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Idrætsmærkeproverne
er nu færdige for i Aar. Man kan kun med Tilfredshed konstatere, at der er Fremgang fra sidste Aar
med Hensvn til Deltagerantallet. Til Trods for de
elendige Forhold, som Atletikfolkene havde at arbejde
under i Aar, kan man ikke andet end glæde sig over,
at saa mange tog fat med Idrætsmærkeprøverne. Der
meldte sig 10 Deltagere, 7 Herrer og 3 Damer. Den
ene Herre bestod ikke Atletikprøven, og dermed -var
Antallet reduceret til 9. Disse 9 bestod alle med Glans,
d. v. s. en af de mandlige Deltagere maatte tage Cykleprøven om, da vedkommende opgav i første Omgang. Anden Gang gik det bedre, og han kom under
de 50 Minutter.
Den sidste Prøve, nemlig Gymnastikprøven, fik følgende Resultat:
Herrerne:
Gunnar Nielsen
Ejler Andersen
»Basse« Christiansen
Jørn Forchhammer
Peter Emil Larsen
Hans Funch

163 Points
»
157
149
141
136
133

Og Damerne:
Rigmor Rønne
Else Mauritsen
Ebba Mikkelsen

147 Points
139
138

Til næste Aar kan man forhaabentlig bruge den
nye Bane. Ganske vist maa Fodboldbanen ikke benyttes næste Aar, men der er store Chancer for, at
Atletikbanen bliver saa vidt færdig, at man kan tage

Ligesom De gaar til Skomageren
med deres Sko
bør De altid lade Fagmanden
ordne Deres Radio

Allinge Radioforretning.

o uleskoen
køber man hos

Carl Larsen, 'Veslergade . Tele fon 104.
den i Brug. Dermed er Savnet af en virkelig god Atletikbane afhjulpet, og saa vil der forhaabentlig komme Gang i Atletikken i A. S. G. Ikke blot det, at
mange tager Idrætsmærkeprøverne, men vi skulde
helst komme dertil, at vi kunde stille et Atletikhold
paa Benene, saaledes at vi til sin Tid kan stille op
imod Rønneklubberne, saa at de ikke skal være ene
om at have Atletikhold paa Bornholm.
Idrætsmærkerne vil som sædvanlig blive uddelt
ved A. S. G.s Julefest 2. Juledag
Gunnar Nielsen.

Badminton
Ved Svanekes uabne Stævne Søndag d. 29. November -var der fra Allinge-Sandvig tilmeldt 3 Spillere,
nemlig Eigil Jensen, Else Mauritsen og »Basse« Christiansen. Eigil og Basse var tilmeldt til Herre-Double
og Else og Eigil i Mixed-Double.
Vejret havde dog nær forhindret vore Spillere i at
naa frem til Svaneke, idet Rutebilen mellem Nexø og
Svaneke gik i Staa ca. 6 km fra Svaneke. Her sad de
ca. 1'/ Time, førend Chaufføren meddelte. at der ingen
en Chance var for at komme videre foreløbig.
b Det
var et forrygende Vejr, og hvad skulde de saa gøre?
Sammen med enkelte andre Passagerer begav Else

Julesteg

købes hos

0'14/Let
SLAGTERFO URET NING

URE

ne

kornfede Gæs og Ænder
Hjemmelavet Blodpølse
Hjemmelavet Rullepølse
Hjemmelavet Sylte

Dina Sørensens Eftf.
Svend Hansen
Allinge - Telefon. 38
og Eigil sig paa Vej til Svaneke, medens Basse gik
tilbage til Nexø. Else og Eigil naaede lige tids nok
Svaneke til at komme til at spille i Mixed-Double,
medens Herre-Doublen maatte udgaa, da Basse ikke
kom frem. Else og Eigil var naturligvis stærkt handicapped efter den anstrengende Spadseretur og
maatte da ogsaa lade Livet i anden Omgang. Det var
ærgerligt nok, eftersom de virkelig havde en Chance
denne Gang.
Deres Resultater:
Anne S. Lindblad og Verner Lindblad — Else og
Eigil, 11-15, 6-15; Fru Bahn og Erhardt Sandersen — Else og Eigil, 15-8, 15-9.
Holdturneringen er som omtalt tidligere i Aar blevet delt i en A-Række og en B-Række. A-Rækken,
der kim tæller 3 Deltagere, nemlig Rønne, Svaneke
og A. S. G., er endnu ikke begyndt, medens B-Rækken snart er færdigspillet.
Vi skulde have mødt Svaneke den 6. December,
men Kampene blev paa Grund af Byggefondets Bankospil udsat til den 17. Januar. Derfor vil vi rm paa
det kraftigste opfordre vore Spillere til at tage alvorligt fat paa Tra2ningen. Vinde kan vi jo sikkert ikke,
men vi kan gøre vort Bedste for at naa saa godt et
Resultat som muligt. Der er ingen Grund til at de
gæve Svanekespillere skal fag alt for let Spil. Vi har
jo før kunnet yde godt Spil mod de stærke Svanekespillere.
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Julefesten
Det er efterhaanden blevet selvfølgeligt, at A. S. G.
afholder sin Julefest 2. Juledag, og vi gaar heller ikke
bort fra Traditionen i Aar. 2. Juledag mødes vi paa
Gæstgivergaarden til en — forhaabentlig — fornøjelig
Fest. Bestyrelsen er i fuld Gang med Forberedelserne,
og inden længe tager den fat paa Udsmykningen af
Salen. Som vi plejer, samles vi om de festligt dækkede
Kaffeborde, hvor vi ogsaa bliver Vidne til forskellig
Underholdning.
Hvad der skal ske, kan vi selvfølgelig ikke røbe
nu, men vi tror ikke, De bliver skuffet, hvis De reserverer 2. Juledag til Fest i A. S. G. Blandt Underholdningen kan vi nævne, at der af Foreningens egne
Dilettanter opføres flere smaa Sketches (se Annoncen. Glæd Dem! De kender vore Dilettanter,
og De ved, at de fremfor alt ikke er kedelige,
naar de kommer paa de skraa Brædder. Endvidere
er der forfattet flere Lejlighedssange, og under Kaffebordet er der Koncert af Arvidsens Orkester.
Uddelingen af Aarets Idrætsmærker er ogsaa ved
at blive Tradition ved A. S. G.'s Julefest, og i Aar er
der 9, som modtager Mærket. Det er en Fremgang
paa 1 siden sidste Aar. De fleste har Idrætsmærket i
Forvejen, de »stiger kun i Graderne«, medens et Par
Stykker har erhvervet det for første Gang.
Dette er i store Træk Programmet for Julefesten,
der som sædvanlig slutter af med Bal. Prisen for hele

Skisæsonen
er inde —
Udvalg
Ski

Gas., Vand.. Sanitet.
4kt Bliklienslaxerarbejde
Alt i Nyt og Reparationer
udføres omgctaende

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

Stave
Skivoks
Bindinger
Støvlebeslag

Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge

(3xivergaarben
Nytfige

Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Telefon 49

Aftenen — inciusive Kaffebordet — er 1, 50 Kr., og
vi gør opmærksom paa, at de, der kommer efter
Kaffebordet, ogsaa skal betale samme Pris, men de
har intet Krav paa Kaffe for de samme Penge.
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Se vort Udvalg i Isenkram,

Atter er et Aar ved at svinde bort, et nyt viser sig
i Horisonten, og som altid, tænker man tilbage paa
det Aar, som svandt, og frem mod det Aar, som kommer. Hvad mon det nye Aar vil bringe os? Den Slags
Tanker og mange andre melder altid sin Ankomst
ved et Aarsskifte, og maaske især i Trængselsaar.
Det Aar, som gik, har i mange Henseender været et
Trængselsaar, men vi gaar det nye Aar i Møde med
Haabet om, at det vil bringe Fred og Lykke for
Konge, Land og Folk.
Gid det næste Aar maa bringe Fred til den Verden,
som nu er Kaos, og der skal ikke være noget højere
Ønske for os, end at vi maa se dette gaa i Opfyldelse.
Lad os ogsaa haabe, at det inden for vor Forening
maa gaa fremad, saaledes at vore største Ønsker kan
gaa i Opfyldelse, nemlig en ny Sportsplads og fortsat
Fremgang for A. S. G.
Vi afslutter dermed 2. Aargang at A. S. G. Bladet
med at ønske alle vore Annoncører og Læsere en rigtig
glædelig Jul og et godt Nytaar. Vi bringer det samme Ønske fra A. S. G.

Støbegods,
Køkkenudstyr, Glas
og Porcelain.

P. C. Holm
Gymnaster — se her!

Nu nærmer Julen sig, og vi skal til at holde en
lille Juleferie, derfor slutter Gymnastikken for i Aar
altsaa dette Aar ---- den 15. December, som bliver
sidste Aften. Hvor længe det varer, inden vi kommer i Gang igen, kan vi ikke sige paa nuværende
Tidspunkt, men det vil i al Fald blive bekendtgjort
En særlig Tak skal dog her fra Redaktionen lyde i næste Nummer af Bladet. Skal det ske, at vi begyntil dem, der har ydet os Støtte i Form af Annoncer der før næste Nummer udkommer, vil Gymnasterne
i Aarets Løb.
paa anden Mande faa Besked om det. Hold som altid
Dermed ønsker vi
Øje med Udhængsskabene.
Glædelig Jul og et godt Nytnar.
Redaktionen.

Restancer

J
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En god Bog er altid en velkommen Gave
bande hos Voksne og Børn.
Kig indenfor og se paa Sagerne.

De Medlemmer, som staar paa, Restance, bedes
venligst se at faa deres Medlemskort i Orden inden
Julefesten, da -vi ellers ikke kan lade dem komme
ind. Enhver Restance skal være bragt i Orden, inden
de kommer til Festen, og det er et Forlangende, som
vi -ved, kan overkommes af enhver.
Kofoed og Mortensens

BYGGEFORRETNING Telf. 77 og 79
Axel Haurifsen
Kiosken - Allinge

Gode, stærke Ski fra Kr. 24,00 (uden Beslag)
Alle Ski sælges med Garanti

motionsdri'vende,- men Idrætsfolk
fra andre Sportsgrene at dyrke Spillet. Mange af disse har erklæret, at
Badminton er et af de haardeste
Spil, man kan tage fat paa. Med
Vi indbyder herved alle vore Medlemmer
Spillets enorme Fremgang og Potil den aarlige
pularitet, forandredes ogsaa Spillets
Klædedragt fra den komiske, at
.Julefest i Gæstgivergaarden
baade Herrer og Damer spillede i
2. Juledag Kl. 20.
Kjole, til shorts, som begge Køn
i vore Dage spiller i.
Der arrangeres som sædvanlig
En af de første, der tog Spillet
op i Danmark, var Grosserer Nexee
fælles Kaffebord med forskellig UnderLarsen fra Brødrene Andersen. I
holdning og efter følgende Bal.
Midten af Tyverne opholdt han sig
i Hull i England, og da han, der
var en af vore dygtigste TennisspilUnder Kaffebordet opføres af Foreningens
lere, ikke kunde komme til at spille
Tennis, begyndte han at spille
egne Dilettanter nogle smag Sketches bl. a.:
Badminton for Motionens Skyld.
„Hereuleektus den stærke" „Hos Naturdoktoren"
Da han rejste hjem, tog han
,,Solybryllup"
nogle Ketchere og Net med, og i
sit Hjem i Rungsted indrettede han
Koncert — Lejlighedssange — Uddelingen
en Badmintonbane og dyrkede der
af Aarets Idrætsmærker.
Spillet med sine Venner. Det fik
Salen er fulesmukket
Skovshoved Nys om og inviterede
Hele Aftenen koster kun 1 1 Kr.
ham til at give en Opvisningskamp.
(Kaffebord og Bal iberegnet).
Herfra bredte Spillet sig saa ud over
det ganske Land, og den Dag i Dag
findes der i Tusindvis af Mennesker, der hver Dag henter sig forFørst en munter Spøg
tugens Landsted, blev snart en ynnyede Kræfter og Humør til den
nu Badminton.
det Selskabsleg inden for de fornemdaglige Dont i den spændende Leg
Forleden Dag sad jeg og bladede me Kredse. Man spillede dengang med den hvide Fjerbold.
i nogle gamle Hefter, da jeg fik øje kun i elegante Selskabskostumer.
paa en Artikel, som omhandler Bad- At spille i andet, var i høj Grad
minton. Straks tænkte jeg, at det upassende.
Men alt forandrer sig, og det gjor- Mangler De
maaske var noget, som kunde interessere vore Læsere, og derfor vil de Badminton ogsaa. Lidt efter lidt
enkelte Numre af Bladet og kunde
begyndte
denne
harmløse
Fornøjeljeg her forkblle »om en Fjer og en
tænke Dem at have hele Aargangen,
Champagneprop, der blev til et Spil, se at tage Form af Sport, og Spil- behøver De blot at henvende Dem
let fik mere og mere Form af Bad- til Redaktionen, Havnegade 8, hvor
som gik Verden over.«
De saa kan faa der( sterend e N umre.
Efter Sigende var det et spøge- minton, som man ser det i Dag.
Vi har ligeledes en Del Numre
Det var dog mærkeligt, at Spillet
fuldt Indfald hos en af Hertugen
af 1. Aargang liggende.
af Beauforts Gæster ved et muntert først begyndte at slaa an i
Selskab i 1873, som gav Anlednin- hvor de engelske Officerer dyrkede
gen til, at yi nu alle mere eller mindre det i deres Klubber og Garnisoner.
sveddryppende styrter rundt efter Her blev det kaldt pools, og det
Petit-.A nn o n c er
gik betydelig haardere til end paa I
den drilske Fjerbold.
UNININI"
Der blev som altid dengang spist de engelske Landsteder.
Saa kom Krigen, og foreløbig var
og drukket bravt. Bourgognen flød,
Radio sælges
Champagnen skummede, og da Gaa- der sat en Stopper for den videre
Et 41/2 Rørs Radioapparat »Bravour
sestegen var spist, begyndte en af Udvikling, men efter Krigen fortsat- Safir« Model 194-3 sælges billigt.
Gæsterne at stikke Gaasefjerene i tes Udviklingen med Stormtempo.
Poul Kjøller. Strandvej 32.
Champagnepropperne, og disse ka- Man blev klar over Spillets mange
stedes frem og tilbage mellem Gæ- — og store — Fordele, nemlig den
sterne. Spøgen fangede straks, og hurtige Reaktionsevne, de lynsnare
snart deltog hele Selskabet i denne Reflekser og den alsidige Motion,
Rasmussens Bogtrykkeri
morsomme Selskabsleg. Badmin- som Spillet gav i sin forandrede
Rønne
ton, som Spillet kaldres efter Her- Skikkelse, og nu begyndte ikke blot

J.kt,c1qclese. !

