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Glædeligt Nytaar!
I Anledning af Aarsskiftet sender A. S. G.'s
Bestyrelse og A. S. G.-Bladets Redaktion alle Foreningens Medlemmer de bedste ønsker for det
kommende Aar.
Det Aar, som er forløbet, indfriede ikke de
Forventninger, vi havde stillet til det. Derfor
haaber vi, at vi i det nye Aar maa se vore Ønsker og Haab gaa i Opfyldelse. Først og fremmest tænker vi paa det nye Idrætsanlæg. Vi havde
ventet, at Arbejdet i det forløbne Aar var blevet gjort færdigt; men forskellige Omstændigheder spillede ind og forhindrede dette. Nu er Arbejdet imidlertid saa langt fremskredet, at vi kan
se en Ende paa det. Naar det saa staar færdigt
til Brug, har vi et Anlæg, som fuldt ud kan tilfredsstille Ungdommens Behov.
Idræt er ikke alene Leg, ikke blot en fornøje-
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lig Adspredelse, det er ogsaa Arbejde. Den skal
give os alle Afslappelse og Velvære, foruden den
Munterhed og Glæde, som kommer under Samværet med gode Kammerater. Men Idræt i sin
dybeste Betydning er Alvor, og dette skal vise
sig i vor Træning, i vor Kampindsats. Det er
Alvorstider for vort Land, og lad os ønske, at
denne Alvor maa blive styrket gennem vort maalbevidste Arbejde med Idrætten.
Gid det nye Aar maa bringe en langt større
Del af Ungdommen ud paa Idrætspladserne, en
Ungdom, som har øjnene aabne for de Værdier,
som ligger gemt i Idrætten, en Ungdom, som er
klar over, at her ligger Midlet til at styrke sig
til at møde de Alvorstider, som vort Land og
Folk uden Tvivl kommer til at gennemgaa.
Til sidst vil vi her sende en Tak til alle dem,
som i det forløbne Aar har støttet vor Forening
og derigennem vort Blad, og lad os haabe, vi
ogsaa i det nye Aar maa blive mødt med samme
Interesse og Velvilje som i det gamle.

Redaktionen

Frostsprængte Rør
er i øjeblikket ikke lette at
erstatte. Lad os derfor i Tide
efterse Deres Installation og
Stophaner og evt. omlægge og
isolere Rørene, hvor det er
paakrævet.
Elektrisk Optøning af Vandrør.

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

Der skal renses udg.
Det er ofte blevet sagt, at der til vore festlige
Arrangementer kom alt for mange Mennesker,
og at enkelte af disse ikke hørte hjemme i en
Sportsforening. Ligeledes har der lydt Røster om,
at det hovedsagelig var unge Mennesker, der korn,
ja, enkelte er endda gaaet saa langt at kalde det
for „Børnehave."
At begrænse Tilgangen af Medlemmer i en
Sportsforening er selvsagt meget svært, om ikke
umuligt. A. S. U. sætter ikke Skel mellem de, der
ønsker at være med i Foreningen; vi kan ikke
sige: Du kan komme med, men du kan ikke. Alle
skal have lige Ret til at være med i en By's
Idrætsarbejde, ligeneget hvilken social Position
han eller hun indtager. Arbejderen skal lige saa
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Guld
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Conrad Hansen

vel have Adgang til Idrættens Goder, som Kontorchefen med de store Indtægter. Den enkeltes
politiske Standpunkt kommer heller ikke Idrætten ved.
At det for største Parten er unge Mennesker,
der møder op til vore Fester, er vel i sig selv
saare naturligt, og med Hensyn til de helt unge
maa vi dog nok kunde tage imod dem i Foreningen, naar Forældrene kan forsvare at lade dem
gaa. Til de, som synes, der er for megen Ungdom, vil jeg kun sige: Lad være med at blive
surmavede over, at Ungdommen morer sig; I har
da selv været unge engang, og var det vel anderledes dengang? Kom og lad som om I hører til blandt de unge, saa bliver I selv unge igen.
Men noget andet kan vi gøre. Vi kan udelukke de uheldige Elementer blandt Medlemmerne,
de, der ikke har Kultur nok til at kunne more
sig en Aften paa en ordentlig Maade. I A.S.G.
kommer vi sammen for at styrke Kammeratskabet
blandt alle Klubbens Medlemmer; vi kommer sammen for at feste i muntert Lag, fordi vi kan lide

Skisporten
er baade morsom og sund
Asketræ-Ski Kr. 24,00-25,00-26,00
og 27,00 pr. Par
Bindinger Kr. 9,75-11,25-16,25
og 16,50 pr. Par
Skistave Kr. 8,85-10,50 pr. Par
Løse Trenser Kr. 3,00-4,50 pr. Par
„Lettner" Staalkanter Kr. 13,25 pr. Par
Løse Plader Kr. 1,50 pr. Par
Tjærebrænding Kr. 2,00 pr. Par
Den bornholmske Ask er den bedste danske
Træsort til Forarbejdning af Ski. Derfor kan
vi garantere, at vore Ski ikke bliver skæve,
og at de med Lethed bærer en Mands Vægt.

Kofod & Mortensen
Byggeforretning, Tlf. AH. 77 og 79

Prøv
vort hjemmelavede Paslæg

Dina Sørensens Eftf.
Sv. Hansen, Telt A11.38
NB. Alf modtages fil Røgning
WERIER71~310

at være imellem friske, glade Mennesker, som alle
holder af Sport og godt Kammeratskab.
Hvad skal vi saa med dem, der ikke har Gnist
af Interesse for dette? Hvad skal vi med dem,
der ved en Festligheds indledende Underholdning,
Kaffebord eller lign. vender Ryggen til og hurtigst
muligt ser at komme ind i Restaurationen for at
faa „hælet" saa meget i sig som muligt for at
komme i „Stød" til at lave Ballade.
Ud med dem vi har ikke Brug for dem!
Vi har ikke noget imod, at vore Medlemmer
morer sig og er glade, ja, de maa endog være
rigtig glade, naar der kaldes til Fest; men Sviog der skal begyndes
neriet maa vi til Livs
med det samme.
Ovenstaaende Tanker har været Genstand for
en indgaaende Drøftelse i Bestyrelsen, og alle var
enige om, at „den nye Linie" skulde gennemføres paa det skarpeste.

Axel Mauritsen
Idrættens Julegave
Hvad ønskede dansk Idræt sig i Julegave, og
gik ønsket i Opfyldelse? Ja, det er vel ikke gørligt at sætte nogen Fællesnævner for de forskellige Idrætsgrenes ønsker, men mon ikke man kommer Løsningen vel nær ved at gætte paa, at de
fleste Lederes Tanker har kredset om økonomien.
Dyrtiden, som paa saa mange Omraader sætter
et tungt Præg paa Livet i Dag, har ogsaa ramt
Idrætten. Rejser, Præmier, alt er blevet dyrere og
har gjort det til en sværere Opgave end nogensinde før at holde Idrætslivet i Gang uden alt
for mange Indskrænkninger. Før kunde f. Eks.
et Fodboldhold rejse fra Aalborg til Odense og
spille en Kamp for omkring 300 Kroner, nu er
Prisen steget til godt 1000 Kroner. Dertil kommer saa den forøgede Rejsetid og andre Ulemper, som Idrætsmændene dog er de sidste til at
beklage sig over. Det er jo ens for alle, der rejser.

økonomien har altsaa faaet en Betydning, som
maaske aldrig før, saa det er ikke underligt, om
Ledernes Tanker med Bekymring har kredset om
dette Emne. Det er derfor dobbelt glædeligt, at
Regnestykket trods alt er gaaet op, og at Juleønsket, der var det samme i Fjor, har gode Udsigter tll ogsaa at gaa i Opfyldelse i det kommende Aar.
Krigen har sat dybe Spor i Idrætsarbejdet, men
den har ikke lammet Initiativet eller Interessen,
og det er glædeligt at kunne konstatere navnlig
Publikums usvækkede Interesse. Hvor ideelt man
end ser paa Idrætten, kommer man jo ikke uden
om den Kendsgerning, at uden Publikum kan
Idrætslivet ikke holdesi Gang i sit nuværende
Omfang. Naar de stærkt forøgede Udgifter er
blevet afholdt, uden at Økonomien er blevet
spændt ud over Bristepunktet, skyldes det netop
en glædelig Vækst i Publikumstilslutningen til
Kampe og Stævner. Der meldes i Aar om Fremgang i Besøget fra alle Egne af Landet. Københavns Idrætspark har til Fodboldkampene haft
442.800 Besøgende mod 373.000 i Fjor, og for
Atletikbanens Vedkommende er Tallene 51.600
mod 32.000. I Provinsen er Fremgangen navnlig
betydelig i Odense, hvor der til Fodboldkampene
er en Stigning paa benved 100 pCt. Odense,
Aalborg og Esbjerg kan ligeledes melde om Rekordbesøg til særlig store Fodboldkampe, og
flere andre Byer har haft tilsvarende fine Resultater. I Boksning og Haandbold har det saavel
i København som i Provinsen været muligt at
fylde de største Lokaler til Trængsel, naar blot
der stod noget godt paa Programmet.
Idrætten kan altsaa ikke klage. Den har haft
meget at kæmpe imod, men ogsaa mange Glæder. Og der er al mulig Grund til at tro paa en
Opfyldelse af ønsket om fortsat Publikumsinter-

Skistøvler
Støvlebeslag

Carl Larsen
Vestergade, Tlf. Allinge 104

Gas-, Vand-, Sanitetog Blikkenslagerarbejde
Alt i Nyt og Reparationer
udføres omgaaende
Vi har endnu:
Rør
Fittings
Stopventiler
Haner
W. C. Skaale
Cisterner
Haandvaske
m. m. paa Lager

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

esse af et Omfang, som i det nu forløbne Aar.
Idrætten har faaet sin Julegave.
Idrætsbladet

En Skuffelse
Rigstræner Sophus Nielsen holdt i Ugen fra
den 4.-10. Januar Instruktionskursus i Allinge,
hvorved A.S.G. fik uddannet 4 Amatørinstruktører i Fodbold.
I Søndags var der arrangeret Instruktionsfilm
paa Gæstgivergaarden, en udmærket Eftermiddag, hvor Besøget imidlertid svigtede helt.
Det kan vi ikke være bekendt! Af vore Seniores var kun mødt 3-4 Stykker, hvorimod der
var nogle flere Juniores. Det var vel nok en
Skuffelse og samtidig en øretæve paa et halvt
Hundrede Kroner for Foreningen.
Selvom det var herligt Skiføre, skulde de aktive Spillere nok kunne naa til Filmen Kl. 16,
hvor Mørket alligevel indtræffer og gør Skiløb
umulig, og iøvrigt kommer der flere Søndage
med Sne — men Sophus Nielsen kommer ikke
en anden Søndag.
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Køb med Tillid

W. Rømer
Siagferforrefning

Generalforsamlingen
Som det ses af Annoncen afholder A.S.G, sin
aarlige Generalforsamling Torsdag den 28. ds.
paa Høfers Hotel, saa derfor opfordrer vi vore
Medlemmer til at reservere Foreningen denne
Aften. Her er der Lejlighed til at komme frem
med sin Mening eller at forespørge om noget

Gffisigivergaarden

Vinflasker købes

Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Telefon 49

P. C. Holm

9111111~1111111~1

A.S.G.s ordinære Generalforsamling
afholdes paa Hoiers Hotel Torsdag d.
28. januar 1943 Kl. 20.
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent og Sekretær
2. Beretninger
a. Formanden
b. Fodboldudvalget
c. Badmintonudvalget
d. Udvalg for fri Idræt og Gymnastik
e. Haandboldudvalget
f. Byggefondet
3. a. Regnskabet
b. Beretning og Regnskab for Byggefondet
4. Beretning og Regnskab for ASG-Bladet
5. Valg :
a. Kasserer (Johs. Holm afgaar)
b. Næstformand (Gunnar Nielsen afgaar)
c. Fodboldudvalg (Alb. Svendsen, V. Mauritsen,
J. 0. Christiansen, Sv. A. Andersen, Ch. Riis afg.)
d. Badmintonudv. (J. 0. Christiansen, Else Manritsen, Ejgil Jensen afg.)
e. Fri Idræt og Gymnastik (Carl Månsson og
Carlo Bendtsen afg.)
f. Haandboldudv. (V. Mauritsen, Inga Wolf,
Ejgil Jensen afg.
6. Valg af Revisorer (V, Staffensen, W. Lind afg.)
7. Valg af Fanebærer (Knud Bech afg.)
8. Valg af Forretningsf. og Red. til ASG-Bladet
(Gunnar Nielsen og V. Mauritsen afg.)
9. Valg af Byggefond (P. Jørgensen, W. Rømer,
Ove Holm, S. Aa. Andersen, W. Lind afg.)
10. Rekvisitforvalter
11. Klublokaler
12. Eventuelt

vedrørende Foreningen, som man ikke rigtig er
klar over. Det er den bedste Chance, man har
for at faa et Indblik i Foreningens Trivsel og
økonomi, og her kan man direkte henvende sig
til Bestyrelsen og faa Svar paa alt det, man har
gaaet og spekuleret over. Derfor: Er man rigtig
A.S.G.er, og interesserer man sig rigtigt for sin
Forening, saa gaar man til Generalforsamling.

Der vil antagelig samme Aften
blive fremvist nogle smaa Sportsfilms, og saa mangler selvfølgelig heller ikke det traditionelle
Kaffebord. Lad os faa en rigtig
hyggelig A. S. G.-Aften. Vel mødt
den 28. ds. paa Højers Hotel.
Husk, det er Kl. 20.
Gornitzkas Tryk, Allinge

Badminton
Det aabne Badmintonstævne i Hasle blev en
stor Sukces for vore Spillere, idet de alle tog
Præmier med hjem.
Vor Førstekraft, Ejgil Jensen, kunde paa Grund
af daarligt Ben ikke deltage, og derfor slog Else
Mauritsen, som skulde have spillet Mixed Double
med Ejgil, sig sammen med Kaj Haagensen, Rønne.
Dette Par regnedes sikkert af de fleste for Favoritter. De kunde imidlertid ikke finde Melodien og
blev allerede i første Omgang slaaet af Emmy Asping og Sigfred Jensen, Rønne. Grethe Arvidsen
og „Basse" gik det bedre. I en glimrende Kamp
vandt de over Else og Kaj Hansen, Rønne, og
kom med i Finalen, hvor de mødte Emmy Asping
og Sigfred Jensen. Her var der ikke levnet vore
Spillere store Chancer, men i en fantastisk spændende Kamp, hvor de nærmest overgik sig selv,
tog de Stikket hjem, 15-10, 3-15, 17-16.
I Dame Double vandt Else og Grethe let over
Emmy Asping, Else Hansen, Rønne, 15-7, 15-8.
Ejgil og Basse skulde have spillet Herre Double,
men nu slog Basse sig sammen med „Benne"
Arvidsen, Rønne. Da de aldrig havde spillet sammen før, kunde man ikke vente de store Ting af
dem. De vandt dog deres første Kamp og tabte
knebent i en haard 3 Sæts Match til Kaj Hansen
og Bredo Pedersen, Rønne. I denne Række blev
forøvrigt Kaj Haagensen og Holger Staffensen,
Rønne, Vindere.
Gymnastikken begynder igen Tirsd. d. 19. Jan.
til de sædvanlige Tider. Mød godt op og lad os
i Aar til Opvisningen faa to Hold, som kan overgaa alt, hvad vi tidligere har set.

Petit

Annoncer

Vi køber gerne Deres

gamle ;flasker

Kiosken

Plads søges.
Ung Pige fra Jylland, fuldt uddannet i al Husholdning søger
Plads i Allinge-Sandv. til 1. Februar eller senere.
Nærm. Opl. v. Henv. til Kiosken

