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Glædeligt Nytaar!
Igen i Aar vil ASG's Bestyrelse og ASG-Bladets Redaktion ønske alle Medlemmer, Annoncører
og Venner, fjern og nær, et glædeligt Nytaar med
de bedste ønsker for vor Forening i det kommende Aar.
Som altid ved et Aarsskifte føler man uvilkaarlig
Trang til at kaste Blikket tilbage og se, hvad
man har faaet ud af den Tid, der er gaaet. Hvordan var Aaret for ASG's Vedkommende? Vort
største Ønske gik jo heller ikke i Fjor i Opfyldelse — Idrætsanlæggets Fuldendelse — men nu
er det dog blevet færdigt, saa i Aar tror vi, vi
kan komme til at tage det i Brug. Dermed har
vi næsten de ydre Rammer i Orden for at faa
det fulde Udbytte at vort Arbejde og kan saa
sætte flere Kræfter ind paa andre Omraader.
Det er stadig Alvorstider for vort Land, og
det er stadig magtpaaliggende at faa opdraget

Nummer 1

en dansk Ungdom, som staar parat til at tage
fat med Lyst og Kraft, den Dag Freden kommer.
Til dette kan Idrætten give sit store Bidrag. Den
kan opdrage og ruste dansk Ungdom, give den
Energi og Modstandskraft til ikke at lade sig
slaa ud, selv om de Opgaver, den vil blive stillet overfor, vil vise sig meget vanskelige at løse.
Der er ingen Tvivl om, dette vil ske. Vi maa derfor søge at dygtiggøre os paa alle Omraader
og aldrig glemme, at det er os, Ungdommen,
der skal bygge Landet op. Det er Ungdommen,
der vil blive Brug for, naar Verden igen falder
til Ro.
Gid vi alle maatte indse dette. Men det er ikke
nok at blive klar over sine Mangler, man maa
ogsaa prøve paa at rette dem.
Og lad det saa være vort Nytaarsønske, at
vi i det kommende Aar maa faa Fremgang inden
for Sporten og give vort Bidrag til Landets Genopbygning, og at ASG's Ledelse og Medlemmer
i Forening vil hjælpes ad med at bære ASG frelst
gennem Tidens Dødvande.

Redaktionen

Ure
Briller
Guld
Selv

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
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Allinge

Generalforsamlingen
afholdes i Aar Tirsdag den 25. Januar Kl. 19 prc.
paa Højers Hotel. Denne Aften maa vi altsaa
reservere ASG. Mange vil maaske studse over
det tidlige Tidspunkt, men Erfaringen viser, at
Valgene tager lang Tid, derfor maa vi begynde
tidligt. Vi skal jo være færdige til Kl. 22, saa
der bliver ikke saa lang Tid.
I Løbet af Aaret har en hel Del af vore Udvalgsmedlemmer forladt os, saa vi maa møde
godt frem, for jo flere der møder, desto flere har
vi at vælge imellem. Som altid maa vi tænke paa
at faa de rette Folk ind, og husk paa det, vi
skrev i sidste Nummer angaaende Valg.
Vi opfordrer derfor Medlemmerne til at møde

godt frem og minder om vort Generalforsamlings-

Prøv
vore hjemmelavede Salafer

vi bruger den gode Olie
Dina Sørensens Eftf.
Sv. Hansen, Telf. All. 38
Alf modtages til Røgning

Varerne bringes
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Finale: Kn. Holm og Ove Holm—Vilsky og Vejlg.
Jørgensen, 3-15, 8-15.
Mixed-Double: Lilly Riis og Kn. Jensen—Helga
Kofoed, ØIF og Arne Andersen, ØB, 5-15, 1-15.

Der var ikke ret mange Tilskuere til Stævnet,
som jo ogsaa blev lidt mat paa Grund af den
ringe Deltagelse. Efter Kampene uddelte A. Mauritsen Præmierne til Vinderne og udbragte et Leve
for dem.
Den efterfølgende Spisning var selvsagt ogsaa
ringe besøgt.
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Skistøvler

Badmintonspillere - Gymnaster

fags hos

Vi har gentagne Gange her i Bladet paatalt
det Svineri, som man undertiden kan komme ud
for i Gymnastiksalen. Det er ikke blevet bedre.
Man har oven i Købet fundet tomme Ølflasker
derude, og det skulde være unødvendigt at minde
om, at man selvfølgelig ikke drikker Øl, naar
man spiller Badminton. Men som sagt, det har
ikke hjulpet, og nu har vi faaet en Henvendelse
fra Kommunen om at sørge for, at den Slags
ikke sker oftere. Hvis det herefter sker, at Salen
ikke er i Orden eller rettere i tilbørlig Stand, vil
Kommunen ikke tillade os at benytte Salen.
I Anledning af dette, har Overlærer Andersen
udarbejdet et Reglement for Gymnastiksalens Brug,
og dette skal vi selvfølgelig ogsaa rette os efter.
Bliver disse Regler overtraadt, og det kommer

CARL LARSEN
Vestergade, Tlf. Allinge 104
motto: Er man rigtig ASGer, og interesserer man
sig for sin Forening, saa gaar man til Generalforsamling.
Der vil ikke blive Tid til at fremvise Films eller lign., men det traditionelle Kaffebord bliver
vi sikkert ikke snydt for. Vi mødes altsaa Tirsdag
Aften den 25. ds. paa Højers Hotel. Husk, det er Kl. 19 prc.
Den aabne Turnering
blev ikke nogen Sukces for os, da der ikke tilmeldte sig ret mange Par. For Herre-Double's
Vedkommende deltog der 7 Par og for MixedDouble 2, som altsaa begge gik lige til Finalen.
Det var selvfølgelig ikke de stærkeste Spillere,
vi fik at se, men der var dog flere spændende
Kampe. Især lagde man Mærke til den høje, lyse
Arne Andersen, ØB, som sikkert med Tiden kan
blive en god Spiller. Vi havde ventet, at vore
Spillere skulde hævde sig lidt bedre, men de
mangler Opfindsomhed i deres Spil. Det er for
meget lagt an paa at holde Bolden i Spil; de
skulde lægge sig mere efter at dræbe Bolden
og spille mere varierende.
Vi skal ikke omtale Stævnet nærmere, men blot
nøjes med at bringe Resultaterne:
Herre-Double: Knud Holm og Ove Holm—
Svend Kruse og Holger Jensen, Hasle, 15-9, 3-15,
15-12. Kn. Jensen og Hit Larsen—Arne Andersen, ØB og Erik Kofoed, ØIF, 10-15, 17-16, 15-7.
Jørgen Aagesen og Villy E. Petersen—Poul Vilsky og Vejlg. Jørgensen, RBK, 11-15, 9-15. Kn.

Holm og Ove Holm—Kn. Jensen og Hit Larsen,
15-10, 15-12. Vilsky og Vejig. Jørgensen—Svend
Arnoldus og Gregers Arnoldus, ØB, 15-8, 15-9.
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IENOMMIffia.

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager
Vi ordner alt vedrørende Begravelser

Gffisigivergaarden
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Telefon 49

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 . Telt. Allinge 101

200 nye Grammofonplader hjemkommet
Svenske Sang- og Harmonikap lader med Harry Brandelias og Lasse Dahlquist. Tidens
bedste Jazzorkestre, Hawaiimusik, Operetteplader, Marcher, klassisk Musik o.s.v.
Priser fra Kr. 2,85

Til Festligheder i Hjemmet udlejer vi Grammofoner med Plader.
Rejsegrammofon 2 Kr., med Plader 3,50 Kr.
Grammofonskab med Forstærker 7 Kr., med Plader 9,50 Kr.

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind Nørregade 8, Allinge Telefon

Allinge-Sandvig Gymnastikforening
afholder Tirsdag d. 25, ds. sin aarlige

95

Smag vore
hjemmelavede Spegepølser

Generalforsamling
paa Højers Hotel Kl. 19,00 præcis
DAGSORDEN

W. Rømer
Slagterforretning . Telefon 118 og 136

1. Valg af Dirigent og Sekretær
2. Beretninger
a. Formanden
b. Fodboldudvalget
c. Badmintonudvalget
d. Udvalget for Fri Idræt og Gymnastik
e. Haandboldudvalget
3. Regnskabet
4. Byggefondet
Beretning og Regnskab
5. ASG-Bladet
Beretning og Regnskab
6. Valg
a. Valg af Formand. A. Mauritsen afg.
b. Valg af Fodboldudv. og Suppleant hertil
V. Mauritsen, I. 0. Christiansen, C. Mortensen, Bernh. Jensen, W. Petersen afg.
c. Valg af Badmintonudv. og Suppleant hertil
Knud Jensen og Ejgil Jensen afg.
d. Valg af Udv. for Fri Idræt og Gymnastik
og Suppleant hertil. H. Funch afg.
e. Valg af Haandboldudv. og Suppleant hertil
H. Larsen, C. Mortensen, C. Mogensen afg.
f. Valg af Svømmeudv. og Suppleant hertil
H. Jensen, Orla Jensen, Erik Henriksen afg.
7. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant
V. Staffensen og Aage Kofoeg afg.
Som Suppleant afg. William Lind
8. Valg af Fanebærer og Reservefanebærer
Gunnar Nielsen og K. W. Bech afg.
9. Valg af Forretningsf. og Red. til ASG-Bladet
Gunnar Nielsen og Vilh. Mauritsen afg.
10. Valg af Byggefond
Poul Jørgensen, Aa. Kofoed, S. Aa. Andersen,
W. Rømer og Kaj Kofoed afg.
11. Valg af Ledelse for Klublokalerne
12. Rekvisitforvalter
13. Eventuelt

Det er i Aar meget vigtigt, at der bliver stort Fremmøde. Mange interessante Spørgsmaal skal drøftes,
ligesom det er vigtigt, at vi faar de rigtige Folk valgt
ind i Ledelsen.
Efter Generalforsamlingen fælles Kaffebord

os for Øre, bliver vedkommende Medlem eller
Medlemmer øjeblikkelig ekskluderet af Foreningen. Vi kan ikke have, at et enkelt eller enkelte
Medlemmer er Skyld i, at vi ikke kan faa Lov
til at benytte Gymnastiksalen. Det kan faa meget alvorlige Følger for os, og derfor er vi nødt
til at tage haardt.
Vi bringer her Reglementet, som vil blive slaaet
op i Gymnastiksalen.

Ordensregler
for Allinge Borgerskoles Gymnastiksal
1. Uvedkommende maa lade Gymnastikredskaberne og Skolens Materiel staa i Fred
2. Rygning i Gymnastiksalen er forbudt
3. Det er ligeledes forbudt at betræde Gymnastiksalen med Udendørsfodtej
4. Lederen af hvert Hold er ansvarlig for, at
alt gear forsvarligt til, samt at der gøres i Orden bagefter, og at Yderdøren laases.
Overholdes disse Regler ikke, kan det medføre,
at Gymnastiksalen bliver forbeholdt Skolerne.
C. Andersen
Idrætsanlægget
er nu saa godt som færdigt. Selv om det ikke
ser saa godt ud, da man blev nødt til at fylde
mere paa, venter vi dog at kunne tage det i
Brug til Efteraaret. Saa snart Vejret tillader det,
vil der blive saaet nyt Græs i det paafyldte Stykke
og paa Skraaningen. Løbebanen er ogsaa færdig — tilsyneladende — men der skal dog vandes

delt i en Pause under Julefesten:
Gunnar Nielsen Sølvmærke med
Guldskjold. H. Funch Sølvmærke.
H. Andersen Sølvmærke. Peter E.
Larsen Bronce med Sølvskjold.

og tromles flere Gang endnu, og
desuden skal alle større Slaggerstykker fjernes. Først naar alle
disse Smaating er bragt i Orden,
og der er lavet Trappe i Skraaningen, kan vi vente at faa det

ning. Paa et Møde først i December
Maaned vedtog Byraadet at fritage os for Betaling af vort Lysforbrug, derimod skal vi selv
som sædvanlig betale for Udsættelsen at Rengøringen til om Mor-

overdraget.

genen.

Det er dog meget tvivlsomt,
om Banen kan taale, at vi spiller alle Hjemmekampene i Efteraaret, men vi kan sikkert spille
en Indvielseskamp og en-to-tre
Hjemmekampe — forhaabentlig.

Sølvkrone. Lillian Friis, Else SasVi indbød i sidste Nummer til sersen og Margr. Fålt Broncem.
en Konkurrence om det bedste
Navn til Idrætsanlægget, men der
er endnu ikke indkommet en eneste
Besvarelse. Det kan dog være,
at der er nogen, der har Lyst
til at indsende et lille Indlæg eller
Forslag til Navn, saa vi lader
derfor Bladets Spalter endnu en
lille Tid staa aaben for Konkurrencen.
Er der virkelig ikke nogen, der
har en god Ide? Kom bare frem
med den.

Noter

Det meddeles fra BBU, at Foraarsturneringen bliver spillet saaledes, at der kaares en Vinder,
men denne faar ikke sit Navn
paa Pokalen Ligeledes foregaar
der ingen Op- og Nedrykning.
Dette betyder for os, at vi
kan komme til at indvie vort
Nu skal vi snart til at forberede
nye Anlæg i Mesterrækken.
os til Foraarsturneringen. Vi har
ligget stille længe, saa der er
BBU's omdisputerede „Spiller- ingen Tvivl om, at vore Spillere
hjælp" er endnu ikke traadt
er stive i Benene, men forhaaKraft. Grunden til dette er, at bentlig kan vi komme i Gang
Forsikringsraadet ikke vil god- med lidt Gymnastik indendørs.
kende den. Nu har man bestemt, Hvis vi skal naa at komme i
at Stridens Æble, Begravelses- rigtig god Form til Foraaret,
hjælpen, hellere maa stryges af maa vi saa smagt tænke paa at
begynde midt i denne Maaned.
Paragrafferne.
Foraaret bliver anstrengende, saa
Saa gaar det forhaabentlig
lad os være enige om at yde
Orden.
vort bedste, saa det kan lykkes
Allinge-Sandvig Samaritterne os at blive i Mesterrækken, selv
har efter Ansøgning faaet bevil- om vi alligevel kommer til at
spille Indvielseskamp i denne
get 25 Kr.
Række.
I nær Fremtid vil Overlærer
I B 1910's Medlemsblad bliver
Hedegaard og C. Henriksen, Aakirkeby, begynde en Foredrags- der slaaet til Lyd for en Drengeturne til alle Klubber, og her vil turnering, da Klubberne i Rønne
de instruere i Fodboldlovene og har en Stab af raske Drenge, som
aldrig faar Lov til at spille paa
Turneringsreglerne.
Det vil hos os blive en Klub- Hold, og samtidig siges der, at
aften og nærmere Besked kom- vi mangler en Ynglingerække her
paa Øen.
mer senere.
Denne Række har flere Gange
Det var som bekendt ASG, der været paa Tale, men det kan vist
gav Stødet til, at der kom elek- ikke lade sig gøre, for Klubbertrisk Lys i Gymnastiksalen, og nes Spillerantal er ikke saa stort.
vi har hele Tiden betalt Forbru- Det er rigtigt, at vi trænger til
get. Nu har vi imidlertid indsendt den. Alt for mange af JuniorspilAnsøgning til Byraadet om Fri- lerne lægger Fodbolden paa Hyltagelse for dette. Vi mente, det den, fordi de har faaet en Skræk
ikke var rigtigt, vi skulde betale i Livet ved at møde robuste Spildet Lys, som blev brugt ved Ren- lere i B- og C-Rækken, men en
gøringen om Morgenen, og da rask Dreng lader sig ikke slaa
Kommunen nu bruger Salen om ned af det.
Aftenen til Gymnastik i UngdomsIdrætsmærkerne blev i Aar udskolen, indsendte vi vor Ansøg-

Rigmor Rønne Bronce med Sølvskjold. W. Petersen Bronce med

G rammofonmøbler
Er De af dem, der ikke vil
tvangsindlægges paa bestemte
Musikprogrammet? Saa anskaf
et ARISTONA Grammofonmøbel og hyg Dem med den Musik,
De helst vil høre. ARISTONA
GR 95 er et dejligt Grammofonmøbel, hvis store, indbyggede
permadynamiske Højttaler kan
tilsluttes Radioen. Grammofonmotoren er universal for Jævnog Vekselstrøm. Pris Kr. 535.--.

Nordbornholms
RadioSehvice
Ove

A. Pedersen . Tlf. 120

Der er T forskellige Aristona Modeller

Brugt Dokumentmappe købes
Ernst nit

Skistøvler
Nr. 40, kun lidt brugt, sælges.
Nordb. Skiløber forening
Henv. Gornitzka, Tlf. Allinge 74
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