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I 3 aar har ASG-bladet levet, ej nogen lang
aarrække, men dog nok til at vise, at bladet
er levedygtigt. Hvorvidt bladet har udfyldt sin
mission, eller hvorvidt medlemmerne har været
tilfredse i de 3 aar, er vel nok vanskeligt at udtale sig om, men eftersom der saa godt som aldrig
findes nogen kritik over bladet i dets spalter,
saa kunde det tyde paa, at det er saadan, som
det skal være. Det maa være en vis tilfredsstillelse
for den, der er bladets redaktør.
I de forløbne 3 aar har bladet haft den samme
redaktør, og det er som bekendt Vilhelm Mauritsen. Nu vil han ikke mere, og grunden er den,
at hans tid ikke tillader det. Det er noget man
maa bøje sig for. Man maa gøre sig klart, at
det er et betydeligt arbejde og tager en masse
tid at „skrive" ASG-bladet. Jeg vil tro, at mange
er af den opfattelse, at det er lavet paa et øjeblik, men det er det absolut ikke. Derfor vil vi
takke Vilhelm for den tid, han har arbejdet med
vort medlemsblad.
I den kommende tid skal jeg overtage redaktørvirksomheden. Det er mit haab, at jeg maa
kunde udføre det paa en saadan maade, at alle
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maa blive tilfredse — det bliver nok vanskeligt.
Mit ønske skal være, at medlemmerne vil benytte
ASO-bladets spalter meget mere, end tilfældet
har været tidligere. Altsaa, find pen og blæk frem —
blyant kan ogsaa bruges — og luft jeres mening.
ASG-bladets spalter er parat til at modtage jeres
indlæg.
Gunnar Nielsen

ASG's generalforsamling
Generalforsamling afholdtes den 25.-1.-44 paa
Højers hotel.
Formanden Axel Mauritsen bød velkommen til
de ca. 50 medlemmer, der var mødt. Efter at
man havde sunget slagsangen, udbad formanden
sig forslag til dirigent og sekretær. Valgt blev
slagtermester Willy Rømer og sparekasseassistent
Gunnar Nielsen, henholdsvis som dirigent og sekretær.
Andet punkt paa dagsordenen var formandens
beretning. Han indledede med at mindes et af
ASG's medlemmer, der var afgaaet ved døden
i aaret, der gik, nemlig Holger Jacobsen, der gik
ned med „Zampa" af Rønne. Holger Jacobsen
havde været en frisk og rask dreng, der havde
gjort udmærket fyldest paa juniorholdene. Formanden takkede ham for den indsats, han har

Allinge-Sandvig Sømandsforening indbyder
herved egne og A.S.G.s Medlemmer til

Dilettantkomedie

Søndag Eftermiddag den 27. ds. Kl. 16 prc. paa Gæstgivergaarden. — Der opføres i bornholmsk
Mundart af Nexø Dilettanter :

„Skandilla hos ..etererinjana
Billetter a 1,50 og 2,00 kan forudbestilles i Kiosken, Telefon Allinge 142, fra Mandag den 21. ds.
Billetter, der ikke er afhentet senest Lørdag Kl. 18, sælges ved Indgangen. Kl. 19 Dans for de to
Foreningers Medlemmer.
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CARL LARSEN
Vestergade, Tlf. Allinge 104

gjort for klubben. Ære være hans minde! Forsamlingen rejste sig.
Derefter gik formanden over til den egentlige
beretning og udtalte: „Aaret 1943 har været et
svært aar at komme igennem, baade økonomisk
og sportsligt, men heldigvis lysner det nu. Vi kan
regne med, at vi i aar kan tage det nye „Stadion"
i brug, og saa er der ingen tvivl om, at vi igen
skal faa pustet liv i idrætsarbejdet. Trods nedgang i det sportslige staar ASO alligevel i dag
som en sund og livskraftig forening. Vi har i dag
459 medlemmer, hvoraf de 160 er aktive, kun
er det nu at haabe, at alle disse maa blive aktive i ordets rette forstand." Formanden omtalte
derefter i korte træk foreningens forskellige sportsgrene og disses arbejde i det forløbne aar og
tilføjede: „Der er ingen tvivl om, at ASO trænger til en rigtig kraftig indsprøjtning over hele
linien, og det skal ske ved en kraftig indsats i
alle afdelinger, for atter at bringe ASO frem i
lyset paa det sportslige omraade. Der skal gøres
noget for at faa ledere og instruktører, ligesom
det er meget vigtigt, at de folk, der vælges ind

i ledelsen, er besjælet af den rette aand og lyst
til at tage fat." Formanden slog i denne forbindelse til lyd for, at ASO skulde være medvirkende
til at faa oprettet de lokalforbund paa Bornholm,
der mangler, bl. a. atletik og haandbold. Formanden omtalte videre foreningens egne lokaler, som
nu staar færdige til at tages i brug. Startomkostningerne havde været ca. 800 kr. ASO-bladet
havde været et udmærket og nu næsten uundværligt bindeled mellem ledelse og medlemmer.
Ved omtalen af festlighederne fik idrætsfesten
en særlig omtale. Overskuddet havde været ca.
4000 kr. Formanden udtalte sin tilfredshed over
den saakaldte „nye linie," hvor man havde standset for tilgang af udenbys passive medlemmer.
Allerede nu kunde man se, at tonen ved foreningens arrangementer var forandret til det bedre.
Efter en omtale af den bornholmske idrætsforsikring, som man nu kunde vente ført ud i livet
i den nærmeste tid, sluttede formanden sin beretning med at udtale en tak til bestyrelse og idrætsudvalg for godt samarbejde i det forløbne aar.
Efter formandens beretning aflagde de forskellige udvalgs formænd beretning.
Fodboldudvalget: Vilhelm Mauritsen : Der havde
været tale om at engagere Carl Haagensen som
træner, men han var optaget. Til træningen havde
der været ualmindelig sløj tilslutning, og man
havde derfor indkaldt til et medlemsmøde. Det
mødte 15 spillere, og de gav løfte om at spille,
saaledes at man i hvert fald kunde stille et hold.
Juniortræningen havde haft god tilslutning. V.
Mauritsen omtalte derefter de forskellige holds
resultater, de var alt andet end gode. Hjemmekampene var spillet paa RB's bane. I cupturneringen var ASG naaet til semifinalen, men tabte
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faar Familien det rigtige Udbytte af Radioen. Den
har lige faaei et Hovedeftersyn — og saa var det
alligevel ikke saa dyrt som ventet.

Send Deres Radio til Eftersyn
— den trænger sikkert til det!

Ove A. Pedersen . Østergade 28 . Telefon Allinge 120

adio

Kom og hør de nye Modeller ingen Købetvang. Rimelige Betalingsvilkaar.
1. Kl. Reparationsværksted med sidste nye fintmærkende Maaleinstrumenter.
Friske Annodebatterier, Tørbatterier, Lommebatterier. Elektriske
Pærer, aut. Osram-Forhandler.
Nordbornholms største Udvalg i Grammofonplader.

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind . Nørregade 8, Allinge Telefon
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der til B 1910 med 0- 1. Af efteraarsturneringen
havde man kun naaet at faa spillet en kamp,
derefter kom undtagelsestilstanden. V. Nlauritsen
rettede en tak til Hans Jensen for hans udmærkede arbejde med juniores.
Badmintonudvalget: Ejgil Jensen : Omtalte holdturneringen, som bestod af 3 hold. ASG havde
placeret sig nederst. Nu bestod holdturneringen
af 5 hold. Resultatet af den sidste holdturnering
var det, at ASG atter havde besat jumbopladsen,
og dermed var ASO rykket ned i B-rækken. Denne
daarlige placering skyldtes den kendsgerning, at
man kun havde een dame, der spillede kampe.
Det vilde sige, at ASG hver gang paa forhaand
har tabt 6 kampe af 14. Det var for stort et
handicap. Ved bornholmsmesterskaberne var ASO
repræsenteret af 3 spillere. Det gav et mesterskab, og det var i dame single ved Else Mau-

Prøv
vore hjemmelavede Salater

vi bruger den gode Olie
Dina Sørensens Eftf.
Sv. Hansen, Telf. A11.38
Varerne bringes

~EN

Gas-, Vand-, Sanitetog Blikkenslagerarb.
Alt i Nyt og Reparationer
udføres omgaaende

Emil Kofoed
aut. Gas- og Vandmester
Telf. Allinge 160 . Storegade 15, Allinge

Arbejdsdreng
flink, opvakt, antages 1. April, evt. straks. God Løn.
Gas- og Vandmester Emil Kofoed

ritsen. De to øvrige tabte i de indledende kampe.
Ejgil Jensen gav derefter en kort omtale af klubmesterskaberne. ASG havde haft et B-stævne
2. juledag.
Udv. for fri idræt og gymnastik: Hans Punch:
Indledede med at omtale fredensborgløbet, hvor
ASG havde 4 mand med. De 3 fuldførte. Placeringen blev nr. 11-13-18. Opfordrede de aktive
medlemmer til at gaa i træning til det næste
fredensborgløb. 9 medlemmer havde taget idrætsmærket. Ved idrætsfesten vandt ASG alle løbene
undtagen stafetløbet, som Hasle vandt. Springene
blev begge vundet af Standard. Gymnastikken gik
elendigt for herrernes vedkommende, idet der i
starten kun mødte 4-5 mand, og saa blev man
naturligvis nødt til at holde op. Til damerne havde
man meget svært ved at finde en leder. Det lykkedes dog til sidst. Der var god tilslutning, og
damerne var glade for deres leder frk. Frederiksen.
Haandboldudvalget: I Carlo Mortensens fravær
aflagde Axel Mauritsen beretning.
1. holdet havde placeret sig som nr. 3 af 5
hold og 2. holdet som nr. 4 af 5 hold. 1. holdet
vandt pokalen ved idrætsfesten, idet de vandt
over Standard i en forrygende kamp. Der maatte
3 omkampe til, før vinderen var fundet.
Alle beretninger blev godkendt. Johs. Holm oplæste regnskabet, som balancerede med 27.995 kr.
Indtægten ved de forsk. sportsgrene beløb sig til
893,45 kr., medens udgiften var paa 2.883,96 kr.
I kontingent og indskud var indkommet 1.376,75 kr.,
saa at der fremkom et underskud paa 613,76 kr.
Til gengæld havde festerne givet et overskud paa
4.582,27 kr., hvoraf idrætsfesten alene 3.925,77 kr.
Paa idrætsanlægget havde foreningen betalt
13.549,65 kr.
Poul Jørgensen stillede et spørgsmaal angaaende boderne. Det blev besvaret af kassereren.
Regnskabet godkendtes.
Byggefondets regnskab og beretning blev aflagt af Aage Kofoed.
Matinen havde givet et udmærket overskud.
Han rettede en tak til de mennesker, der havde
medvirket og hjulpet fil. En bortlodning havde
givet et overskud paa 214 kr., det var alt for lidt.

Usigivergaarden

Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Telefon 49

Smag vore
hjemmelavede Spegepølser

Rømer
Slagterforretning . Telefon 118 og 136

Salget af byggefondsmærker stod helt stille. Beholdningen var sidste aar 927,31 i aar 2.051,46 kr.
ASG-bladet: Gunnar Nielsen.
Regnskabet:
Indtægt
Udgift
Kassebehold. overf. fra f. aar
Indg. f. annoncer
Indg. f. restancer
Indg. f. programsalg v. idrætsf.
Trykning af bladet
Postvæsenet: Porto
Kassebehold. at overf.

182,21
881,55
20,00
150,00
850,30
147,31
236,15
1.233,76

1.233,76

Regnskabsmæssigt set var det det bedste aar
i bladets historie, idet man for første gang havde
et reelt driftsoverskud. Det er ikke meningen,
at bladet skal lægge sig penge op, men det er
altid godt at have en god kassebeholdning at
ty til, dersom det skulde blive nødvendigt. Rettede en tak til annoncørerne for deres imødekommenhed og velvilje. Ligeledes en tak til bogtrykker A. Uornitzka for det udmærkede arbejde,
han havde leveret i aarets løb, Gunnar Nielsen
gjorde opmærksom paa, at dersom der var nogen, der ikke fik bladet, men som havde ret dertil,
saa skulde de gøre vrøvl paa rette sted, nemlig
hos ham. Opfordrede medlemmerne til at benytte
bladets spalter betydelig mere, end tilfældet har
været tidligere.
Saa var man naaet til punkt 6 i dagsordenen,
og det var valgene. Det første gik let og smertefrit. Axel Mauritsen blev enstemmigt genvalgt
til formand med akklamation. — Derimod gik
valget af fodboldudvalg mindre godt. Det gik
saadan, at man maatte opgive det. Det var umuligt at finde 5 mand, der vilde lade sig vælge.
Man enedes om at udsætte dette valg til senere.
Formanden udtrykte sin beklagelse over, at det
ikke kunde lade sig gøre at faa valgt et udvalg
til at varetage fodboldens interesse. Det var dog
klubbens vigtigste idrætsafdeling.

Badmintonudvalg: Knud Jensen, Knud Holm,
Hans FMt Larsen. Supp. Ove Holm.
Fri idræt og gymnastik: Peter Emil Larsen,
Hans Funeh, Carlo Bendtsen. Supp. Else Sassersen.
Ilaandboldudvalg: Rigmor Rønne, Margrethe
Fåit, Ove Jørgensen. Supp, Kaj Kofoed.
Svømmeudvalg: Hans Jensen, Orla Jensen,
Erik Henriksen. Supp. Ove Holm.
Revisorer: V. Staffensen, Aage Kofoed. Supp.
W. Lind.
Fanebærer: Gunnar Nielsen. Supp. K. W. Bech.
Forretningsfører og redaktør for ASG-bladet:
Gunnar Nielsen.
Byggefond: W. Lind, W. Rømer, Aa. Kofoed, A.
Gornitzka og Ove Holm.
Klublokalernes ledelse blev overladt til bestyrelsen.
Rekvisitforvalteren: Bestyrelsen vil forhandle
med rekvisitforvalteren, naar det ny idrætsanlæg
bliver færdigt. Rekvisitforvalterens arbejde vil jo
for fremtiden blive betydelig større, end tilfældet
har været før.
Sidste punkt paa programmet var eventuelt:
Der blev udtrukket 4 aktier. Gartner Pedersen
kunde tænke sig, at protokollen blev læst op ved
generalforsamlingerne. Hertil svarede A. Mauritsen, at det vilde blive en længere oplæsning,
idet sidste aars bestyrelsesmøder fyldte godt og
vel 30 sider. Desuden er det blevet vedtaget at
holde forhandlingsprotokollen lukket. Man kan
selvfølgelig altid faa besked om, hvad der staar
i forhandlingsprotokollen.
Gunnar Nielsen rettede en tak til V. Mauritsen
for hans arbejde som redaktør af ASG-bladet.
Axel Oornitzka indbød AS0's medlemmer til et
møde paa hotel Allinge. Emnet var orienteringssport. Det var skiforeningen, der vilde prøve paa

Lad Fagmanden racede Dem . .
Glødelamper . Sikringer . Batterier
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper
Reparations~rksted 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

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

„Danica"-Fornyelse
Gamle Hattet
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.

FritzRetisch
Telefon 5

Allinge

Kunstnerfarve og Pensler

P. C. Holm
at faa orienteringssporten indført paa Nordbornholm. Der udspandt sig en diskussion om, hvorfor
ASO ikke havde prøvet paa at faa orienteringssporten indenfor sine rammer. I al almindelighed
er det skiforeningerne, der tager orienteringssporten paa programmet, og det er af den simple
grund at prøve paa at holde liv i skiforeningerne,
naar der ingen sne er.
Derefter hævede dirigenten generalforsamlingen
med at takke for god ro og orden. Til slut udbragtes et kraftigt besvaret leve for ASO.
Uddrag af ASG's Regnskab
Fodbold
Badminton
Haandbold
Atletik og Gymnastik
Svømmeopvisning
Kontingent og Opkrævning
Renter og Afdrag
Fodboldbanen
Spil og Boder
Klubben
Dagpenge til 3 tilskadekomne
Diverse
Fester
Indsat i Sparekassen
Hævet i Sparekassen

184,49
213,98
86,25
364,25
44,48
1.376,75
651,25
290,97
10.308,10
14.475,00
27.995,52

1.697,83
484,00
167,55
534,58
206,50
700,00
13.549,65
442,22
757,02
274,00
645,03
5.725,83
2.811,31
27.995,52

J. H.
Betragtninger over generalforsamlingen
Det kan ikke nægtes, at denne generalforsamling var en stor skuffelse. For det første var der
ikke mødt saa mange, som man havde regnet
med ; ikke saadan at forstaa, at fremmødet var
saa forfærdelig ringe, men i forhold til de foregaaende aar, var det for lidt, og for det andet
var generalforsamlingens forløb meget utilfredsstillende. Utallige gange under valgene hørte man
dette: „Jeg vil ikke, jeg har ikke tid” o.s.v. Hvad
i al verden skal en forening gøre, naar dens
medlemmer ab solut intet vil have med ledelsen

at gøre? Er man virkelig saa bange for at gøre
et stykke arbejde for klubben? Naturligvis tager
det meget af ens fritid, men ærlig talt, er A.S.G.
det ikke værd? Man forstaar det ikke, bevares
der er undtagelser, der er naturligvis dem, der
ikke kan afse mere af deres fritid, men at en saa
stor del af A.S.G.s medlemmer ikke kan afse en
smule af deres fritid paa A.S.G., det er ganske
uforstaaeligt. Man forstaar saa udmærket godt
formandens bitterhed, den kom nemlig tydelig
frem i aftenens løb, og de haarde ord, der lød
fra hans mund, var absolut ikke for haarde.
Der var 5-6 aktive medlemmer, der sad i restaurationen, og da formanden kaldte sammen
til generalforsamlingens begyndelse, blev disse
naturligvis ogsaa opfordret til at komme med
ind i mødesalen, men hvem der ikke kom, det
var disse medlemmer. Hvorvidt de er gaaet lige
efter, eller de har siddet der et stykke tid, er for
saa vidt lige meget, men een ting er givet: Saadan kan man ikke opføre sig overfor sin klub,
dersom man er sportsmand.
Fællesmøde i »Klubben«
I Klubben afholdtes den 2.-2. et orienterende
fællesmøde. Saa godt som alle udvalgsmedlemmer var mødt — der manglede een. Desværre
lykkedes det jo ikke at faa valgt noget fodboldudvalg paa generalforsamlingen, saa dette udvalg
glimrede ved sin fraværelse.
Formanden bød velkommen og udtrykte haabet om et godt samarbejde. De fleste af udvalgs-

Onsdag den 16. Februar Kl. 19,30 afholdes

Instruktionsmøde
i Klublokalerne (Teknisk Skole)
Overlærer Hedegaard og Bankfuldmægtig K. Henriksen gennemgaar Fodboldlovene og Turneringsreglerne. — Alle fodboldinteresserede indbydes —
specielt alle aktive Spillere og eventuelle Dommeraspiranter. Rø Idrætsforening er indbudt.
Efter Mødet afholdes

Ekstraordinær
Generalforsamling
Dagsorden:
Valg af Fodboldudvalg
2. Eventuelt
Husk Sukker til Kaffen
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Johannes Holm, kasserer.
Knud Jensen, Hans Funch, Ove
Jørgensen, Hans Jensen, samt
den kommende formand for fodboldudvalget, som det forhaabentlig lykkes at faa valgt paa
den ekstraordinære generalforsamling.

ASG-bladets udsendelse
For fremtiden vil bladet komme
d. 1. i hver maaned i stedet for
som før d. 10. Man skal derfor
gøre opmærksom paa, at redaktionen slutter d. 20. i hver maaned. Husk det!
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Allinge Radioforretning
William Lind, TelE Allinge 95
r

Gunnar Nielsen, næstformand.

u

Kender De Glæden
,
ved at komme hjem
med en ny Grammofonplade, som man længe har
ønsket sig? Nu er det endelig lykkedes at skaffe denne
Plade, og man lægger den
forventningsfuld paa Grammofonmøblet. Og saa lyder de dejlige Toner i Stuen, De føler Dem
tryg i Musikkens Verden, hvadenten Louis Armstrong eller Artur Schnabel er Deres Yndling.
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idræt og gymnastik: Hans Funch.
Haandboldudvalget: Ove Jørgensen. Svømmeudvalget: Hans Jensen. Byggefondet: Willy Rømer.
Bestyrelsen bestaar herefter af:
Axel Mauritsen, formand.

••-~..l. u----====w-u---- ......... .12.:2r
.
• - D
111 I '

medlemmerne er unge folk, thi
paa generalforsamlingen vilde de
gamle jo ikke mere. Formanden
haabede, at det var de rette folk,
man havde faaet valgt, og at
de vilde gøre et stykke arbejde
for foreningen. Han mindede om,
at det ikke alene var udvalgsformanden, der skulde arbejde,
nej, hvert udvalgsmedlem skal
tage sin tørn. Formanden beklagede meget, at man ikke havde
været i stand til at faa valgt et
fodboldudv, paa generalforsamlingen, det er første gang i ASG's
historie, at noget saadant er sket.
Derefter drøftede man de forskellige idrwtsafdelingers arbejde.
Udvalgene konstituerede sig
med følgende formænd. Badmintonudvalget: Knud Jensen. Fri

Badminton
Bornholmsmesterskaberne bliver afholdt i Rønne Søndagene
den 13. og 20. ds., henholdsvis
i Single og Double. Herfra er
tilmeldt Ejgil Jensen og Poul
Neuschwang i Single. I Double
danner de et Par.
Der bliver afholdt et aabent
Stævne i Aakirkeby den 27. ds.,
hvor der spilles Double for alle
B Spillere. Lad os nu se nogle
nye, som tager med. løvrigt se
i Udhængsskabene.
K. J.

Til Fastelavn
har vi et stort Udvalg i
Masker, Hatte, Huer, Skæg
Næser, Serpentiner,
Tudehorn, Rullemops,
Skraller, Spøg og Skæmt,
Bordpynt o.s.v.
Nye Dessins i store Fastelavnsris og
smaa Bord-Ris.

KIOSKEN

Vi skal vælge Fodboldudvalg
Som andetsteds omtalt her i
Bladet, lod det sig desværre ikke
gøre at faa valgt nogen Ledelse
til vor Fodboldafdeling paa Generalforsamlingen. Der er nu indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling Onsd. d. 16. i Forb.
med Instruktionsmødet. Her er
eneste Punkt paa Dagsordenen:
Valg af 5 Medlemmer til Fodboldudvalget, og vi henstiller saa
kraftigt som muligt til alle fodboldinteresserede om at møde op.
Vi maa have den Skamplet, at
vi ikke kunde finde dem paa Generalforsamlingen, vasket af os,
saaledes at vi kan indvie vort
nye Stadion i Aar med Orden i
denne Afdeling.
Forhaabentlig
kan vi finde de 5 Mand som skal
have Fornøjelsen af at lede vor
Fodboldafd. i „Indvielsesaaret."
A. M.
Løbetræningen begynder
Søndag formiddag kl. 9,30 og
onsdag aften kl. 19 er der løbetræning. Denne foregaar fra udrykningskol., her er der lejlighed
til at faa et brusebad efter træningen, og i nærheden af kolonnen er der det herligste terræn
at træne i. Denne træning er ikke
alene for atletikfolk, men ogsaa
fodboldspillerne har godt af nogle
løbeture i terrænet. Det er aldeles ikke for tidligt, at fodboldspillerne tænker paa at faa lidt
konditionstræning. For atletikfol-

Fodboldinstruktionsmøde
I Klubben
I den sidste Tid har D' Herrer
Overlærer Hedegaard og Fuldmægtig K. Henriksen fra Aakirkeby turneret i de bornholmske
Klubber med Foredrag om Fodboldlovene og Turneringsreglerne. Paa Onsdag den 16. kommer
Turen til ASG, og Mødet afholdes i „Klubben.Vi anbefaler alle Fodboldinteresserede om at møde op, særlig vil vi gerne se alt hvad Byen kenes vedkommende gælder det
kan opbyde af aktive Fodbold- ogsaa om at faa konditionen i
spillere, baade Juniores og Seni- orden, særlig med fredensborgløbet for øje, men ogsaa af hensyn
ores.
Det bliver saaledes den første til den kommende atletiksæson.

Klubaften i vore egne Lokaler. Altsaa— søndag og onsd. mødes
Der tør vicere fuldt flus paa vi paa kolonnen til nogle raske
A. M. løbeture.
denne Aften.
GORNkTZ K AS TRYK, ALLINGE

