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Holdturneringen i Badminton 
Siden sidste Nummer udkom, har vi faaet Til-

ladelse til at afholde Sportskampe med Tilskuere, 
og derfor har Turneringsledelsen, saa hurtigt som 
det var muligt, fastlagt Programmet for Hold-
turneringen. Turneringen blev som bekendt udvidet 
sidste Aar til at omfatte en A-Række og en B-Ræk-
ke, og da den begyndte 1. November og sluttede 
7. Februar, var der selvsagt ikke mange Frisøn-
dage til vore Spillere, hvis de ogsaa skulde del-
tage i Klubbernes aabne Stævner. Det kan blive 
for meget, og de fleste „Topspillere" var da og-
saa spilletrætte i Fjor. I Aar er Turneringen lagt 
saadan, at den begyndte d. 24. Okt. og slutter 
d. 5. Dec., et passende Tidspunkt at faa den af-
viklet paa, for saa kan der blive Tid til private 
Arrangementer. 

Planen ser saadan ud: 

A-Rækken: 
24. Okt. Nexø 1— Svaneke I 

Rønne I—Rønne II 
31. Okt. Nexø 1—Rønne II 
7. Nov. Rønne II — A.S.G. I 
14. Nov. Svaneke I— A.S.G. I 

Rønne I— Nexø I 
21. Nov. Rønne II — Svaneke I 

A.S.G. I—Rønne I 
5. Dec. Svaneke I —Rønne I 

A.S.G, I — Nexø I 
B-Rækken: 

24. Okt. Aakirkeby I— Nexø II 
4:3_3te-1--3,-a.ric I 	5 3.tcrletrs I 

31. Okt. Svaneke II —Østerlars I 
Aakirkeby I— Østermarie I 

14. Nov. Nexø Il— Svaneke II 
Østerlars I— Aakirkeby I 

21. Nov. Svaneke II— Aakirkeby I 
Nexø II — Østermarie I 

5. Dec. Østermarie I — Svaneke Il 
Østerlars I — Nexø II 

Som man kan se af ovenstaaende Plan, er der 

kommet nye Hold til i A-Rækken, nemlig Nexø I 
og Rønne II, der i Fjor placerede sig øverst i 
B-Rækken. 

Hvordan staar det saa til med vor Deltagelse 
i Aar, kunde man fristes til at spørge! Ja, jeg 
ved det ikke, men efter hvad jeg har forstaaet, 
saa er det ikke saa godt. Vi har, efter hvad jeg 
har hørt, kun een Dame, men yderligere Oplys-
ninger om Styrkeforholdet mellem de forskellige 
Klubber, om vore Chancer, om vort Spillemate-
riale o. s. v. kan jeg ikke give, da det selvsagt 
er umuligt at følge rigtigt med i hver Sportsgren. 
Det paahviler hvert Udvalgs Formand at sørge 
for, at saadanne Oplysninger kommer frem, og 
det er ikke mig i min Egenskab af Redaktør, der 
skal gaa og hale dem frem. Jeg har opfordret 
Badmintonudvalgets Formand til at fremkomme 
med saadanne, men forgæves. Han vægrer sig 
med, at han „kan ikke skrive," nuvel, det er en 

Køb med Tillid 

W. Rømer 
Skigferforrefning 

Reservedele til Hess-Kakkelovne 
faas hos 

P. C. Holm 

Den ægte 011erup Gymnastiksko 
faar De hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. Allinge 104 



tr4Rs-, Vand-, Sanitet- 
og likkenslagerarb. 

Alt i Nyt og Reparationer 
udføres omgaaende 

Emil Kofoed 
aut. Gas,og Vandmester 

Telf. Allinge 160 . Storegade 15, Allinge 

CMI 

KOFOED & MORTENSENS 
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79 
udfører alt i Nybygninger og Reparationer 

Ligkistelager 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser 

01■MMOiffi 

Gffistgivergaarden 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

ærlig Sag, men det kan da ikke være svært at 
nedskrive enkelte Ideer, og saa er Redaktionen 
villig til at paatage sig Resten. 

Af den Grund ser jeg mig derfor ude af Stand 
til at give nærmere Oplysninger om Holdturne- 
ringen. 	 Red. 

Vi skal atter til Andespil 
Meddelelsen, om at der atter maatte afholdes 

Foreningsfester, blev modtaget med Glæde, og 
selv om der er visse Indskrænkninger, glæder vi 
os sikkert alle til igen at komme til Fest i ASG. 

Det aarlige Andespil løber af Stabelen paa Søn-
dag. Der er ingen Indskrænkninger i Gevinstlisten, 
og som sædvanlig spilles der om 20 lækre Ge-
vinster paa en gennemgaaende Serie til 2 Kr. 
Det maa da i disse Dyrtider siges at være bil-
ligt. Man kan f. Eks. vinde en Gaas, en af de 
fem fede ABlider, forsk. Stege, Ouvekort, Kaniner, 

Spegepølse, Fasan, „en halv Abe," Lagkage, Ma-
deira o. s. v. — altsammen noget, der i Dag vil 
være velkommen i ethvert Hjem. Udover Serie-
kortet spilles der om en ekstra Kæmpegevinst, 
der saa flot hedder „Køb, hvad De vil, for 50 Kr.," 
det- maa da lige være noget nu op til Jul. 

Man haaber som sædvanlig paa saa stor Til-
slutning, at begge Sale maa tages i Brug, og 
der bliver da ogsaa sørget for Siddepladser til 
ca. 300 Spillere. For at alle tydeligt kan følge 

Spillets Gang, etableres der et Højtaleranlæg, saa-
ledes at alle kan følge Spillets Gang paa bedste 
Maade. 

Endelig skal det nævnes, at der bliver en hel 
Række Trøstpræmier for de Tilfælde, hvor der 
skulde forekomme flere „Banko" paa samme Ge-
vinst. 

Bestyrelsen har haft et nyt Paafund denne 
Gang: Vi skal have Madkurven med, og saa er 
det Meningen at arrangere en hel lille Udflugt 
til de tilstødende Lokaler, hvor man saa i Tiden 
mellem Kl. IS og 19 kan nyde de medbragte Klem-
mer. Allerede Kl. 19 stemmer Svend Arvidsen Fi-
olen og indtil Kl. 22 gaar det løs med baade 
Swing og Gammeldags. 

Lad nu være med at tænke som saa, at der 
ingen anden er, som tager Mad med. Gør det 
allesammen, saa bliver det først rigtig morsomt. 

A. M. 
Udfordringstavlen 

Een Gang er ingen Gang, siger man jo, og 
derfor kommer vi igen. Udfordringstavlen bliver 
stadig ikke benyttet, saadan som vi ønsker, den 
skulde bruges. Det er en alt for god Ide, som 
ikke maa ligge ubenyttet hen. Disse Udfordrings-
kampe er meget nyttige, idet de giver Spillerne 
en glimrende Træning og Kamprutine, som vil 
komme dem til Gode i Holdturneringen. Jeg kan 
ikke forstaa, at der i Løbet af Oktober Maaned 
kun er spillet to Udfordringskampe. Er det Inter- 

~11111.•••11•00 

Prøv 
vore hjemmelavede Salater 

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

Varerne bringes 	Alt modtages til Regning 

6,6161 yDanica"-Fornyelse 

4I,A is! 	Hatte renses,  

Hatte faar nyt Liv 

ses, vendes og isættes nyt 
Baand, Foer og Svederem. 

Er Deres Hat umoderne, kan den faa ny Facon efter sidste 
Mode, kun kan Skyggen ikke gøres bredere. 
Korn ind og hør om Prisen, 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 



Søndag den 14. November Kl. 16 

afholdes det store aarlige 

Gaase-, Ande~ 
og Bankospil 

paa Gæstgivergaarden 

20 StA 	DaAh. 
1. 1 stor, fed Gaas 
2. 1 And 
3. 1 Flæskesteg 
4. 1 And 
5. 1 Spand Spegesild 
6. 1 And 
7. 1 Oksesteg 
8. 1 And 
9. 1 Kalvesteg 

10. 1 And 
11. 1 Gavekort 10 Kr. 
12. 3 hl Pindbrænde 
13. 2 Kaniner 
14. 1 Hare (flaaet og spækket) 
15. 1/2  „Abe" (Akvavit) 
16. 1 Lagkage 
17. 1 hjemmelavet Spegepølse 
18. 1 Gavekort 5 Kr. 
19. 1 Fasan 
20. 1/2  Fl. ægte Madeira 

Alle ovenst. Gevinster paa Seriekort for 2 Kr. 

Derudover 1 Ekstraspil å 50 øre med Gevinst 

»Køb, hvad De vil, for 50 Kr.« 
Udstedes i 10 Gavekort å. 5 Kr. til Afbenyttelse 

efter Behag hos Byens Handlende. 

300 Siddepladser, Højttaleranl., Trøstpræmier 

J. tikaelkahv !ned 
og spis Aftensmaden i de tilstødende Lokaler 

efter Bankospillet. 

Allerede Kl. 19 spiller Arvidsens 4 Mands Or-

kester op til Dans. Baltegn 50 øre. 

Nye Medlemmer optages ikke Festaftenen. 

1••••■•■•=.1.i. 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv 	Conrad Hansen 

essen, det er galt med? Eller er det endnu ikke 
gaaet op for Spillerne, hvilken Betydning disse 
Kampe har? Jeg tror, det vilde være klogt, hvis 
Udvalget gjorde noget for at forøge Interessen. 
I Sundby Badminton Klub har man lavet en ud-
mærket Konkurrence i Tilknytning til Tavlen. Der 
udsættes en Præmie til den Spiller (Herre eller 
Dame), der i Sæsonens Løb opnaar flest Points. 
Ifølge Reglerne giver hver Kamp Points — vun-
den Kamp 2 Points og tabt Kamp 1 Points — og 
Konkurrencen gælder alle Spillere, ogsaa Juni-
ores, samt baade Singler og Doubler. 

Skaan den nye Fodboldbane 
I den sidste Tid har mange Mennesker lagt 

Søndagsturen om ad det nye Idrætsanlæg for at 
se, hvor langt man er fremme. 

Det har vi selvfølgelig ikke Spor imod, men 
vi vil gerne saa kraftigt som muligt henstille til 
alle om at lade være med at trave ud i det ny-
saaede Stykke paa Fodboldbanen. Hvis dette 
Stykke hver Søndag bliver gennemjokket af en 
Masse Mennesker, kan man sige sig selv, at det 
spæde Græs vil lide derunder. 

Altsag! Hold Dem til Tilskuerpladsen. Her- 
fra kan De udmærket se over hele Pladsen. 

Idrætsfestens Regnskab 
Da vi endnu ikke er naaet saa langt, at vi 

kan bringe et specificeret Regnskab, og det af 
den Grund er tvivlsomt, om vi saa kan bringe 
det før den aarlige Generalforsamling, vil vi nøjes 
med at bringe et foreløbigt. 

Indtægter: 
Entre og Bal 
	

Kr. 2794,39 
Lotteri, Spil, Boder 
	

Kr. 5890,96 

Kr. 8685,35 
Udgifter: 

Annoncer, Underholdning, 
Præmier, Politi m. m. 	Kr. 1453,44 
Varer til Lotteri, Spil, Boder 

	
Kr. 3298,64 

Kr. 4752,08 
Overskud: Kr. 3933,27 

Lad Fagmanden raade Dem . 
Glødelamper . Sikringer . Batterier 
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper 

Reparationsværksted for Støvsugere, 
Strygejern, Varmeovne, Motorer m. m. 

Altid 1. Kl. Arbejde 

Nyinstallationer . Omforandringer 
Tilbud og Overslag uden Beregning 

S. Aa. Andersen 
Kirkegade 5 . Tel f. Allinge 101 



UDSOLGT 
er det Ord, De ofte hører om 

flere af Aarets Julehefter 
Dagene op mod Jul. 

Vil De være sikker paa at faa 
det, De vil have, 

saa bestil allerede nu, 
hvad De skal bruge af 

Julehefter, Almanakker, 
Kalendere, Lommebøger o.s.v. 

Axel Mauritsen 
Kiosken 

Gymnastikken 
Da vi nu har faaet Ledere til 

begge Hold, Damer og Herrer, 
begynder vi igen den 12. No-
vember, og vi vil saa haabe, at 
Medlemmerne møder bedre op 
og viser lidt mere Interesse for 
Gymnastikken, for det er sikkert, 
at den mangler blandt de fleste 
Medlemmer i A.S.G. 

Jeg synes, at det er meget 
sløjt, at en Klub, der har et Med-
lemstal mellem 300-400 ikke kan 
stille mere end 5 Gymnaster. Det 
er under al Kritik, og det er sær-
lig Herrerne jeg hentyder til. Prøv 
een Gang at tage jer saa meget 
sammen, at I kan møde 2 Gange 
om Ugen; I trænger saamænd 
meget til det alle som en. 

For Damer bliver Gymnastik-
ken Kl. 20,30 og for Herrer Kl. 
19,30. 	 H. F. 

Badminton 
Den nye Badminton Haandbog 

for 1943 er nu udkommet, og de 
respektive Kredsformænds Beret-
ninger melder alle om Fremgang. 
Ifølge den Beretning, som For-
bundets Formand, Leo Hendrich-
sen, har aflagt, har der for hele 
Landet været en Fremgang paa 
61 Klubber, 2.260 aktive Med-
lemmer og en Del passive. Heraf 
kan man se, at der trods Tidernes 
Ugunst er Levedygtighed i denne 
forholdsvis unge Sport. 

For Bornholms Vedkommende 
har der ogsaa været Fremgang, 
idet Medlemstallet pr. 1. Januar 
1943 var 434 mod pr. 1. Januar  

1942 322, altsaa en Fremgang 
paa 112 aktive Medlemmer. Det 
maa anses for at være meget 
godt, naar man tager i Betragt-
ning, at Badminton her paa Born-
holm drives under langt mere 
beskedne Forhold end i det øv-
rige Land. Der er ingen Tvivl om, 
at Tilgangen vilde blive meget 
større, hvis Klubberne var i Stand 
til at bygge Haller, men det kan 
ikke lade sig gøre for vore smaa 
Klubber. Den eneste Klub, der 
kan paatage sig dette, er Rønne 
Badminton Klub, og jo før de 
kan skaffe en Hal, desto hurtigere 
vil Spillet kunne faa den Tilgang 
og Fremgang i Kvalitet, som det 
fortjener. 

Noter 
Bestyrelsen vedtog paa sit sid-

ste Møde at købe Stole til Klub-
lokalerne, da man havde faaet et 
meget fordelagtigt Tilbud. Nu faar 
vi altsaa noget at sidde paa, men 
saa mangler vi altsaa noget at 
se og høre paa. Der er dog in-
gen Tvivl om, at det nok skal 
komme, saa derfor raader vi Med-
lemmerne til at have et godt øje 
med Udhængsskabene. 

Vor tidligere Forretningsfører 
og Bestyrelsesmedlem Robert Jør-
gensen er blevet ansat som Kom-
munebogholder i Aakirkeby. Han 
har sikkert ikke kunnet undvære 
Bornholm længere. Vi ønsker ham 
til Lykke med Forfremmelsen. 

I B,1910's sidste Medlemsblad 
oplyses, at 9 af Klubbens Damer 
har taget Idrætsmærket, deraf 3 
Bronze med Sølvkrone. Der var 
kun 6 Herrer, men de er til Gen-
gæld stabile, da 1 faar Guldmær-
ket med 4 Sløjfer, 2 Guldmærket 
med i Sløjfe, 1 Sølvmærket og 
2 Bronzemærket. 

Det forlyder, at A.S.G. fra Ko-
lonnen har faaet en Badminton-
spiller, Nr. 23, som er i Stand til 
at give vor ubestridt dygtigste 
Spiller nok at bestille — ja, endog 
klø ham. Passer det, Ejgil? 

Det er ellers sjældent, Kolon-
nen viser sig fra den Side. 

Haandboldudvalgets Formand, 
Carlo Mortensen, er flyttet til Røn-
ne. Vi siger ham Tak for hans 
Arbejde for A.S.G. 

Hvad sker der? 
Gymnastikken 

Hver Tirsd. og Fred. for Herrer 
Kl. 19,30, for Damer Kl. 20,30. 
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me, 

lodiet lodier 
bedre, 
sjove 
Brandstrup. 

optræde 
møblet 
Deres 
Revue. 

Ove 

I,  

liver liver op, 
naar 

Stemme 
De 

 hvornaar 
for Dem. 

opfører 
egen private 

Ra 
A. Pedersen 
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Man har altid Lyst 
til at høre Musik. 
Et Par kvikke Me- 

	

Humøret bliver 	. 

De hører Arhoffs 
eller en Vise med 
kan selv bestem- P: 

de to Herrer skal 

	

Grammofon- 	... 
naar 	som helst 	11:i 

11: 
Grammofon- 
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WI  Der er 7 forskellige Aristona
...-- 

Modeller P"' 
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Petit Annoncer 

Brugt Skrivemaskine købes 

GO RI',/ ITZK AS TRYK, ALLE N6E 

Findes der virkelig ingen, som 
kan hjælpe os med de Fodbold- 	 Kiosken anviser 

resultater, vi efterlyste for. Gang? 


