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Cupturneringen 
Den 10. August spillede vort Førstehold sin 

første Kamp i Cup'en mod Standard I. Som be-
kendt er Standard altid farlig paa Hjemmebane, 
og det blev kun en kneben Sejr paa 3-2 til os. 

Vi stillede jo ikke op som særlig stor Favo-
rit — efter Pressens Mening — men Pressen er 
heller ikke særlig gunstigt stemt over for os i 
Øjeblikket. Desværre gik i denne Kamp en af 
vore bedste Støtter, Gunnar Andersen, i Stykker, 
saa han kommer ikke til at spille foreløbig. 

Ved Sejren over Standard kvalificerede vi os 
til den ene Semifinale, hvor vi saa mødte B 1910, 
som havde slaaet Hasle med 1-0. Her troede vi 
ikke paa Sejr, men haabede at kunne gøre en 
god Indsats. Det blev ogsaa et hæderligt Neder-
lag paa 1-0, men Kampen blev daarligt spillet 
fra begge Sider. Dog var der et Lyspunkt for 
vort Vedkommende, og det var det aldrig opgi- 
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Varerne bringes 

vende Spil, som vore Spillere lagde for Dagen, 
et „nevet give up" Spil, som vi kunde ønske, de 
oftere vilde vise os. Blot de vilde tro lidt mere 
paa sig selv — og saa selvfølgelig træne — saa 
vilde vore Resultater blive meget bedre, end de 
er i Øjeblikket. Gid dette vilde gaa op for vore 
Spillere til Gavn for Klubben og til Glæde for 
dem selv. 

Dermed var vi altsaa slaaet ud af Cup'en, re-
sultatmæssigt havde vi klaret os fint. B 1910 gik 
videre og mødte i Finalen Svaneke, som havde 
slaaet Viking og Nexø. Svaneke vandt og blev 
Mester for Aaret 1943. 

Efteraarsturneringen 
Straks efter at Cupturneringen var paabegyndt, 

begyndte Turneringen. Det kom uden Tvivl no-
get overraskende, at vi skulde begynde saa tid-
ligt, og vi havde daarlig begyndt at træne efter 
Hvileperioden. Det var derfor lidt vanskeligt for 
os at sætte Hold, men det lykkedes dog at faa 
skrabet elleve Spillere sammen til Førsteholdet. 
At stille Andethold maatte jo selvsagt være en 
Umulighed. Det er for Tiden meget svært for 
Spilleudvalget, da Interessen ikke er særlig stor, 
og det er jo dog ikke Meningen, at Spilleudval-
get skal ligge paa Knæ for flere af Spillerne 
(der er da heldigvis nogle rigtige Sportsfolk imel-
lem) for da er vi ude i noget, som ikke hører 
hjemme i en Sportsforening. Der er ikke noget, 
der er saa opmuntrende for en Ledelse som at 
mærke, at de bliver mødt med Forstaaelse og 
Velvilje fra dem, de har med at gøre. Derfor 
maa vore Spillere indse, at selv om det er en 
svær Tid for dem, er den ikke mindre svær for 
Ledelsen, men med fælles Vilje og Imødekom-
menhed bliver alting lettere. 

Vi fik begyndt paa Turneringen, men hvordan 
det kommer til at gaa med Fortsættelsen, kan 
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vi ikke sige paa nuværende Tidspunkt. A.S.G. I. 
spillede sin første Kamp paa Hjemmebane mod 
Hasle I. og tabte 0-4 (0-1, 0-3) efter en jævnbyr-
dig første Halvleg, hvor vi fuldt ud havde lige 
saa meget Spil og lige saa mange Chancer som 
Hasle. I anden Halvleg havde Hasle derimod 
Spillet, og det var ligesom vi faldt helt af, da 
de fik deres andet Maal, men alt i alt spillede 
Holdet en god Kamp. 

A.S.G. jun. I. spillede samme Dag paa Hjem-
mebane mod Aa. I. F. jun. I. og tabte som ventet 
stort, nemlig 1-8. Aa. I. F. er meget stærke for 
Tiden. A.S.G. jun. II. havde ogsaa en Hjemme-
kamp mod B. 1910 jun. II. De startede godt og 
gik ind til anden Halvleg med et Forspring paa 
2-0, men trods det blev Kampen uafgjort 2-2. 

Til Andetholdskampen meldte vi Afbud, og det 
er mest sandsynligt, at vi helt trækker dette Hold 
ud af Turneringen. 

Det er de eneste Kampe, som vi til Dato har 
spillet, og vi ved som sagt intet om, hvornaar 
Turneringen bliver genoptaget. 

Gymnastik 
Som De kan se paa Bagsiden begynder Gym-

nastikken snart, men endnu er Lederspørgsmaalet 
ikke i Orden. Udvalget har endnu ikke fundet 
den Mand og maa ske Kvinde, som vil paatage 
sig at lede Gymnastikken i Vinter. Vi har jo haft 
et Par Ledere, og af disse var Ejler Andersen, 
som ledede Gymnasterne for et Par Aar siden, 
langt den bedste. Men det kneb for ham at komme 
frem og tilbage, og det var vel nok den væsent-
ligste Aarsag til, at han holdt op. Han var ellers 
den rette Mand, som baade vi og Gymnasterne 

var glade for. Nu har vi bare tilbage at haabe, 
det vil lykkes Udvalget at finde en Mand, som 
paa lige saa tilfredsstillende Maade kan løse denne 
vanskelige Opgave. 

Idræt og Samfund 
Idrættens Formaal har ikke været de samme 

paa alle dens historiske Stadier. Naar Naturfol-
kene drev Idræt, var det for at øve og dygtig-
gøre sig i Færdigheder, der havde Betydning i 
deres Tilværelseskamp. Hos de ældste Kulturfolk 
og endnu hos Romerne var Idrættens Formaal 
væsentlig Krigsuddannelse, det var ikke for Sund-
hedens Skyld, men med en speciel Uddannelse 
for øje, at Ungdommen øvedes i Idræt, og denne 
blev derfor ikke alment dyrket af Folket. En Sær-
stilling kom Idrætten derimod til at indtage hos 
Grækerne, for hvem Formaalet med Idræt i før-
ste Række blev Fremme af Sundhed, Harmoni 
og Skønhed. 

I Middelalderen og til helt op mod Slutningen 
af det 18. Aarhundrede spillede Idrætten kun en 
meget ringe Rolle; Ridderne dyrkede naturligvis 
Vaabenøvelser og andre Idrætter, men kun med 
Krigsuddannelsen for øje. Europas menige Folk 
havde intet nævneværdigt Idrætsliv i den Betyd-
ning, Begrebet nu har. Børn og de unge havde 
selvfølgelig deres Boldspil, men først fra Slut-
ningen af det 18. Aarhundrede opbyggedes det 
Idrætsliv, som vi kender, og hvis Formaal baade 
er at være Led i Ungdommens fysiske Opdragelse 
og tillige en betydningsfuld Faktor i Folkehygiejnen 
— en Kilde til Sundhed, legemlig og sjælelig 
for de enkelte og for Slægterne. Efter Indførelsen 
i Skolerne bliver Idrætten en Folkesag der har 
Bud til alle Samfundets Medlemmer. Med Skiltet: 
Underholdning, Adspredelse, Rekreation kalder 
Idrætten baade paa unge og ældre; men den 
moderne Idræts dybeste Hensigt er, som i de 
græske Dage, at yde sit Bidrag i Folkeopdra-
gelsens og Folkehygiejnens Tjeneste. 
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Karakteristisk for Idrætten, og umiddelbart ind-
bydende til Deltagelse i denne, er det Element 
af Kappestrid, den har fælles med Legen. Det 
er dette, der drager de unge, som virker under-
holdende og kalder Livsglæden frem. 

Det var derfor klogt at indføre Redskabsgym-
nastikken i Skolerne, og ligeledes klogt af Nu-
tidsidrættens Foregangsmænd, da de satte Bold-
spil og Folkelege i System og gjorde dem til 
egentlig Idræt. Legen er Idrættens Forstadium. 

Men det er ogsaa dette Moment af Leg og 
Underholdning, som har bidraget til at give Idræt-
ten en urigtig Placering i den offentlige Bevidst-
hed. Man har haft vanskeligt ved at tage idrætten 
alvorligt som en betydningsfuld Faktor i Opdra-
gelse og Hygiejne, men har lige op til Nutiden 
oftest set paa den frivillige Idræt 	overbærende 
eller endog spottende — som Voksnes Leg og 
private Forlystelse. Man har forset sig paa et 
enkelt af Idrættens Formaal og ikke tilstrække-
ligt haft øje for dens Betydning som Led i Folke-
opdragelse og Samfundshygiejne. 

Følgen heraf har været, at Idrætten indtil nu 
i følelig Grad har maattet savne den Støtte fra 
det Offentliges Side, som den efter sin samfunds-
mæssige Betydning kunde gøre Krav paa. Pæda-
gogerne er enige om at give den legemlige Opdra-
gelse en Plads ved Siden af al anden Opdragelse 
af den opvoksende Ungdom. Ved Barndommens 
Ophør, naar Skole og Hjem indstiller deres pædago-
giske Virksomhed og den frie Folkeopdragelse 
begynder, har det Offentlige — ved Universiteter, 
Læreanstalter, Ungdomsskoler, Biblioteker, Mu-
seer o. s. v. — rundeligt sørget for, at der fremdeles 
er Mulighed for videre Udvikling og fortsat Frem- 

gang paa de aandelige Omraader, hvorimod den 
fysiske Opdragelse er blevet anset som afsluttet 
med Skolegangens Ophør, og en Fortsættelse 
paa dette Omraade betragtet som Samfundet al-
deles uvedkommende. 

I denne Betragtningsmaade er der nu ganske 
vist herhjemme sket en Ændring i de sidste Aar-
tier, idet Kommunerne har erkendt Betydningen 
af Idrættens Indsats i Bestræbelserne for at skabe 
en sund og dygtig Slægt og derfor har stillet 
betydelige Beløb til Raadighed for Indretning af 
Sportspladser, Svømmehaller og Bygning af tids-
svarende Klubhuse. Idrætten som Helhed har 
alt for knappe Midler at raade over, og det siger 
sig selv, at dens Indsats da heller ikke kan blive 
af samme Betydning, som hvis Midlerne var 
rigeligere. 

Idrætten er en Samfundssag — det kan ikke 
siges højt nok og ofte nok. Og naar det Offent-
lige, i Forstaaelse af hvad det betyder for et 
Folkesamfund at være sammensat af dygtige, ev-
nerige, aandeligt og legemligt sunde Elementer, 
aarligt giver mange Millioner til pædagogiske 
og hygiejniske Formaal, og naar det erkendes, 
at Idrætten er et nødvendigt Led i Folkeopdra-
gelsen og en uvurderlig Faktor i Samfundshy-
giejnen,saa kan man ikke vedblivende lade Idrætten 
leve af privat Godgørenhed og lade dens Ledere 
staa med Hatten i Haanden, naar der er Tale om 
at skaffe en forholdsvis beskeden Sum til et idræts-
ligt Formaal; en Samfundsopgave kan ikke i det 
lange Løb være henvist til at løses ved enkeltes 
frivillige Arbejde og privates økonomiske Indsats. 

Kommunernes Ledere er naaet til Erkendelse 
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heraf, men Staten er fremdeles 
tilbageholdende. Man kunde, uden 
at gaa for vidt, meget vel kræve, 
at den frivillige Idræt i Forholdet 
til det Offentlige ligestilles med 
de Institutioner, der formidler den 
videre gaaende Opdragelse paa 
Aandslivets Omraader. 

Men er det rnaaske ikke belej- 
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ægte Tarmstreng 

Goldenplay Kr. 65,50 
Cavalier 	Kr. 58,00 
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la Marche 	Kr. 47,00 
Array 	Kr. 43,00 
Swing 	Kr. 41,00 
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Ashley 	Kr. 25,00 
Wintou 	Kr. 18,00 
Lynx 	Kr. 17,50 
Rio 	Kr. 12,75 
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Aristo, Goldwing og 
Blue Bird pr. Stk. 1,35 

Overtræk, Keteherlak, Net, 
Pressere, Kufferter m. v. 
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ligt i øjeblikket at fremsætte et 
saadant Krav, saa er det dog 
nødvendigt, at det altfor beskedne 
Statstilskud, den danske Idræt nu 
faar paa Finansloven, sættes me-
get klækkeligt i Vejret, saaledes 
at hele den frivillige Idræt kan 
opfylde sin Mission og drage hele 
Folkets Ungdom til sig. En For-
højelse af Statstilskudet vil kun 
være, hvad Ret og Billighed til-
siger, saa sandt Idrættens folke-
opdragende Værdi og dens Bidrag 
til Højnelse af Folkesundheden 
betyder langt, langt mere for Sam-
fundet end selv det størst tænkelige 
Statstilskud. En Forhøjelse — en 
væsentlig Forhøjelse — af Stats-
tilskudet bør endelig ikke opsæt-
tes til andre Tider, for det er nu, 
i den onde Tid, at Idrætten i vi-
dest mulige Omfang skal yde sit 
Bidrag til Genopbygning af det, 
som Krigen og dens Følger læg-
ger øde. 

D.M. Dansk Idrætsforbund 

Ny Afdeling 

I forrige Maaned, den 12. Au-
gust, sammenkaldte A. S. G. alle 
svømmeinteresserede til et Møde 
paa Gæstgivergaarden. Det var 
Meningen, man der skulde drøfte 
Mulighederne for Oprettelsen af 
en Svømme-Afdeling inden for 
Foreningen. Der var ikke mødt 
saa mange Medlemmer, som vi 
havde ventet, men det skyldtes 
vel, at der baade var Cupkamp 
og Haandboldkamp den samme 
Aften. Ikke desto mindre vedtog 
man at starte nævnte Afdeling, 
og der blev valgt et Udvalg, som 
tilsluttes A.S.G. ligesom de andre 
Idrætsudvalg. Det korn til at be-
staa af Lærer Hans Jensen, Orla 
Jensen og Erik Henriksen, og 
som Formand valgtes Hans Jen-
sen, der saa træder ind i A.S.G.s 
Bestyrelse, foreløbig til General-
forsamlingen i Januar. 

Idraetsmaerkeprøverne 

i Atletik afholdes Søndag den 
12. ds. Kl. 9 Formiddag paa Ba-
nerne ved Hammersø. Vi henstil-
ler igen til vore interesserede 
Medlemmer, om de vil møde op 
i fuldt Tal, da vi jo helst skulde 
forøge Uddelingen af Idrætsrnær-
kerne igen i Aar. Medlemmer, 
som ikke har deltaget før, kan  

godt komme med nu, da man 
saa senere vil prøve at faa Gym-
nastikprøverne gennemført. 

Udvalget har bestemt, at Prø-
verne samtidig skal gælde som 
Klubmesterskaber for Aaret 1943, 
saa nu skal vi se, om det lyk-
kes at aflive nogle af de gamle 
Klubrekorder, men rigtig Gang i 
disse Forsøg faar vi sikkert først 
næste Aar, naar vi flytter op paa 
vort nye Anlæg. 

Hvad sker der? 
Fodbold 

Træning for Seniores: Tirsdag 
og Torsdag Kl. 18,30. 

Træning for Juniores: Mandag 
og Onsdag Kl. 19. 

Fri Idræt 
Træning hver Mandag og Ons-

dag Kl. 19 ved Hammersø. 
ldrætsmærkeprøverne aflægges 

ved Hammersø Søndag den 12. 
September Kl. 9 Formiddag. Klub-
mesterskaber samme Dag og Klok-
keslet. 

Gymnastikken 
Begynder 15. September eller 

1. Oktober. Nærmere Bekendtgø-
relse fremkommer i Skabene eller 
i Dagbladene. 

Der bliver Gymnastik for Da-
mer og Herrer. 

Badminton 
Begynder 15. September eller 

1. Oktober. Indtegning sker i Gym-
nastikhuset Mandag den 13. Sep-
tember Kl. 19,30. 

Petit Annoncer 

Badmintonketcher 
saa ged som ny, med Presser og Betræk, 

sælges. 	 Henv. Kiosken 

Brugt Skrivemaskine 
købes straks. 	Henv. Kiosken 

Brugt Kakkelovn 
i god Stand til Salg. 

0. Cornitzka 
Storegade 4, Allinge 

Dygtig Pige 
søges til 1. Oktober. 

Fru E. M. Bech, Produkten 


