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Saa indvies Klublokalerne 
Torsdag den 15. ds. staar Klublokalerne fuldt 

færdige til at benyttes, og Lokalernes Ledelse har 
derfor bestemt at fejre Dagen paa en mere højtide-
lig Maade, end de almindelige Klubaftener selv-
følgelig vil forme sig, og vi opfordrer derfor Med-
lemmerne til at sætte Kryds ved denne Dato i 
deres Kalender. 

Alt hvad der skal foregaa paa Indvielsesaftenen, 
kan vi naturligvis ikke røbe, men vi har dog faaet 
lidt at vide om Programmet. Ledelsen havde tænkt 
sig at invitere alle dem, som har været os be-
hjælpelige med Udsmykningen af Lokalerne. 

Naar vi kommer staar Bordene dækket, og Ind-
vielsen begynder med, at Fanen bæres ind, og 
Flagsangen: Der er ingenting, der maner, synges. 
Derefter vil Formanden for Klubledelsen byde Vel-
kommen, og Slagsangen bliver sunget, hvorefter 
Axel Mauritsen holder Festtalen. Saa er den mere 
højtidelige Del af Indvielsen forbi, og Kaffen bliver 
skænket. Under Kaffebordet er Ordet frit, og saa 
skulde vi gerne have det lidt fornøjeligt, og jeg 
tror næsten, at der vil komme en lille Sang, som 
er lavet til Lejligheden. 

Hvad der herefter skal ske, kan ikke siges med 
Bestemthed, men vi tør nok røbe, at der i Aftenens 
Løb vil blive forevist Idrætsfilm, og sikkert har 
Ledelsen enkelte Overraskelser i Baghaanden. 

Det bliver uden Tvivl en fornøjelig Aften, saa 
vi kan kun opfordre saa mange som muligt at 
tegne sig paa Listerne i Kiosken inden d. 14, saa 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv 	Conrad Hansen 

vi kan vide, hvormange der kommer. Opfordringen 
gælder alle Medlemmer, saavel kvindelige som 
mandlige, og lad os begynde det Arbejde, som 
her skal indføres, saa festligt og fornøjeligt som 
muligt. Klublokalerne skal jo herefter være vort 
naturlige Samlingssted. 

Vi mødes altsaa d. 15. ds. Kl. 20 paa Teknisk 
Skole, og husk at tage Sukker med, ellers bliver 
Kaffen sikkert ikke sød nok. 

Idrætsmærket 
Lad det være sagt med det samme: Der er alt 

for faa ASG'er, der tager Idrætsmærket. Sidste 
Aar var der kun 9 — siger og skriver ni — af 
over 100 aktive Medlemmer, og det kan vi ikke 
være bekendt. 

Mød derfor op i Aar til Idrætsmærkeprøven og 
vær med til at hæve din Klubs sportslige Standard. 

Men før du melder dig til Træningen, er det 
jo rart at vide, hvad du gaar ind til, hvorfor jeg 
i det følgende vil besvare nogle af de Spørgsmaal, 
der melder sig for Nybegynderen. 

Hvad er Formaalet med Idrætsmærket? 
Formaalet er at vække Lysten hos den danske 

Ungdom til at øve Idræt, som fører til en alsidig 
Udvikling af Legemet og til at vedligeholde de 
engang vundne Færdigheder. 

2 Er det svært at tage og kræver det særlige 
Forudsætninger? 

Nej, for et normalt, sundt Menneske kan det 
tages med lidt Træning, og der kræves ikke andet 
end at man har dansk Statsborgerret, er fyldt 18 
Aar og staar i en af de tre store Idrætsorgani-
sationer. 

3 Hvad omfatter Prøven? 
a For Mænd: 

1 Gymnastik. Visse nærmere angivne Øvelser 
bestaaet med 120 Pt. 
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Gas & Vand, Sanitet 
og Blikkenslagerarb. 

Alt i Nyt og Reparationer 
udføres omgaaende 

Emil Kofoed 
aut. Gas- og Vandmester 

Telf. Allinge 160. Storegade 15, Allinge 

2 Obligatoriske Øvelser. Højdespr. 1,25m, Læng-
despr. 4,00m og Løb 100m 14" ell. 400m 1'10" 
ell. 800m 2'45" 

3 Kast. 0,45kg 60m (begge Hænder tilsammen) 
ell. Kuglestød 14m, i Stedet for Kast og Kugle-
stød kan Svømning etc. benyttes. 

4 Specialidræt som f. Eks. Fodbold, Svømning, 
etc. eller en Atletikfemkamp med mindst 1150 Pt. 
omfattende Længdespring, 200m Løb, 1500m Løb, 
Diskoskast, Kuglestød. 

5 Udholdenhedsprøve. Cykling 20 km paa 50" 
ell. Gang 20 km 3 Timer. 

b For Kvinder: 

1 Gymnastik. Visse nærmere angivne Øvelser. 
2 Gang. 8 km 1 Time 10" og Løb 200m 40" ell. 

400m 1'50" 
3 Specialidræt. Badminton, Svømning, Spyd-

kast (24m sammenlagt), etc. 
4 Udholdenhed. Cykling 20 km 1 Time, Fodtur 

20 km 3 Timer 30". 

For Sportsfolk over 40 Aar gives visse Dispen-
sationer ni. H. t. Tid, etc. 

4 Hvorledes ser Mærket ud og hvad koster det? 
Mærket er det danske Vaaben med Krone og 

omgivet af en Krans og det tildeles i: 
a Bronce til den, der første Gang bestaar Prøven. 
b Sølv til den, der har Broncemærket og der-
efter i 3 Perioder har bestaaet en Prøverække. 
c Guld til den, der har Sølvmærket og derefter 
i 3 Perioder har bestaaet en Prøverække, samt 

Personer over 40 Aar. 
Deltagerne betaler Mærket. Prøveskema 1 Kr. 
For Sportsfolk, der er fyldt 35 Aar, gælder visse 

;Dispensationer. 

5 Hvad skal jeg gøre for at faa mere at vide 
om Idrætsmærket og for selv at erhverve det? 

Mød op til ASG's Idrætsmærketræning, der paa-
begyndes i Gymnastikhuset Onsdag d. 14., og 
lad os saa i Aar være en stor Flok, der deltager 

i denne Træning og derigennem skaber et sundt 
Kammeratskab og henter Energi til Hverdagens 
Arbejde. Vel mødt til Træningen. 

jr. F. 

Fodbold 
Hvad er der sket med vore Fodboldspillere? 

Har de fuldstændig tabt Interessen ? Man skulde 
næsten tro det, naar man ser, at der hver Træ-
ningsaften kun kommer 4-5 Mand for at træne. 
Det er altid let at holde op, naar det ikke gaar 
saa godt; men at svigte sin Klub fuldstændig, 
naar den har svære Tider, det er Tegn paa daar-
lige Sportsfolk. Kan man ikke ogsaa tage sin 
Tørn i Modgangstider, kan man heller ikke gøre 
Regning paa, at man kommer til at nyde de gode 
Tider. Det er jo kun en Overgang. Det saa en 
Tid ud til, at vi skulde trække begge vore Se-
niorhold ud af Turneringen, men saa sammen-
kaldte vi alle vore Seniorspillere for at se, om 
vi ikke kunde samle 11 Mand til et Førstehold. 

Af de ca. 30 Spillere, som fik Indbydelsen, kom 
der 12-13 Stykker, allerede det vidnede om den 
ringe Interesse. Man blev nu enige om saa vidt 
muligt at sætte et Førstehold paa Benene. Det 
vilde være en Skandale, hvis Klubben virkelig 
ikke skulde være i Stand til blot at stille eet Se-
niorhold. Det er mig en Gaade, at vore tidligere 
Spillere 	 som ikke er holdt op paa Grund af 
Alder, men af Interesse — kan vende det døve 
Øre til, naar Klubben er i en saadan Situation, 
og saa oven i Købet gaa og gøre Nar af Le-
delsen eller rettere glæde sig over, at vi ikke 
kan stille Hold. De maa endelig ikke tro, at det 
gaar ud over Ledelsen personligt ; det er hele 
Klubbens Renomm, der lider et Knæk; det er 
Foreningen, det gaar ud over; men det viser jo 
blot deres manglende Interesse for Sammenhol-
det indenfor Foreningen. 

Kofoed & Mortensens 
BYGGEFORRETMNG Tlf. 77 og 79 

udfører alt i Nybygninger og Reparationer 

Ligkistelager 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser 

Smag vor hjemmelavede Spegepølse! 

o Rømer 
Slagterforretning 



Prøv 
vorf hjemmelavede Paslæg 

Dina Sørensens EM. 
Sv. Hansen, Tefif. All. 38 

MEZINI~Iffl 

Vore Kampe 
Som omtalt andetsteds i Bladet saa det ikke 

ud til, at vi kunde stille Hold, da næsten ingen 
trænede. Derfor fik vi kun spillet en enkelt Træ-
ningskamp mod Standard, Rutsker, Søndag den 
28. Marts. Der var kun 5 af de gamle Første-
holdspillere med, saa det er jo en slem Aare-
ladning for et Hold; men vi maa jo bruge, hvad 
vi kan, og al Ære og Respekt for dem, som 
trods alt vil give os en Haandsrækning — som 
ikke er bange for at tage med paa Holdet, selv 
om de ved, at de taber hver eneste Kamp og 
maaske oplever, at der bliver gjort Nar af dem. 
Det gik dog ikke saa galt i Rutsker, for vi op-
naaede dog at spille uafgjort 2-2, et meget 
hæderligt Resultat efter vor Træningstilstand. 

Saa korn, Søndag den 4. April, vor første Kamp 
i Turneringen mod R. B. I. i Rønne. Her gik det 
langt over vor Forventning, da vi kun tabte 2-1 
efter at R. B. havde haft det meste af Spillet, og 
det, selv om vi maatte spille hele 2. Halvleg med 
10 Mand — Willy Petersen blev sparket og maatte 
udgaa. Det skyldtes især vor gode Maalmand, 
Gunnar Nielsen, og Gunnar Andersen, at det 
ikke gik værre. Hvis vi havde haft lidt Træning, 
saa havde vi haft store Chancer for i det mind-
ste at hale eet Point hjem. Det var en Chance, 
som sikkert ikke kommer igen i Foraaret. 

Klubmesterskaberne i Badminton 
Den 1. April sluttede Sæsonen for Badminton-

spillerne, og som Rosinen i Pølseenden afholdtes 
Klubmesterskaberne Søndag den 21. Marts For-
middag og Eftermiddag. Der begyndtes Kl. 10 
med de indledende Kampe, og efter en Middags-
pause fortsattes der til langt ud paa Eftermiddagen, 
inden de nybagte Mestre kunde kaares. 

Der spilledes i tre Rækker: A-, B- og Ynglinge- 
rækken, som dog kun havde en enkelt Kamp, 

I A Rækken blev der heller ikke spillet mere 
end een Kamp mellem Ejgil Jensen og Basse i 
Herre Single. Else Mauritsen blev Mester i Dame 
Single uden Kamp, da hun ingen Konkurrence har. 
I denne Række blev der ikke spillet nogen Kampe 
i Herre Double, Dame Double eller Mixed Double, 
da der ikke er Spillere nok til at danne Par. 

Derimod blev de fleste Rækker spillet i B Ræk-
ken. Her blev spillet flere gode og underholdende 
Kampe, og det viste sig, at Udvalget havde gjort 
rigtigt i at dele alle vore Spillere i to Rækker, 
da der endnu er stor Forskel paa vore Spillere. 
Den tredie Række, der blev spillet i, var Ynglinge-
rækken, hvor der var tilmeldt et Par Spillere. Der 
er som sagt for stor Forskel paa vore Spillere 
til, at man kan lade dem alle indgaa i en Række, 
men de fleste træner godt, saa det skal nok lykkes 
dem at naa op engang. 

Nu faar de altsaa et Hvil til Efteraaret, men 
der er saa meget andet at tage fat paa, saa jeg 
tror ikke, vore Badmintonspillere ligger paa den 
lade Side hele Sommeren. Vi haaber saa, at de 
til Efteraaret er parate til at tage fat igen med 
godt Humør og fornyede Kræfter, ja, det vilde 
endogsaa være morsomt, hvis der var flere af 
vore Medlemmer, som fik Lyst til at dyrke denne 
udmærkede Sport. 

Fortsat Side 4 

Yod6oldsteu ter 
Carl Larsen 

Vestergade, Tlf. Allinge 104 

Gæsigluergaarden 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 
.1■■••••••.1~1■. 

Malervarer og Pensler 
i stort Udvalg 

P. C. Holm 

GRAMMOFON PLADER 
Nordbornholms største Lager 

KOM ind og hør de sidste Nyheder uden Købetvang 

WILLIAM LIND Telefon 95 



Klubmestrene: 
Herre Single A Eigil Jensen. 
Dame „ 	A Else Mauritsen. 
Herre „ 	B Knud Jensen. 
Dame „ 	B Bodil Jensen. 
H-Double B Ove Holm-Kn. Holm. 
D-Double B Lilly Riis-Lilian Friis 
Mix-Double B Lilly Riis-K. Jensen 
Ynglinge Single Chr. Frederiksen 

De enkelte Kampe: 
Herre-Single A : Eigil Jensen—
Basse 16-17, 15-5 og 15-9. 
Herre-Single B: Kn. Holm—Ove 
Holm 15-9, 15-6. Knud Jensen—
Willy Petersen 15-12, 15-4. Knud 
Jensen— Knud Holm 15-10, 15-9. 
Dame-Single B: Bodil Jensen—
Lilly Riis 6-11, 11-3 og 11-7. Ane 
Marie Kofoed skulde have del-
taget, men deltog ikke paa Grund 
af Sygdom. 
Herre-Double B: Ove Holm og K. 
Holm—Knud Jensen og H. Filt 
Larsen 15-13, 15-8. 
Dame-Double B: Lilly Riis og 
Lillian Friis over Bodil Jensen 
og Ane M. Kofoed uden Kamp. 
Mix-Double B: Lilly Riis og Knud 
Jensen vandt over Ane M. Kofoed 
og Villy Petersen uden Kamp. Lilly 
Riis og Knud Jensen—Bodil Jen-
sen og Ove Holm 15-1,3-15,15-12. 
Ynglinge-Single: Chr. Frederik- 
sen 	Arne Pihl 15-4, 15-2• 

Gaveliste 
Vi har modtaget følgende Ga- 

Amatørtræner 
Igen i Aar sender B.B.U. 3 Mand 

til Kursus paa Gerlev Idrætshøj-
skole, hvor de vil blive uddannet 
til Amatørtrænere i Fodbold. Af 
Deltagerne fra i Fjor har D.B.U. 
indbudt de bedste fra hele Landet 
til et videregaaende Kursus, og 
her fra Bornholm er indbudt Ty-
pograf Karl Haagensen („Jøssa"), 
R.B., Lærer Hans Jensen, A.S.G., 
og Lærer Johs. Svendsen, Aakir-
keby. Det maa siges at være me-
get flot, at de 3 af Bornholms 
4 Repræsentanter er blevet ud-
valgt blandt Landets bedste. 

Passive Medlemmer 
Paa sidste Bestyrelsesmøde blev 

det vedtaget, at vi ikke foreløbig 
optager nye udenbys passive Med-
lemmer. Der kan kun ses bort fra 
denne Regel, naar vedkommende 
indsender Ansøgning til A.S.G.'s 
Bestyrelse, som saa vil tage Stil-
ling til Sagen. 

Efter Nytaar udsendte vi Post-
opkrævninger til vore udenbys 

Medlemmer. Mange af disse kom 
tilbage, og hvis dette ikke er bragt 
i Orden inden 1. Maj, vil vedkom-
mende Medlemmer blive udeluk-
ket af Foreningen indtil videre. 

For at undgaa Misforstaaelser, 
pointerer vi, at aktive udenbys 
Medlemmer naturligvis nu som før 
er velkommen som Medlemmer 
af A.S.G. 

og Onsdag Kl. 18,30 — samt hver 
Søndag Formiddag Kl. 10 (kun 
indtil d. 22 April). 

Badminton 
Sæsonen sluttede 1 April. 

Fri Idræt 
Terrænløbstræning hver Ons-

dag og Søndag indtil Fredens-
borgløbets Afholdelse d. 25 April. 
Træningen foregaar fremdeles fra 
C.B.U. Kolonnen Kl. 19 Onsdag 
og Kl. 9;30 Søndag Formiddag. 

Idrætsmærkeprøverne 
Træning til Gymnastikprøven 

afholdes i Gymnastiksalen Ons-
dag d. 14. og Fredag d. 16. April. 

Damer Kl. 19,30 og Herrer Kl. 
20,30. Selve Prø ven aflægges Man-
dag d. 19. fra Kl. 19-20 for Damer 
og fra K.I. 20-21 for Herrer. 

Klublokalerne 
Indvielsen af Klublokalerne fin-

der Sted Torsdag d. 15. ds. Kl. 20. 
Der bliver fælles Kaffebord, evt. 

med forsk. Underholdning, Sange 
m. m. 

Sukker til Kaffen maa medbr. 

KONFIRMATIONEN i Tejn 
Telegrammer skrives og udbringes gratis 
Søndag d. 18. ds. i Tejn 

AXEL LAURITSEN 
Bog- og Papirhandel Kiosken, Allinge 

ver til Klublokalerne: 
F. Reusch: Haandklæder, Viske-
stykker, Kar- og Gulvklude, Støv- 
klude, Puder m. m. 	 Hvad sker der? 
V. Staffensen: 1 Stumtjener. 
Klaus Svendsen: 1 Kurvestol. 	Fodbold 
Conrad Hansen: 1 Konsolur. 	Seniores træner hver Tirsdag 
Helving: 1 Maleri, 	 og Torsdag fra Kl. 18,30 
Axel Mauritsen: Bordflag. 	Juniores træner hver Mandag 

Petit Annoncer 

Ung Pige 
kendt med daglig Madlavning, 
søges 1. Maj. Barnepige holdes. 

Fru Dyrlæge Schau 
Tlf. Lobbæk 77 

Sælges 
En Kakkelovn, i Tøjrulle, emal. 
Gryder og andet Køkkentøj sæl-
ges billigt. 

Kiosken anviser 

Vi indbyder vore Medlemmer til den aarlige 

Paaskefest 
1. Paaskedag Kl. 20 paa Gæstgivergaarden. 

Arvidsens Orkester 
med Sangeren Tage Jensen 

N. B. Medlemskort kan ikke fornyes ved Indgangen 
Kl. 22 lukkes Dørene 	Entre Kr. 1,50 

Gornitzkas Tryk, Allinge 


