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Nu gaar vi snart til Valg! 
Til Januar har Nyordningen bestaaet i tre Aar, 

og man kunde maaske nu fristes til at spørge: 
Er det saa blevet en Forbedring, eller skulde vi 
have beholdt det gamle? Det kan der selvfølge-
lig være delte Meninger om, men jeg tror dog, 
at selv de mest haardkogte Modstandere fra den-
gang maa indrømme, at ,Systemet" har sin Be-
rettigelse. Grunden var, som bekendt, at aflaste 
Formanden en Del af Besværet og fordele Arbejdet 
paa flere. Er dette saa opnaaet? Ja, men dog 
ikke helt. Vi kan ikke faa det fuldkomment, selv-
følgelig, men enkelte af Afdelingerne har i de 
forløbne Aar arbejdet godt og selvstændigt. Det 
kommer i høj Grad an paa Ledelsen, og derfor 
kan jeg ikke forstaa, at Medlemmerne ikke tager 
mere Alvor med sig, naar de gaar til General-
forsamling. Man skulde dog tro, at de var deres 
Ansvar bevidst og selv interesserede i, at For-
eningen blev ledet af de bedst kvalificerede Med-
lemmer. 

Derfor er det saa underligt at se, hvor skødes-
løst Medlemmerne paa vore Generalforsamlinger 
behandler Valgene. De bliver behandlet saadan: 
Lad os bare faa det overstaaet saa hurtigt som 
muligt, for det er vel nok noget kedeligt noget. 

Bestil i god Tid tit Jul 
den Steg, Gaas eller And, De 
havde tænkt Dem, i 

W. Reiners Slagterforretning 

NB. Smag vort hjemmelavede Paalæg 

Ja, det er kedeligt, for de trækker saa længe ud, 
men hvis man tænker over, hvor stor Betydning 
Valgene har, kunde man vel nok væbne sig med 
saa stor Taalmodighed. Tænk paa, hvad det be-
tyder, hvis der bliver valgt en Mand, som ikke 
er i Stand til at udfylde Pladsen. Han skal sidde 
der et helt Aar, maaske mere, og Lysten til at 
gøre Arbejdet er nok heller ikke saa stor. Hvad 
saa ? Ja, han bliver ved, fordi han er valgt og 
havde Lyst dengang, men han tager ikke sin Op-
gave alvorligt nok, og Lysten taber han snart. 
Han faar ikke den Hjælp, han behøver, og er 
ikke alene i Stand til at passe den Plads, han 
er indvalgt til. Det er ikke nok, at han er dyg-
tig i den Sportsgren, han skal repræsentere. Der 
kræves meget andet. Han skal kunne forhandle 
sig til Rette, han skal have Indsigt i sit Arbejde 
og kunne løse en Opgave. Og saa skal han frem 
for alt være selvstændig. Det kan ikke nytte, at 
han opgiver straks. En Sag har som Regel flere 
Sider, og det gælder om at se den rigtigt an og 
løse den tilfredsstillende. 

Det er mit Haab, at disse faa Ord vil vække 
vore Medlemmer til lidt Eftertanke og faa dem 
til at omfatte Valgene med mere Alvor end tid-
ligere. Og lad os blive fri for de smaa private 
Hævnakter, som fremstaar ved, at „vi skal fore-
slaa ham, for han foreslog mig." De kender det 
godt, ikke sandt! Kan vi blot faa Medlemmerne 
til at interessere sig for, at de rigtige Folk bli-
ver valgt, vil meget være naaet. 

Holdturneringen i Badminton 
er nu afsluttet for i Aar, og det er ikke gaaet 
saa godt for os, da vi har tabt til de Klubber, 
vi har spillet imod. Man kan just ikke sige, at 
det ser lyst ud for Badmintonafdelingen i Øje-
blikket. Der har de sidste Aar været en Tilbage-
gang i Spillerantallet, og der har i Aar kun til-
meldt sig 29 Spillere_ Det er endda ikke det værste, 



Det eh 	)4cIdsell 
den trænger til Udskiftning. Henvend Dem der, 

hvor De kan faa det Apparat, De netop ønsker, 

nemlig i 

1. Kl. Reparationsværksted 
Akkumulatorer oplades 

Pladespillere 
Støjskærmede Antenner 

Batterier til alle Formaal 
Elektriske Barbermaskiner 
Lommelygter m. m. 

Nordbornholms 
Radio åervice 

Ove A. Pedersen . Telefon Allinge 120 

men det er meget værre, at vi fuldstændig mangler 
Damer til Holdturneringen. I de to første Kampe 
spillede Lilly Riis med, men hun har maattet op-
give paa Grund af Sygdom, og nu har vi altsaa 
slet ingen. Det er selvsagt et stort Handicap, at 
6 af vore 14 Kampe, hver Gang vi stiller op, er 
tabt paa Forhaand, da vi ikke kan spille Mixed-, 
Dame-Double og Dame-Singlerne. Det er 6 Kampe 
ialt det drejer sig om. 

Jeg tror, der skal gøres noget for de yngste. 
Vi kan slet ikke undvære dem. Vi maa gøre no-
get for at faa dem til at interessere sig for Bad-
minton. Det er trods alt dem, vi skal have fat 
paa, det er dem, der skal føre Spiliet videre. Jeg 
tror, vi maa have fat i dem i Skolealderen, om 
ikke andet, saa maa vi stille Ketschere til deres 
Raadighed og paa en eller anden Maade løse 
Boldspørgstnaalet. Det er en Opgave for Badmin-
tonudvalget, som de burde sætte en Ære i at 
faa løst. 

Rønne II ASG 

Denne Match spilledes i Rønne Søndag d. 7. 
November. Alt i alt gik det godt, idet vi vandt 
6 af 8 spillede Kampe, men med de 6 Kampe, 
der var tabt paa Forhaand, blev Resultatet alli-
gevel en Sejr til Rønne paa 8-6. 

De Kampe, der ikke blev spillet, var: Dame- 

Single II og III, Dame-Double I og II og Mixed-
Double II og III. Resultaterne: 

Herre-Single I: Neuschwang-Vilsky 10-15, 15-8, 
18-14. Herre-Single II: Eigil Jensen-Nørregaard 
17-16, 15-9. Herre Single III: „Basse"-Nyland Niel-
sen 15-9, 15-6. 

Dame-Single I: Lilly Riis-Inger Petersen 9-12, 
12-10, 11-8. 

Herre-Double I: Neuschwang og Ejgil-Vilsky 
og Clausen 14-17, 15-12, 15-12. Herre-Double II: 
Fffit Larsen og Kn. Jensen-Vejlgaard Jørgensen 

- og Juleskoen 
køber man hos 

CARL LARSEN 
Vestergade, Tlf. Allinge 104 

Prøv 
vore hjemmelavede Salater 

Kornfede Gæs og Ænder 

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

Varerne bringes 	Alt modtages til Røgning 



og G. Jensen 11-15, 6-15. Herre-Double III: Ove 
Holm og Kn. Holm-Nørregaard og Ipsen 15-11, 
8-15, 15-11. 

Mixed-Double I: Lilly Riis og Kn. Jensen-Inger 
Petersen og V. Jørgensen 6-15, 7-15. 

Svaneke—ASG 
spillede imod hinanden Søndag d. 14. November. 
Vi tabte selvfølgelig igen, og denne Gang var 
der Afbud til 7 Kampe. Af hvilken Grund den ene .  

Herre-Double ikke blev spillet, ved jeg ikke, men 
jeg har hørt en lille Fugl synge om, at det var 
Udvalget, der havde sløset med Sagerne. For-
øvrigt skete der i denne Match en Sensation, 
idet det stærke Svaneke-Par, Brdr. Bahn, blev 
slaaet i en haard 3 Sæts Kamp af Neuschvang 
og Ejgil. Det er første Gang vi har slaaet dem, 
og det er første Gang, de er blevet besejret i en 
Turneringskamp. 

Resultaterne: 
Herre Single I: Neuschwang — Peter Petersen 

6-15, 6-15. HS II: Ejgil Jensen—Verner Lind-
blad, 15-5, 15 —10. HS III: Ove Holm — Arne 
Larsen 18-17, 4-15, 9-15. 

Dame Single I: Lilly Riis—Petra Bahn, 0-11, 
0-11. 

Herre Double I: Neuschwang og Ejgil—Leo 
og Ludv. Bahn 13-15, 17-15, 18-17. HD III: 
Ove Holm og Kn. Holm—Sv. Holm og Arne Lar-
sen, 7-15, 15-10, 6-15. 

Mixed Double I: Lilly Riis og Kn. Jensen—
Petra og Ludv. Bahn, 7-15, 1 15. 

ASG—Rønne I 
spillede her i Allinge Søndag d. 21. November, 
og vi led her et stort Nederlag paa 14-0. Ikke 
en eneste Kamp kunde vi vinde, og vi havde 
dog haabet, at Neuschwang skulde have vundet 
sin Kamp. Der er Stof i ham, men han er ikke 
videre flittig eller energisk i sit Spil. Ejgil kunde 
heller ikke true Pilegaard, dertil er denne for 
stærk en Spiller, og Ejgil mangler Prikken over 
i'et, det sidste „Nyk,"der skal give ham Sejren. 
Det var med andre Ord: Ikke saa godt. 

Resultaterne: 
Herre Single I: Ejgil Jensen—Svend Pilegaard, 

11111~11 

Gas-, Vand-, Sanitet- 
og Blikkenslagerarb. 

Alt i Nyt og Reparationer 
udføres omganende 

Emil Kofoed 
aut. Gas- og Vandmester 

Telf. Allinge 160. Storegade 15, Allinge J 

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

Ligkistelager 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser 

Gamigiuergaarden 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

8-15, 12-15. HS II: Neuschwang—Holger Staf-
fensen, 2-15, 13-15. HS III: „Basse"—Kaj Han-
sen, 7-15, 1-15. 

Dame Single I: Lilly Riis—Else Hansen, 8-11, 
2-11. 

Herre Double I: Neuschwang og Ejgil—K. Han-
sen og Pilegaard, 9-15, 3-15. HD II: Fffit Lar-
sen og Kn. Jensen—Sigfr. Jensen og H. Staffensen, 
2-15, 3-15. HD III: Ove Holm og Kn. Holm—
Kaj Haagensen og Henning Larsen, 2-15, 17-18. 

Mixed Double I: Lilly Riis og „Basse"—Else 
Hansen og Sigfr. Jensen, 8-15, 6-15. 

ASG—Nexø 
Søndag d. 5. December var Nexø her i Allinge 

og spillede 6 Kampe. Alle de øvrige vandt Nexø 
uden Kamp. Til denne Match havde vi ikke en 
eneste Dame, derfor var de 8 tabt paa Forhaand, 
Af de 6 Kampe vandt vi de 5 og var gennem-
gaaende ret overlegne. — Den eneste Kamp vi 
tabte, var Herre Single I, hvor Neuschwang 
mødte den lille, stærke Mogens Ipsen, som nær 

JULEGAVER 
Originale svenske Birketræski, 

Stave, Bindinger, Skivoks, Skisokker 
Skibluser til Damer, Herrer og Børn. 
Skindluffer, prima Kvaliteter 

tieerebrændte, kun 1. Sortering 

Fritz Reusch Allinge, Telf. 5 



Allinge Radioforretning 
den smukkeste juaeglide 

Alle Radiomærker føres 

Grammofoner og sidste Nyheder i Plader 

Tip-top moderne Reparationsværksted for Radio og Grammofoner 

Stort Udvalg i Bord-, Kip- og Læselamper og Lampetter 

Sidste Nyheder i moderne Pergamentskærme til alle Formaal 

Anode- og Lommelampebatterier i alle Størrelser paa Lager 

WILLIAM LIND 
eXaMineret Radiotekniker 

Telefon Allinge 95 

havde maattet bide i Græsset. Det havde han 
sikkert gjort, hvis Neuschwang havde været mere 
agressiv, men der mangler vist en Del Træning, 
ikke sandt, Neuschwang ? 

Flerre Single I: Neuschwang 	Mogens Ip- 
sen 15-10, 6— 15, 11-15. Herre Single II: „Bas-
se"—Brink Gammelgaard 15-10, 15-5. Herre 
Single III: Ove Holm—Gunnar Pihl 13-15, 15 
—6, 15-2. 

Herre Double I: Neuschwang og „Basse" — 
Gunnar Pihl og M. Ipsen 15-9, 15-7. Herre 
Double II: Ove Holm og Kn. Holm — B. S. As-
sens og Brink Gammelgaard 17-14, 15--6. 
Herre Double III: Fålt Larsen og Knud Jensen 
—Joh.s Nielsen og Skibsted 15-10, 15 — 4. 

Det var vor sidste Kamp i Holdturneringen, og 
denne er nu afsluttet. Andetsteds i Bladet skal 
vi bringe en Oversigt over Stillingen i de to 
Rækker. 

Stillingen i Holdturneringen 
A Rækken : 

1. Rønne I 
	

46 Points 
2. Svaneke I 
	

40 Points 
3. Nexø I 
	

26 Points 
4. Rønne II 
	

15 Points 
5. ASG 
	

13. Points 
B Rækken: 

1. Østerlars 
	

35 Points  

2. Aakirkeby 	35 Points 
3. Østermarie 	29 Points 
4. Svaneke II 	29 Points 
5. Nexø II 	12 Points 

Dermed er Holdturneringen færdigspillet for 
begge Rækker, og det er jo ikke gaaet saa godt 
for vore Spillere. Det er især Damerne, det har 
knebet med; men vi haaber, at der vil komme 
nye Kræfter til næste Turnering. Som det ses af 
Stillingen, er vi blevet Nr. 5 — eller rettere Nr. 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv Conrad Hansen 

„Danica" -Fornyelse 
Gamle Hatte faar nyt Liv 

Hatte renses, 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. 
Kom ind og hør om Prisen. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 



Jo egner 
købes fordelagtig hos 

P. C. HOLM 

Porcelænsafdelingen 
er godt forsynet 
Isenkram, Køkkenudstyr 
Støbegods 

sidst — i A Rækken, og vi skal saa rykke ned i 
B Rækken, medens Østerlars rykker op. Det er 
jo altid kedeligt at rykke ned, men hvis vi ikke 
har nogle Damer til næste Turnering, har vi 
selvfølgelig ikke noget at gøre i A Rækken. Det 
er blot en Skam, at vi ikke kunde faa nogle faa 
Points endnu, for vi ved jo ikke, om vi kan faa 
et Par Damer til næste Sæson. 

E. J. 
Aaben Turnering i Allinge 

2. Juledag er der aabent Stævne i Gymnastik-
huset. Der spilles i Herre- og Mixed Double, og 
Turneringen er aaben for alle B Række Spillere. 
Vi haaber, at vore Spillere vil melde til saa mange 
som muligt, for det er det, der giver den bedste 
Træning. Startpengene er i hver Række 3 Kr. pr. 
Par. Efter Kampene er der Præmieuddeling og 
Fællesspisning paa Højers Hotel. Flæskesteg og 
Dessert, Pris pr. Kuvert 3,50 Kr. 

De, der vil deltage i Spisningen, bedes venligst 
give Udvalget Besked inden d. 20. ds. 

Derefter Dans paa Christensens Sal. 	E. J. 

1943-44 
Vi nærmer os Aarsskiftet med raske Skridt, og  

ASG Bladet gaar ind i sit fjerde Aar. Det Aar, 
som er gaaet, har i høj Grad været et Træng-
selsaar. Vi havde denne Gang haabet, at vi kunde 
tage vort nye Anlæg i Brug, men vi maa vente 
lidt endnu. Og det er altid godt at have noget 
at glæde sig til. 

Vi vil slutte dette Aar med at bringe vore tro-
faste Annoncører en Tak, fordi de i det forløbne 
Aar har været medvirkende til, at vi har kunnet 
udsende Bladet til vore Medlemmer. Vi vil ønske 
dem en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar 
og haabe, vi igen næste Aar kan mødes i et godt 
Samarbejde. 

Det samme gælder alle vore Medlemmer: 
En rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. 

Redaktøren 

Hvad skal Anlægget hedde? 
Hvem kan finde det bedste Navn til vort nye 

Idrætsanlæg, spørger vi, og saa skulde gerne saa 

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 

,Mdbt(delse 
2. Juledag Kl. 19 indbyder vi 
vore Medlemmer til den aarlige 
Julefest paa Gæstgivergaarden. 

Dans fra K1.19-22 
I Pausen Kl. 20,30 Uddeling af 
Aarets Idrætsmærker. Eventuelt 
lidt Underh. af lokale Kræfter. 

Hele Aftenen er gratis 
N B. Nye Medl. optages ikke 
efter 20. December. 



Via De umhe Som. 
paa at faa de Julehefter 

og Lommebøger, 
De plejer at have til Jul, 

saa bestil 

NU 
Op mod Jul plejer mange 
Hefter at være helt udsolgt 

Axel Mauritsen 
Kiosken . Allinge 

mange som muligt af vore Med-
lemmer giver deres Besyv med. 
Vi har uden Tvivl indenfor For-
eningen en Masse lyse Hoveder, 
for hvem det vilde være en smal 
Sag at finde et passende Navn. 
Lad os høre deres Forslag og 
faa dem frem her i Bladet. Maa-
ske kan vi faa en rask lille Dis-
kussion om Fordelene og Mang-
lerne ved de foreslaaede Ord. 
Læg Hjernen i Blød og spekuler 
lidt over dette. Skriv saa Navnet 
ned paa et Stykke Papir og send 
det til Redaktionen. Denne Gang 
skal vi alle være med. Vi har en 
Gang tidligere prøvet at faa vo-
re Læsere med, da vi skulde fin-
de et Navn til Klubben, men det 
gik ikke. Nu har vi derimod no-
get meget vigtigt at finde Navn 
til. Tænk Dem, — dette Navn vil 
blive slaaet fast i Dagbladene 
ved vore Sportsarrangementer—
det vil blive brugt af alle, store 
og si-Ina her i Kommunen, og 
hvem vil ikke gerne staa som 
Ophavsmanden til det fortræffe-
lige Navn, som vi nu i Fælles-
skab vil prøve paa at finde frem 
til. 

De indkomne Forslag vil blive 
offentliggjort her i Bladet, og vi 
vil slutte Konkurrencen med at 
stemme om. hvilket Navn der er 
det bedste. 

julefesten 

I Lighed med tidligere Aar af-
holder ASG sin Julefest 2. Jule-
dag paa Gæstgivergaarden. Paa 
Grund af de extraordinære For- 

hold og den tidlige Afslutning 
har Bestyrelsen besluttet at af-
lyse det traditionelle Kaffebord og 
i Stedet for nøjes med at indbyde 
vore Medlemmer til gratis Dans. 

Festen begynder Kl. 19 med, 
at Arvidsens Orkester spiller op. 
I Pausen bliver der som sæd-
vanlig Uddeling af Idrætsmær-
kerne og eventuelt lidt Under-
holdning af lokale Kræfter. Hvad 
det bliver, og hvorlænge det vil 
vare, kan vi selvfølgelig ikke sige 
paa nuværende Tidspunkt. 

Og saa haaber vi paa en Jule-
fest med det rigtige gamle ASG-
Humør, selv om vi ikke kan fe-
ste under de sædvanlige Former. 

Restancer 
De Medlemmer, der ikke har 

betalt deres Kontingent for hele 
Aaret, bedes hurtigst muligt se 
at faa dette Forhold bragt i Or- 
den inden julefesten, da de el- 
lers ikke vil faa Adgang. Det 
er et ganske naturligt Forlan- 
gende, som vi ved, alle kan ef- 
terkomme. 

Noter 

Beplantningen. 
Efter at Bestyrelsen har ind-

hentet Tilbud om Beplantningen 
rundt om Idrætsanlægget, har 
man paa det sidste Møde beslut-
tet at overdrage Arbejdet til Gart-
ner Ch. Jensen, Allinge. 

Vi efterlyser Ejeren til et Par 
hvide Gymnastikbukser og et 
Par graa Gummisko Nummer 
44, som er fundet ude i Gymna-
stikhuset. De kan faas ved Hen-
vendelse til Gunnar Nielsen, Ves-
tergade 14, Allinge. 

Ligeledes er der fundet et Par 
Fodboldstøvler i Haven til den 
Villa, som ligger ude ved Gas-
værksbanen. Ejeren kan henven-
de sig i Kiosken. 

Klubben. 
Vi meddelte i sidste Nummer, 

at vi havde faaet et fordelagtigt 
Tilbud paa Stole. Vi har nu købt 
42 Stole for ca. 300 Kr., og ef-
ter Nytaar kan vi begynde de 
paatænkte Klubaftener. Først da 
vil vi være i Stand til at faa Ud-
bytte og Glæde af vore Klublo-
kaler. 

Ring til Allinge 74 
eller kom og tal med os, 

naar De skal ha' Tryksager 

Altid hurtig - altid rigtig 

Gornitzkas Bogtrykkeri 

— — 
Vi har endnu mange Numre 

af Bladets tre Aargange, og hvis 
der er nogen, som er interesse-
ret i at faa nogle manglende Nr., 
kan de blot henvende sig paa 
Redaktionen, Havnegade 8. 

Vi efterlyser stadig Medlem-
mer, som kan hjælpe os med de 
manglende Oplysninger til Kamp-
bogen. Det er selvfølgelig især 
de Spillere, der har deltaget i 
Kampene, vi vil have fat i. Kom 
selv eller skriv en Seddel og læg 
den i Brevkassen, Havnegade 8. 

Andespillet den -14. Novbr. blev 
igen en stor Succes. Der blev 
som sædvanlig helt udsolgt, selv 
om vi i sidste øjeblik maatte 
ændre flere af Gevinsterne. Dog 
tror jeg ikke, de tabte derved—
tværtimod. 

Som ventet blev der et Over-
skud, oven i Købet paa cirka 
400 Kr. 

(Act.hets 
d3outitaam.eh 
2.oinakt 

Carl J. E. Aakerlund 

Og Lyngen den veg 

Er for enhver Bornholmer 
en kærkommen Julegave! 

Faas i alle Boglader 
Pris: 4,50 

GORNITZKAS TRYK,ALLINGE 


