Paa Grund af Misforstaaelser 
var der kun mødt 9 Seniorspillere, og selv om vi fik 
Jørgen Aagesen til at spille med, efter at han først  

Spar Sæbe. — Spar Gas. 

Brug Koldtvands-Opvaskepulveret „Marrri0iin".. 

P. C. HOLM 

Grammofonplader. Altid sidste Nyheder. 

Grammofoner og Naale. Grammofonværksted. 

Allinge Radioforretning. 

havde spillet en Juniorkamp, blev det ikke det, som 
vi havde ventet os. Vi tabte ogsaa 3-9. 

Junior I spillede samme Dag en Kamp mod Hasle 
jun. I og tabte 0-2. Da det nu er en ny Turnering, 
der begynder, er det nye Spillere, og de er selvsagt 
ikke rigtig sammenspillede. 

Jun. II spillede ved en Idrætsfest i Rutsker og 
vandt over Standard jun. I med 3-1. Det er de 
mindste, vi har, men det ser ogsaa ud til at være de 
raskeste. Der var blandt dem flere Spillere, som al-
drig før har spillet Kampe, men flinke er de. 

Saa begyndte Turneringen den 23. August, og A.S.G. 
II var straks i Ilden mod B. 1910 III. De spillede 
kun med 10 Mand — den ene korn for sent til To-
get — men ligesom sidste Gang vandt de alligevel. 
Sejren blev paa 4-1. 

A. S. G. jun. I spillede samme Dag i Nexø mod de 
stærke Nexø-Drenge og tabte ogsaa 0-6. Hos dem 
er Forsvaret den bedste Del; der er ingen Fut i An-
grebskæden, og en af de væsentligste Mangler er, at 
de ikke skyder. 

A. S. G. jun. II spillede i Gudhjem mod Gudhjem 
jun. I og tabte 3-4. Selv om de tabte, var de ingen-
lunde underlegne, da de lavede flere Maal, som blev 
kendt ofr side. 

1922 	A. 8. N. 	1942 

Søndag d. 20. September fejrer A. S. G. 
sin 20 Aars-Dag ved en fornøjelig 

Fødselsdagsfest 
i DPalrnehaven« Kl. 20 pr. 
Det bliver en Aften af de helt store. 

Svend Arvidsens Orkester. 

Forskellig Underholdning, 
Konkurrencer — Sange o. s. v. 

NB. Nye Medlemmer optages ikke ved Indgangen. 



Spil Badminton! 
Nyt Lager hjemkommet: 

Kelchere: 	8.00, 

20.00, 

13.00, 

22.75, 

15.00, 

30.00, 

17.50, 

37.50. 

Pressere: 3.00, 3.40, 3.60, 5.75. 

Overtræk: 3.00. 

Bolde: 	fra 1.25. 

hiosh en 
Axel Mauritsen . Tlf. 142 

Søndag den 30. August var A.S.G. 
første Gang i Ilden i Mesterræk-
ken, da de mødte Hasle. Kampen 
blev en Gentagelse af Privalkam-
pen, selv- om vi denne Gang havde 
mere at skulle have sagt. Hasle 
vandt med 2-0, og begge Maal 
blev lavet i anden Halvleg. 

A. S. G. II var i Svaneke og spil-
lede mod Svaneke II. Kampen 
endte med en Sejr til Svaneke paa 
7-2. 

A. S. G. jun. II spillede i Aakir-
keby mod An. I. F. jun. II og igen 
viste vore Drenge sig fra deres 
bedste Side og vandt 2 	0. 

Badminton 

Alt faar en Ende, og -det gør 
Somineren ogsaa, selv om vi ikke 
har set meget til den i Aar. Det 
er nu snart paa Tide, at der bliver 
taget fat paa Badmintonketcheren. 
Rundt om paa øen er de allerede 
i fuld Gang, da de første Stævner 
er fastlagt til November Maaned. 
Sidste Aar blev bande Nexø og 
A. S. G. snydt paa Grund af Vej-
ret, og derfor skal der først af-
holdes Stævner i de to Klubber. 
Efter Programmet bliver det her 
i Allinge d. 8. November. 

Da man endnu ikke kan sige 
noget bestemt om, hvordan Gym-
nastikken kommer til at ligge i 
Vinter, har Badmintonud valget be-
stemt, at der bliver Træning for 
de, der har Lyst til at deltage i 
Stævnerne fra den 15. ds. hver Ons-
dag og Fredag Aften Kl. 20. Dette  

gælder selvfølgelig ogsaa de Spil-
lere, som skal repræsentere A. S. G. 
i den aarlige Holdturnering. 

Der vil saa senere komme Med-
delelse om Indtegningen til Bad-
minton for i Vinter. Denne vil an-
tagelig komme til al foregaa om-
kring d. 1. Oktober, da -vi helst skul-
de have Gang i Badminton i den 
Maaned. Kom i god Tid til Ind-
tegningen, da der sandsynligvis vil 
blive Rift om de forholdsvis faa 
Timer. 

Fødselsdagsfesten 

Som lovet i Annoncen skulde 
denne Aften blive »en af de helt 
store«, men hvad vi ellers kan 
byde paa ligger endnu i det uvis-
se, saa -vi kan ikke med Bestemt-
hed sige noget endnu. Vi kan blot 
fortælle, at der inden for Besty-
relsen er gjort Bestræbelser for at 
fan en eller anden Kunstner her-
over. Man har blandt andet for-
handlet om at faa Peter Sørensen 
— kendt fra Radioen — til at 
komme og underholde os. Endvi-
dere vil Arvidsefs Orkester blive 
udvidet med et Par Mand, sante-
des at vi kan faa en rigtigt for-
nøjelig Aften. Hvad der ellers skal 
foregaa i Løbet af Aftenen, vil vi 
lade blive en behagelig og forhaa-
bentlig ogsaa fornøjelig Overra-
skelse, men lad os mødes i Pal-
mehaven, medbringende godt Hu-
mør, som der altid skal til for at 
sætte Prikken over i'et. 

Ny Træningsbane? 
Bestyrelsen var forleden Aften 

ude for at se, om det var muligt 
at faa et Stykke Jord her i Nær-
heden, som kan bruges til Bane 
for vore Spillere. Det var saa Me-
ningen, at -vi vilde prøve paa at 
faa den anerkendt at Unionen, saa-
ledes at vi i al Fald kan spille 
vore Andetholds- og Juniorkampe 
paa en Hjemmebane. Hvad det 
bliver til, er endnu ikke bestemt, 
men Bestyrelsen vil prøve paa at 
faa et Resultat ud af det. Det vilde 
uden Tvivl ogsaa forøge Spillernes 
Lyst til rigtig at lage fat paa Træ-
ningen. 

Haandbold-Kampene 
Som omtalt i forrige Nummer 

begyndte Turneringens sidste Halv-
del den 13. August, og de første 
Kampe spilledes i Hasle. Det var 
med Spænding, man imødesaa disse 
Kampe, da det her vilde vise sig, 
om vore Damer skulde have et 
Ord med at sige. De overraskede 
glædeligt, da Førsteholdet vandt 
en solid Sejr paa 7-1. Lad os 
her tilføje, at Spændingen gjaldt 
Førsteholdet, da vi var klar over, 
at Andetholdet lag for langt til-
bage. De tabte ogsaa med 4-6. 

Søndag den 16. spilledes i Rønne 
mod Viking I og II. Kunde Før-
steholdet nu fortsætte med Sejre? 
Ja, det gik. De vandt 3-2, og nu 
begyndte de at faa den fornødne 
Selvtillid, som aldrig maa mangle, 
hvis man -vil gøre sig Haab om 
at vinde. Andetholdet tabte her 
med 1-1 1. 

Den tredie Turneringskamp blev 
spillet her i Allinge mod Rø I og 
II. Førsteholdet fortsatte med at 
vinde 6-4, medens Andetholdet 
tabte 0 -- 5. 

Endelig var der den sidste Tur-
neringskamp mod Rutsker I og II. 
Her vilde det saa blive afgjort, 
hvem der vilde vinde Turneringen, 
A. S. G. eller Rutsker. Det blev 
A. S. G., da vort I Hold vandt med 
4-2, og vi kan saa hjemføre Po-
kalen for i Aar. Andetholdet har 
derimod ikke klaret sig saa godt. 
De tabte dog ikke til Rutsker, men 
vandt 6-1. 

Endvidere er der blevet spillet 
nogle Privatkampe mod Olsker ude 
og hjemme, og vore Hold deltog 
i B. A. S. G. og I.s store Stævne i 
Rø, som desværre paa Grund af 
Vejret ikke blev gennem ført. 

Gymnastikken i -Vinter 
Udvalget for Fri Idræt og Gym-

nastik bar i denne Tid travlt med 
at finde en Leder til Aftengymna-
stikken, men det viser sig i høj 
Grad at være vanskeligt. Ejler An-
dersen, som tidligere har ledet den 
-til alles Tilfredshed, kan vi des-
værre ikke faa til det i Aar, da 
han ikke kan ofre den fornødne 
Tid, men vi haaber, at dette Spørgs-
maal kan blive løst, saa vi snart 
kan tænke paa at komme i Gang. 

RASMUSSENS BOGTRYKKERI • RØNNE 


