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Stadig nye Rekorder —
findes der da ingen Grænse?
Gang paa Gang læser vi i Bladene, at nu har den
eller den sat ny Verdensrekord i det eller det, og hvis
man følger med, kommer man uvilkaarlig til at tænke
paa, om der i det hele taget findes en Grænse. Atter
og atter presses Tiderne for Rekorderne længere og
længere ned, og hvad man i vore Bedsteforældres
Tid regnede for en Umulighed er i Dag en Kendsgerning, men man skulde dog tro, at der engang før
eller senere maatte komme en Grænse, som ikke kan
overskrides. Vi behøver ikke at gaa længere end til
vor egen berømte Svømmestjerne Ragnhild Hveger,
for hvad hun har præsteret indenfor sit Felt, grænser
næsten til det utrolige, Men trods alt bliver alting
hurtigere og hurtigere, Farten er Kendetegnet paa vor
Tidsalder.
Vi løber hurtigere, springer længere, er efter Resultaterne at dømme stærkere end vore Bedstefædre, og
den moderne Idrætsmand ser da ogsaa bedre ud end
den ældre Type med Kæmpeoverskæget. Det gælder
i vor Tid om at holde sig i Form, og Sporten har da
ogsaa en stor Plads i Ungdommens Fritidsliv. Konkurrencerne, Kampen Mand mod Mand eller mod
Stopuret, mod Tiden, har bevirket det moderne Fænomen Rekorden. Overalt søger man at sætte Rekorder, og den ene efter den anden bliver slaaet. Ofte
har Eksperter opstillet Maksimumsgræliser for den
menneskelige Ydeevne, men de fleste af dem er allerede passeret. En af dem, der har sat flest Rekorder,
er den tavse Finne Nurmi, der satte hele Amerika
paa den anden Ende. Han løb kun mod Tiden, ingen
var ham jævnbyrdig. Han slog Rekord efter Rekord,
men en Dag fik han Forstoppelse — og blev slaaet
at en Amerikaner. En amerikansk Journalist skrev
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Spar Sæbe. — Spar Gas.
Brug Kolclivands-Opvaskepulveret

P. C. HOLM
Dagen efter, at det var et Held, Nurmi spiste for meget og fik Forstoppelse, for saa vidste man da, at han
virkelig var et menneskeligt Væsen og ikke en Maskine.
Det er, som det ofte er sagt, Hastighedens, Fartens
Tidsalder, vi lever i. Tænk paa de dumdristige Væd;
deløb med Racerbiler, hvor man har været nødsaget
til at spænde Føreren fast i Sædet, for at han ikke
skulde ryge af i den vanvittige Fart. Der har med
Væddeløbsbiler været kørt med en Gennemsnitsfart
paa næsten 600 km i Timen. Andre Mænd, f. Eks.
Maleolm Campbell, der naaede at sejle med en Hastighed paa næsten 228 km i Timen, Væddeløbskøreren
Eyston, der opnaaede en utrolig Fart paa over 550
km i Timen under en Rekordkørsel i August 1938,
satte ofte Livet paa Spil,
Eystons nye Rekord var allerede i Fare. En ny Hastighedsdjævel John Cobb, der var lige saa frygtløs
som Eyston, var allerede med. Den 15. September
forbedrede Cobb Rekorden til 563, 47 km i Timen.
Men Eyston havde Svar paa Tiltale. Kun 24 Timer
varede Cobbs Triumf, saa satte Eyston igen Livet paa
Spil, drønede hen over Banen med en Fart af 575
km i Timen. Cobb tabte ikke Modet. Han tog tilbage
til England for at forbedre sin Motor. Og Aaret efter,
den 28. August 1939 udførte han til hele Verdens
Forbavselse den Bedrift at forbedre sin egen fantastiske Drøm med over 8 km i Minutet og satte ny
Verdensrekord paa 593, 48 km i Timen.
Over hele Verden findes der saadanne frygtløse
Sportsmænd, der sætter Livet paa Spil for at tilfredsstille deres store Lidenskab: Fart. Disse dumdristige,
frygtløse Mænd baner, ved deres Rekordforsøg, Vejen
for nye tekniske Fremskridt, der skaber større Sikkerhed, mere Komfort for almindelige Mennesker.

Gas-, Vand-, Sanitet& Blikkenslagerarbejde
Alt i Nyt og Reparationer
udføres omgaaende

Emil Kofoed
aut. Gas- og Vandmester
Tlf. Allinge 160 - Storegade 15 - Allinge

bevæge sig med paa Jorden, i Vandet og gennem Luften. Videnskaben udtaler, at man kan komme højere
op endnu. Farten sidder os i Blodet, og alle nuværende Rekorder, enten det saa er til Lands eller Vands
eller i Luften, er dømt til at falde før eller senere,
hvor utrolige de end er.
Oplysninger til denne Artikel er taget fra en Artikel i Idrætsbladets Nytaarsnummer 1941.
Red.

Byggefondet laver Bankospil.
Tænk paa; Tanken bevæger sig med en Hastighed
af ca. 160 rn i Sekundet. Cobb for hen over Banen
med en Fart af mellem 185 og 186 ni i Sekundet.
Med andre Ord, Cobb kørte hurtigere, end han kunde
tænke.
Denne Trang, som Mennesket har til Fart, har
givet Anledning til Maaling af Hastighed — særlig i
Amerika — under alle mulige Former. Videnskaben
er blevet taget i Brug til at registrere Hurtigheden
under saa at sige enhver Form for Sport. Man kan
saaledes konstatere, at Jack Demsey, naar han med
fuld Kraft landede med sin Handske paa en Modstanders Kæbe, skete det med en Fart at 217 km i Timen.
Naar den berømte Big Bill Tilden rigtig slog igennem,
fløj hans Tennisbold med en Fart af over 193 km i
Timen gennem Luften. De hurtigste Væddeløbsheste
løber 1 km paa 57 Sekunder eller 62 km i Timen.
Jesse Opvens, der har Verdensrekorden paa 10, 3 Sek.,
løb som professionel om Kap med en Hest — og
vandt. Ved Olympiaden 1896 i Athen startede der et
Hold Løbere Side om Side med nogle Tidtagere, der
var til Hest, og som skulde tage Tiden paa Distancen
(42 km). I hurtig Galop stak Rytterne af fra Løberne,
men efter nogen Tid gik Tempoet ned fra Galop til
Trav. Og pludselig skete Katastrofen. Løberne dukkede op og passerede i god Form de udmattede Heste, der faldt mere og mere tilbage. Det havde man
ikke tænkt sig, og man maatte saa improvisere Tidtagningen.
En hurtig Løber kan løbe 1 km hurtigere end det
fineste Ottermand skab kan ro. Kaninen løber lige saa
hurtigt som en Hest, men ingen af dem kan følge
Strudsen. Det hurtigste alle firbenede Væsner er imidlertid Antilopen, der løber 99, 77 km i Timen. Har
De nogen Sinde prøvet paa at springe ud fra en 5
Meter Vippe — eller blot fra 3 Meteren?
Det gaar hurtigt at naa Vandet, men man naar
dog at faa tænkt, at man vist skulde være blevet paa
Vippen. Tænk saa paa, at en Faldskærmsudspringer
suser ned med en Fart af 190 km i Timen, og man
har ført Statistikken videre og regnet ud, at en Riffelkugle paa de første 900 Meter farer af Sted med en
Fart af 2043 km i Timen.
Og saadan kunde man blive ved. Kampen for at
opnaa større Hastighed holder aldrig op. Det er utrolige Hastigheder, Mennesket allerede har opnaaet at

Der har været en Pause i Byggefondets Arbejde
siden den vellykkede Matine i Foraaret. Nu lægger
Udvalget imidlertid ud med et nyt Fremstød, et Bankospil Søndag Eftermiddag d. 6. Decb.
Der er en lang Række værdifulde Gevinster, ja Listen er næsten endnu flottere end ved det nylig afholdte Bankospil. Her er en virkelig Chance for at vinde
en Gaas, en And, en Kalve-, Okse eller Flæskesteg
til Julebordet. Der er et lækkert Sulefad, en Hare,
Kartofler, Kaniner, Pibe med 5 Pakker Tobak, Cigaretter, Æbler og til sidst to attraaværdige Gevinster,
nemlig 1 stort Stykke Gammelost og en 11.) »Abe« —
altsammen paa Seriekort til 2 Kr.
Udenfor Serien spilles et Ekstraspil med en Kæmpegevinst, som hedder: Julegaver for 50 Kroner, der
altsaa kan vindes af en enkelt Spiller, og hvem -vil
ikke gerne have Julegave-Spørgsmaalet til hele
Familien løst ad denne nemme Vej. Fornøjelsen koster kun 50 Øre.
Det er nu at haabe, at Medlemmerne vil møde lige saa godt frem denne Gang, som ved det sidste
Bankospil. — Det gode Formaal fortjener fuldt Hus.

Vore Turneringskampe.
I sidste Nummer meddelte vi, at vore II. Junior
havde tabt til B. 1910 jun. II den 4. Oktober med 1
---4. Det var en fejlagtig Opgivelse, da vore raske
Gutter vandt med 4-1. Vi undskylder Fejltagelsen.
Kofoed og Mortensens

BYGGEFORRETNING Telf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer.

Ligkistelager
Vi ordner alt vedrørende Begravelser.
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Conrad Hansen
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Søndag d. 6. December Kl. 16,00
paa Geestgivergaarden

Aarets sidste store

til Fordel for A. S. G.s Byggefond
20 Spil for en Daler

Værdi:
1 stor lækker Gaas
1 Bordlampe (Kiplampe)
1 And
1 Flæskesteg
1 And
1 Sulefad
1 And
1 Hare (flaaet og spækket) 1 And
1 Gavekort
1 Kalvesteg
1/2 Td. Kartofler
1 Pibe med 5 Pk. Tobak
1 Oksesteg
1 Kanin
1/2 »Abe« (Akvavit)
10 Pund Spiseæbler
1 Lagkage
1 Stk. Gammelost
50 Cigaretter
Samlet Værdi:

saa gaa til
Carl

&aase- Ande- &• Bankospil

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gælder def Sko

25.00
17.00
15.00
12.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
8.00
8.00
8.00
7.50
7.00
6.75
6.0)
5.00
5.00
4.00
209.25

Alle ovenstaaende Gevinster paa Serie for 2 Kr.
Derudover 1 Extraspil å 50 Øre
med Gevinst

Julegaver for 59 Kr.
(Udstedes i 10 Gavekort å 5 Kroner
til Afbenyttelse efter Behag
hos Byens Handlende).

Larsen,

Vestergade . Telefon 104.

stor Dag i Maalet. Skulde Lykken mon vende sig nu,
saa -vi vilde være i Stand til at forhindre flere af de
store Nederlag?
Samme Dag spillede Jun. I mod B. 1910 jun. I og
tabte 2-3.
Søndag d. 18. havde vi kun et Hold i Ilden, nemlig Jun. I, som i Rønne spillede mod Viking jun. I
og tabte 1 -3. Det var deres sidste Kamp i Efteraaret, og hvordan de har klaret sig, skal vi omtale andetsteds i Bladet.
Søndag d. 25. Oktober spillede A. S. G. I sin sidste
Turneringskamp mod Nexø I i Nexø. Det blev en
stor Dag for dem, da de scorede deres første Points
i Efteraaret. Gan5kevist blev det kun til eet, men det
er dog alligevel mere, end vi for nogen Tid siden
havde ventet at faa. Kampen blev en rigtig Publikumskamp, da Maalscoringen skiftede. A. S. G. spillede til fra Begyndelsen, og det resulterede ogsaa i, at
de efter nogen Tids Forløb førte med 2--0. Saa tik
Nexø en Opblusningsperiode, og i Løbet af kort Tid
var Stillingen 2-2, og i det sidste Minut før Halvlegen sluttede, fik Nexø tilkendt et Straffespark for
»hands«, og Halvlegen sluttede 3-2 til Nem). Straks
i anden Halvleg forøgede Nexø Forspringet til 4-2,
og nu regnede man med, at A. S. G.'erne havde tabt
Kampen, men de gav ikke op, Tværtimod var Resten
af Kampen deres, og det lykkedes dem at score 2
Gange, saaledes at det endelige Resultat blev 4-4.
Saaledes gik det til, at vi trods alt ikke sluttede
pointsløse i Mesterrækken, saa lad os slutte vore Fodboldsresultater med Ønsket om, at det stadig vil gaa
fremad, naar vi igen til Foraaret skal tage fat.

Lidt Statistik.

Dette Ord virker vel oftest frastødende paa de fleste Mennesker. Trods det er det ikke saa lidt interes300 Siddepladser - Højttaleranlæg - Trøstpræmier
sant at fordybe sig 1 i Statistik, og endnu mere hvis
STØT BYGGEFONDSSAGEN!
de tørre Tal omhandler et Emne, som interesserer en.
Vi havde tænkt os at fordybe os i Tal, som i det
Arr.: A. S. G.s Byggefond.
væsentlige vedrører Fodbolden i vor Forening. Lad
os først se paa, hvormange Spillere vi har benyttet i
den forløbne Halvturnering. Vi har ialt benyttet 38
Seniorspillere paa de io Seniorhold. Paa de to JuniorSøndag d. 11. Oktober spillede A. S. G. I i Rønne hold har værel benyttet 26 Spillere. Det vil altsaa
mod Viking I og spillede en af sine bedste Kampe i
Aar. Vi havde regnet med et større Nederlag mod
Efteraarets Nr. 1. Holdet tabte kun med 3-1, og
Alle forende 31«,rker og sidste Modeller i
de havde Chancer til at spille uafgjort. Grunden til
Radioapparater - korn ind og hor dem
denne Ændring i Nederlagene var, at et Par af »de
gamle« havde gravet Støvlerne frem igen. Det var
Allinge Radioforretning.
»Monne« og Peter \Vesterholm; især havde Peter en

sige, at 64 af vore aktive Medlemmer har spillet med i vore Kampe.
Vi gaar igen tilbage til Seniorspillerne. Af disse har 17 kun været
benyttet paa Førsteholdet og 12 kun
paa Andetholdet, medens 9 har
spillet paa begge Hold. For Juniorspillernes Vedkommende ligger det
saaledes: 9 kun paa Førsteholdet,
12 paa Andetholdet, medens 5 har
spillet paa begge Hold.
I Holdet har i alle sine Kampe
ogsaa Privatkampe — scoret 21
Maal, II Holdet 7 Maal, I jun. 7
og II jun. 14 Maal. Altsaa har vore
Spillere ialt lavet 43 Maal.
Imod alle vore Hold — altsaa i
vort eget Net — er der blevet scoret 140 Maal, og de fordeler sig saaledes: I Hold 71, II Hold 33, I jun.
23 og II jun. 13. Det er med andre
Ord i den gale Retning, Maalene
viser.
I vore Haandboldkampe har vi
benyttet 18 Spillere, deraf 13 paa
Førsteholdet og 14 paa Andetholdet. Af disse Spillere har 4 spillet
kun paa Førsteholdet, 5 kun paa
Andetholdet og 9 paa begge Hold.
Førsteholdet har ialt spillet 17 Kampe, mens Andetholdet har spillet 16.
Førsteholdet har i alle Kampe
scoret 61 Maal, Andetholdet 46. I
Førsteholdets Maal er scoret 55 og
i Andetholdets 77.

indlæg fra Læserne
Angaaende Idrætsanlægget!
Jeg har i lange Tider gaaet og
skelet til Arbejdet paa Banen, om
der ikke snart skulde vise sig Tegn
til, at der var Fremgang, men jeg
syntes stadigvæk, at der var langt
igen. Men saa pludselig en Dag, da
jeg gik derop, saa jeg, at de havde
lagt Muld paa over det hele. Det
var vel nok dejligt at kunne se en
Ende paa det, for jeg havde troet,
at der var lange Udsigter endnu,
desværre. Jeg maa sige, at det ærgrede mig at læse i Avisen, at Svaneke, som begyndte langt senere
end os, først skulde faa deres Bane
færdig.
Kan A. S. G. Bladet fortælle mig
og sikkert mange andre, som er

lige saa interesserede, lidt om hvornaar Banen bliver færdig?
Tak for Optagelsen.
Iagttageren.

Bestil 'Jeres
Julehefter
Almanakker
Lommebøger

Som Svar paa ovenstaaende IndKalendere
læg kan vi meddele, at Banen i
i god Tid
Efteraaret bliver gjort færdig til Tilsaaning først paa Foraaret. Selve
Op mod Jul er mange Hefter og
Fodboldbanen bliver færdigplaneBøger udsolgte.
ret, og der bliver gravet Grøfter til
Axel Mauritsen
Vandledninger, da der skal indlægBog- og Papirhandel
ges Vand paa Banen. Endvidere
Kiosken . Allinge
bliver Løbebanen og de andre Baner til Fri Idræt gjort klar, saaledes
at de hurtigt kan laves færdige til paa en Aften, og hos Herrerne er
der ca. en Snes Gymnaster i Gang.
Foraaret.
Begge vore Ledere er gaaet ind for
Red.
Sagen med en sejg Vilje til at i Aar
skal Resultatet blive fint. Der herNy Hane!
sker blandt alle Gymnaster udelt
Bestyrelsen har paa sit sidste Tilfredshed med den nye Ledelse.
Møde drøftet Problemet: Fodbold- Nve Gvmnaster kan bare møde de
bane, og det er nu afgjort, at vi faar to' Aftener, Kl. 19-20 for Herrer
en Bane at spille paa til Foraaret. og Kl. 20-21 for Damer.
Den kommer til at ligge paa den
saakaldte »Tidslaslettan« i HamOgsaa Badmintonspillerne par
merbakkerne. Der har været ført paa med Liv og Lyst. Der er stor
Forhandlinger med Ingeniør Søren- Tilslutning, idet saa godt som alle
sen fra Rønne om Behandlingen Timer er optaget.
af Sletten, og man er blevet enige
Den nyindførte Udfordringstavle
om, at der til Foraaret skal fyldes har straks haft Succes og allerede
ud og tromles, lige saa snart Fro- nu, 3 Uger efter Starten, har der
sten er kommet af Jorden. Endvi- været spillet adskillige Udfordringsdere er Lejemaalet bragt i Orden, kampe. Det er en udmærket Ide
saa vi kan betragte det som givet, med denne Tavle, kun skulde den
at vi til Foraaret har en Bane at være indført for længe siden.
spille vore Kampe paa herhjemme.
Det er ogsaa Meningen, at vi vil
ansøge Unionen om Tilladelse til Stillingen i Turneringen
at spille alle vore Kampe hjemme,
Efteraaret er slut for Fodboldens
og vi tror ikke, den -vil nægte os Vedkommende, og vi kan bringe
det. Hvor vil det blive dejligt for vore Holds Placering i de enkelte
vore Spillere, at de ikke skal være Rækker. I Holdet sluttede sidst i
nødt til at spille ude hver eneste Mesterrækken med 1 Point, II HolSøndag, og saa kan vi da ogsaa faa det sidst i B-Rækken med 2 Points,
Lejlighed til at se lidt Fodbold af I Jun. sidst i Jun. A-Rækken med
den rigtige Slags, naar Mesterrække- 2 Points, medens Jun. II sluttede
holdene kommer paa Besøg. Det som Nr. 3 i deres Række, 6 Points.
er længe siden, at vort Fodboldpublikum har kunnet komme til FodDen aabne Turnering
boldkamp i Allinge-Sandvig.
A. S. G.s aabne Turnering i Badminton spilledes Søndag d. 8. ds.
Liv paa Gymnastiksalen
med Deltagelse kun fra Rønne.
Vindere: Mixed Double: Else
Aldrig før har der været en saa
god Start paa Vinteridrætten i A.S.G. Mauritsen — Ejgil Jensen, A. S. G.
Tirsdag og Fredag er der Gym- Dame Double: Grethe Arvidsen nastik, og der er udmærket Tilslut- Else Mauritsen, A. S. G. Herre Douning. Damerne har -været op til 36 ble: Pilegaard — Kaj Hansen R.B.K.
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