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Vi taber ikke Humøret! 
Nu har vi længe sukket over, at vi ikke havde 

Spillere nok til at stille et Førstehold paa Benene, 
og saa viser det sig, at vi oven i Købet kan stille 
to Seniorhold. Det var derfor en glædelig Dag 
for Ledelsen af A.S.G., da vi Søndag den 2. Maj 
havde fire Fodboldhold i Ilden — ja, vore Junior-
hold har vi jo haft hele Tiden, men vi havde to 
Seniorhold ude, og vi havde endda et Par Re-
server i Baghaanden. Jeg synes, at vi nu har Lov 
til at se en Smule lysere paa Situationen, og det 
ser i Øjeblikket ud til — altsaa hvis de Spillere, 
som i Dag spiller paa Førsteholdet, ikke svigter — 
at vi kan være vore Kampe i Mesterrækken be-
kendt. Det sidste hæderlige Nederlag til Hasle 
har givet os Blod paa Tanden, saa det skulde ikke 
ligge langt uden for Mulighedernes Grænse, at 
vi kunde fravriste Aakirkeby og Nexø Points. 
Man kunde fristes til at udbryde: „Det er dog 
ærgerligt, at Spillerne ikke er kommet før!" Ja,  

Sommers ko 
Carl Larsen 

Vestergade, Tlf. Allinge 104 
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Prøv 
vort hjemmelavede Paalæg 

Dina Sørensens Eftf. 
Sv. Hansen, Telf. All. 38 

det er det ogsaa, men nu haaber vi, at det er 
gaaet op for dem, at saalænge der er Liv, er der 
Haab, og at meget kan rettes op, hvis man har 
Vilje til at prøve derpaa. Lad os nu vise de an-
dre paa øen, at A.S.G. lever endnu, selv om vi 
i den sidste Tid har været stærkt tynget af de 
„Sække," som vi har maattet slæbe hjem. 

Fredensborgløbet 1943 
Fredensborgløbet skuffede, hvad angaar vor egen 
Deltagelse, idet vi havde regnet med Placering, 
i alle Tilfælde af Holdet, 

Der var oprindelig tilmeldt 6 Deltagere herop-
pefra, hvilket er et passende Antal, idet de første 
4 Mand danner et Hold, og der saaledes er en 
Reserve paa 2 Mand. Ved Starten var vi imid-
lertid kun 4 Mand, idet Punch var udgaaet, cia 
han havde afbrudt sin Træning grundet paa Bort-
rejse, medens Bendixen uheldigvis havde Vagt den 
paagældende Dag. 

Dette, det syvende Fredensborgløb, fulgte den 
sædvanlige Rute ad Vejen mod Rønne, ind over 
Dalløkken, tilbage til Fredensborg langs Havet, 
ad Vejen mod S.Ø. og gennem Skoven til Blok-
huset ved Onsbæk, ud paa Landevejen og ad 
denne tilbage til Opløbet ved Fredensborg, ialt 
4600 ni, som Vinderen, Chr.Pedersen (CBU 20) fra 
B1910, gennemløb i Tiden 15.35,4, hvilket giver 
en Gennemsnitsfart paa 18 km i Timen. Starten 
var som til et 800 m Løb, og denne Voldsomhed 
prægede Løbet, idet 7 Mand udgik allerede paa 
Turen over Galløkken, senere maatte 8 andre for-
lade Valpladsen, saaledes at det blev et ret stort 
Mandefald. 

Af vore Løbere laa Gunnar Nielsen og Forch-
hammer i Førerfeltet den første Kilometer, og Gun-
nar holdt Stillingen indtil ca. en Kilometer fra 
Maal. Peter Emil var saa uheldig at snuble, hvil-
ket kostede ham nogle væRlifulUe Sekuniler, tue- 



Læg Søndagsturen ad Starnrnershalde til 

og nyd Eftermiddagskaffen i ELVERHØJ-KROEN 
der er Dansant hver Søndag fra Kl. 16 

Arvidsens Orkester 

Kofoed & Mortensens 

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

Ligkistelager 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser 

dens Markmann (CBU 23) opgav, da han fik 
Krampe i Benet. Placeringerne blev som følger: 
Gunnar Nielsen Nr. 11, J. Forchhammer Nr. 13, 
Peter Emil Larsen Nr. 18. 

Holdkonkurrencen vandtes af RB med 16 Pts., 
B1910 blev Nr. 2 med 35 Pts. og Arnager Nr. 3 
med 89 Pts., var vor 4. Mand blot blevet Nr. 35 
havde vi faaet 11+13+18+35=77 Points og 
dermed placeret os paa 3. Pladsen. 

Nu ved vi altsaa det til næste Gang: „Never 
give up." 

Ja, vi lærte en hel Del af Løbet, og jeg er over-
bevist om, at vi til næste Aar vil have gode Chan-
cer, saafremt vi udnytter det lærte, finder de 
rigtige Emner frem, gaar i en haard og tnaal-
bevidst Træning, bider Tænderne sammen og la-
der vort Motto være „never give up." 

j. F. 

Nu skal vi spille Haandbold 
Nu staar Solen højt paa Himlen, og det frister 

at komme udendørs. 
Haandbolden og Grønsværen venter paa Pi-

gerne, og de skal ikke vente forgæves. 
Paa Fredag d. 14. ds. samles alle Haandbold-

pigerne til Instruktionsmøde i „Klubben," og vi 
venter, at der kommer mange nye Spillere med. 

Vi haaber, at de tidligere Spillere hver tager 
mindst een ny Kammerat med, saadan at der 
kan blive 3 Hold i Aar og eventuelt et Par Hold 
for Smaapigerne. 

Gør nu Alvor af at faa de nye Spillere til at 
gaa med. Agitr kraftigt blandt jeres Kammera- 
ter, saaledes at der bliver stopfuldt paa Fredag. 
Husk løvrigt at tage Sukker med den Aften, hvis 
I vil have Kaffe. 

Idrætsmærket 
Til Idrætsmærkeprøverne er der i Aar tilmeldt 

16 Deltagere, hvilket er noget bedre end sidste 
Aar, men ikke nok. Er der derfor flere, der øn-
sker at deltage, kan det endnu naas, idet der, 
saafrernt Tilslutningen bliver tilstrækkelig stor, kan 
afholdes endnu en Gymnastikprøve efter Aflæg-
ning af Atletikprøverne i August. 

Ved Gymnastikprøven, der fandt Sted d. 19. 
April i Gymnastikhuset, bestod følgende Damer: 
Rigmor Rønne, Ebba Mikkelsen, Else Sassersen, 
Else Mauritsen, Margr. Filt, Lilian Friis og føl-
gende Herrer: A. Hansen, Gunnar Nielsen, Jørn 
Forchhammer, Hans Punch, B. Bendixen, Carlo 
Mortensen, P. E. Larsen,W. Petersen, Axel Mau-
ritsen og Simonsen. 

Det var første Etape til Erhvervelsen af det 
Mærke, der bør bæres af hver eneste aktiv ASG'er, 
den næste bliver Atletikprøverne, hvortil der træ-
nes paa de improviserede Baner ved Hammer-
søen (se Maanedsprogrammet). Altsaa, vel mødt 
til Atletiktræningen. 	 J. F. 

Smag vor hjemmelavede Spegepølse! 

W. Rømer 
Slagterforretning 
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GRAMMOFON PLADER 
Nordbornholms siørsfe Lager 

Korn ind og hør de sidste Nyheder uden Købetvang 

WILLIAM LIND . Telefon 95 

Smukke Gulve -
brug SAllOGOLA 

P. C. Holm 



Der skal plantes paa Fodboldbanen 
I ornstaaende Annonce efterlyses Tilbud og For-

slag til Hæk- og Læbeplantning ved Idrætsan-
lægget. 

Bestyrelsen mener, at dette skal foretages sna-
rest muligt, for at det plantede kan have den 
længst mulige Tid at vokse i. Antagelig vil der 
langs med Jernbanen blive sat en Række Pyra-
mide-Popler for at tage Udsigten fra Gratisterne 
paa Jernbanelinien. Om den øvrige Del af An- 
Igget skal anbringes 1-11c og anden Lheplant• 
ving. Nogen Bestemmelse herom er ikke truffet, 
idet man forventer gode Raad og Forslag fra 
Byens Gartnere. 

Fodbold 
Søndag den 11. April spillede A.S.G. I. mod 

Viking I. Over for de godt spillende Vikinger kunde 
vi slet ikke klare os, og vi blev da ogsaa sendt 
hjem med et Nederlag paa 1-12. Viking er vel 
nok det Hold, der i øjeblikket spiller bedst Fod-
bold her paa Øen. 

Ugen efter, Søndag d. 18. April, spillede A.S.G. I. 
igen i Rønne mod B.1910. Ogsaa her havde vi 
ventet en ordentlig Omgang Klø. Det fik vi og-
saa, da vi tabte med 2-9. Nederlaget kunde godt 
være blevet mindre, hvis vi havde haft en Mand, 
der kunde holde Gunnar Kjeidberg, som scorede 
ikke mindre end 8 af B.10's 9 Maal. Spillet var 
mere jævnbyrdigt, end Tallene viser. 

Den 22. April, var vore to Juniorhold i Ilden. 
A.S.G. jun. I. spillede i Aakirkeby mod Aa. I. F. 
jun. I. og tabte 0-5. I denne Kamp var det An-
grebet, der fuldstændig manglede Slagkraft. 

A.S.G. jun. 11. spillede i Rønne mod Aa. I. F. 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv 	Conrad Hansen 

144PA 	Habitter, Skjorter, Slips 

stort Udvalg 

FritzRetisch 
Telefon 5 	 Allinge 

jun. II. og vandt en solid Sejr paa 6-1. Vi var 
meget overlegne, og det var som Spil til eet Maal. 

2. Paaskedag spillede Jun. II. i Rønne mod Ræk-
kens Duks, Nexø jun. II. Her havde vi haabet paa 
en lille Sejr, da vi havde et forholdsvis stærkt 
Hold. Vi blev dog sørgelig skuffede, da Nexø 
vandt 6-1. 

Endelig spillede A.S.G. I. Søndag den 2. Maj 
i Hasle mod Hasle I. og tabte 0-2. Det var en 
ret jævnbyrdig Kamp, første Halvleg vel nok i 
Hasles Favør, og de førte mange gode Angreb 
frem, men de manglede Afslutningen. Hasles før-
ste Maal var et Foræringsmaal. Ejgil løb ud af 
Maalet og sparkede nonchalant efter Bolden, men 
ramte ikke, og Bolden trillede i Nettet. I anden 
Halvleg havde vi Chance for at udligne, da vi 
fik tilkendt et » Straffe," som Vilh. Mauritsen des-
værre „brændte." 

Samme Dag kunde vi for første . Gang i Tur-
neringen stille et Andethold. Vi har som bekendt 
maattet melde Afbud til alle tidligere Kampe, men 
nu kunde vi i Søndags stille et Hold, som spil-
lede mod Klemensker I. og vandt 4-1. 

Jun. I. spillede i Hasle mod Hasle jun. I. og 
tabte 0-1, medens Jun. II. mod Standard jun. I. 
i Rutsker opnaaede uafgjort 1-1. 

»Klubben« 
Den 15. April indviedes Klublokalerne ved en 

lille Festlighed, som det blev bekendtgjort i sid-
ste Nummer af Bladet. Alt gik efter- Programmet,  

Nu er det Sommer- 
og fra Søndag den 23. Maj og fremdeles hver Søndag er der 

Dansant paa Hotel Sandvig Palmehaven fra KL 20-23 

Cykleparkering med Vagt 
	 Arvidsens Rytme-Band 
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Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 
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and, Sanitet 
og Blikke siggerarb. 

Gas 	4.svi 
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Emil I4Cofoed 
aut. Gas- og Vandmester 
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Fikse Nyheder 
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og det blev en fornøjelig Aften ; 
kun var det kedeligt, at saa faa 
af vore aktive Medlemmer var 
til Stede. Efter at den højtidelige 
Del af Festen var til Ende, og 
Kaffen var drukket, gik man ned 
i et af de store Klasseværelser 
og saa Idrætsfilms, medens Bor-
dene blev ryddet. Resten af Af-
tenen foregik i Klublokalern e, hvor 
man blandt andet spillede flere 
Bankospil — der var jo ikke kom-
met saa mange, som man havde 
regnet med, saa der havde man 
med det samme Gevinster i Form 
af Lagkage og Kringler. 

I Løbet af Aftenen oplyste Ben-
dixen, at man var enedes om at 
give Lokalerne Navnet „Klubben", 
som de jo allerede er blevet kaldt. 
Konkurrencen om Navnet havde 
ikke givet nogle Forslag, saa man 
mente, at den faldt væk af sig selv. 

A.S.G.s Lotteri 
Det varer ikke længe, inden 

A.S.G. lægger ud med sit Som-
merlotteri. Man er allerede i fuld 
Gang med Forberedelserne, og 
saa snart man er færdig med disse, 
kommer Lodsedlerne ud i Han-
delen. Der er i Aar mange flere 
Sedler, saa nu kan De rigtig faa 
Deres Lyst styret. 

De danske Skytte- og Gymna-
stikforeninger er paa deres sidste 
Landsmøde gaaet ind for at spille 
efter de internationale Haandbold-
regler. Det vil forandre en Del paa 
Spillet, men den største Foran-
dring er, at man efter disse Reg-
ler har Lov at drible med Bolden. 

Denne Vedtagelse vil medføre, 
at Skytte- og Gymnastikforenin-
gerne kommer til at spille efter 
samme Regler som Dansk Haand-
boldforbund. Mon der ikke nu 
skulde være Mulighed for at faa  

dannet et Haandboldforbund her 
paa Øen? 

A.S.G. har af Hr. Sparekasse-
bestyrer Hjort Ipsen faaet en Fest-
march forærende, som antagelig 
vil blive spillet første Gang ved 
Idrætsfesten eller en anden pas-
sende Lejlighed. 

Der gøres noget for Sporten. 
Arbejds- og Socialministeriets Be-
skæftigelsescentral har godkendt 
210 Projekter til nye Fodbold-
baner, Atletikbaner, Sportshaller 
o. s. v., og der vil blive beskæf-
tiget 14.000 Mand. Alene her paa 
Bornholm skal der anlægges seks 
nye Sportsbaner til omtrent en 
halv Million Kr. Heraf gaar alene 
de 235.000 Kro til den nye Idræts-
park i Rønne, 

Et Udslag af virkelig Sports-
aand viste Arno Nielsen, B.93, 
forleden under Kampen paa Køge 
Stadion. I anden Halvleg, da 93 
pressede allermest, blev han snydt 
af Edv. Hansen, hvilket iøvrigt 

Tilbud 
ASG ønsker til Fuldendel-
sen af Idrætsanlæget Tilbud 
og Forslag fra Byens Gart-
nere paa Hæk- og Læ-Be-
plantning. 

Nærmere Oplysninger hos 
Formanden. — Tilbud skal 
være indlev. senest Tirsdag 
den 25. Maj Kl. 18,00. 

P.B.V. 
A. Maaritsen 

ikke skete ret ofte, og lidt irrite-
ret over dette gik han temmelig 
ureglementeret i Edvin, men denne 
gled af, og mens et stort Smil 
bredte sig over Arnos Ansigt, 
sagde han henvendt til Edvin 
Hansen og Dommeren : „Ja, und-
skyld min Hidsighed, det var ikke 
min Mening at spille haardt. 

Saadan skal det være. 	Idrb. 

Hvad sker der? 
Fodbold 

Seniores træner hver Tirsdag 
og Torsdag Kl. 19. 

Juniores træner hver Mandag 
og Onsdag Kl. 19. 

Turneringskampe ifølge Turne-
ringsplanen. 

Fri Idræt 
Træning paa Banerne ved Ham-

mersø Søndag Formiddag Kl. 10 
og Onsdag Aften Kl. 19. — Om-
klædning paa Hotel ,Hammersø." 
Alle er velkomne til Træningen, 
og det er en Selvfølge, at alle 
Deltagere i Idrætsmærkeprøverne 
kommer. 

Haandbold 
Alle Byens unge Damer indby-

des til at deltage i det morsomme 
Haandboldspil, i den kommende 
Sommer. Mød godt op fra Star-
ten af. 

Indledende instruktivt Møde 
„Klubben" Fredag den 14. Maj 
Kl. 20. Her vil de nye internati-
onale Regler blive gennemgaaet. 
Alle maa møde denne Aften. 

Træningen foregaar paa Gym-
nastiksalen hver Tirsdag og paa 
Banen ved Gasværket hver Fre-
dag, begge Dage Kl. 19,30. 

Tag nye Kammerater med til 
Haandbold i Aar, da der bliver 
mange hold; vi skal antagelig 
træne paa to Baner. 

GORNITZ AS TRYK. ALLINGE 


