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Sportspladser
4fit
og nu
Rundt om i landet dukker den ene nye sportsplads frem efter den anden. Millioner efter millioner gaar med til at lave disse pladser. Ældre
mennesker ryster paa hovedet og siger: „Det er
vanvid at ofre saa mange penge paa den slags."
Ungdommen siger: „Den er helt i vinkel." Hvad
er saa rigtigt? Ser man paa det økonomiske, saa
kommer man uvægerligt til det resultat, at pengene
saa godt som alle gaar til arbejdsløn. Man maa
huske paa, at arbejdet paa sportspladserne er
nødhjælpsarbejde. Det vil altsaa sige, at de penge,
der bliver udbetalt for arbejdet paa en sportsplads, det er penge, der er gjort et stykke arbejde for, men dersom sportspladserne ikke skulde
laves, ja, saa vilde de mænd, der arbejdede der,
blive arbejdsløse, og som følge deraf skulde de
have arbejdsløshedshjælp. Summa summarum pengene skal i alle tilfælde ud af statskassen.
Der er vel ingen, der vil paastaa, at det er bedre
at give penge ud til arbejdsløshedshjælp end til
arbejdsløn. Ja, det er meget godt, indvender man
saa, men al den jord, der gaar til sportspladserne,
det er som regel den bedste jord, der bliver anvendt, den kunde bruges til agerjord eller haver,
og paa den maade udnyttes til noget fornuftigt.
Saadan set er dette argument meget rigtigt, men
det er nu alligevel ikke holdbart. Man kan ikke
uden videre sige, at den jord, man bruger til
sportspladserne, bliver brugt til noget ufornuftigt.
Er det ikke bedre, at de unge mennesker befinder
sig paa en sportsplads, udførende en eller anden
idræt, fremfor at de staar paa et gadehjørne og

spytter langspyt og udslynger sjofelheder til de
forbipasserende, eller at de sidder paa værtshus
og solder? Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl
om, at det første er at foretrække.
Udviklingen har medført, at de „sportspladser,"
man havde før, var utilstrækkelige baade pladsmæssigt og kvalitetsmæssigt. Der burde og skulde
gøres noget, og det blev der ogsaa, resultaterne
ser man nu — ogsaa her i Allinge-Sandvig. Det
skal ungdommen af i dag være glad og taknemlig for, og det er den ogsaa. Beviset herfor ser
man bedst i den kendsgerning, at aldrig nogensinde har saa mange dyrket sport, som tilfældet
er nu. Det skyldes sikkert for en stor del de
store, dejlige sportspladser.
Naar man i gamle dage skulde dyrke sin sport,
f. eks. fodbold, saa kom man ud paa sportspladsen, som dengang oftest var en aaben mark,
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til Salg.
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Kirkegade 5 . Telf. Allinge 101

klædte sig af bag en busk
hvis der var nogen — og gav sig til at spille fodbold ; d.v.s.,
man løb rundt og sparkede, som man bedst kunde,
sommetider ramte man bolden og sommetider en
græstot. Der var ingenting, der hed instruktør

ind i et hyggeligt omklædningslokale, klæder sig
af og hænger sit tøj pænt op paa de knager,
der er. Ude paa banen, der er herlig jævn og
plan med et godt græstæppe, er der som regel
en leder eller træner, som tager sig af spillerne,

eller leder. Naar man var færdig med at træne, hjælper dem til rette og viser dem, hvorledes de
gik man hen og tog sit tøj paa igen uden at
faa vasket sig eller paa anden made gjort sig
ren, d.v.s., at man tog tøjet paa et legeme, der
var pjaskvaadt af sved. Det er for det første ubehageligt og for det andet noget godt svineri.
I dag tager man ud paa sportspladsen, gaar
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vore hjemmelavede Salafer

vi bruger den gode Olie

skal bære sig ad; i det hele taget leder træningen. Naar denne er slut, gaar man ind og tager
et brusebad og klæder sig derefter paa. Saa er
man godt tilpas og veloplagt. Som man ser, er
der en kolossal forskel paa før og nu.
Lad os alle baade gamle og unge være glade
for de nye sportspladser og lade være med at
skumle over de mange penge, der bliver brugt
„smidt væk," som mange siger. Sportspladserne
er til glæde og gavn for alle.

Ekstrafin Spegepølse
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Hvordan er deres syn paa

sporten.

Dette spi3-rgsmaal har vi tænkt at rette til
nogle af byens borgere — sportsfolk og ikkesportsfolk. Ganske naturligt henvender vi os
først til ASGs formand, A.;.-el 31c.0

ASO-Bladets Redaktør har spurgt mig om mit
Syn paa Sporten, og det skal jeg meget gerne
svare paa. Emnet er stort, og der kunde skrives
mange Sider, uden at det derfor vilde blive helt
udtømt.
Idræt og Sport har man kendt, saa længe der
har levet Mennesker paa Jorden, og Formalet
med Idrætten har altid været at udvikle en sund
Sjæl i et sundt Legeme. Mange Mennesker mener i Dag, at Idrætslederne har svigtet deres Opgaver, og at Idrætten har udviklet sig til Konkurrence og Rekordjageri. Vel skal det indrømmes,
at enkelte Sportsgrene er kommet lidt paa Afveje, men i det store hele tror jeg, vi ejer en
Stab af Ledere, der har den rigtige Indstilling
overfor Sporten.
Hvorfor have noget imod Kampmomentet og
Kappestriden i Idrætten. Det er jo den, der gør,
at den enkelte lægger sig ekstra i Selen for at
gøre sig gældende, samtidig med at Kampe og
Opvisninger virker som den allerbedste Propaganda over for dem, der staar uden for de ak-
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Nordbornholms største Lager af
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blev den store Sukres, fordi den
er pæn, solid og besparende.
Faas stadig hos

Fritz
Reusch
Telefon 5
Allinge
tives Rækker. I et Land som Danmark, hvor
Sporten drives som rendyrket Amatørsport, tror
jeg ikke, der er nogen Fare for, at Udviklingen
skal gaa ad forkerte Baner.
Der vil i de kommende Aar ske en mægtig
Fremgang i Idrætsarbejdet, hvor Stat, Amt og
Kommune vil erkende Sportens Betydning for den
opvoksende Ungdom. Vi vil ret snart komme til
at opleve, at hver By eller Landsby vil faa Pladser og Sale, hvor man efter Dagens Besvær kan
slappe af i en eller anden Idrætsøvelse, efterfulgt
af det herlige Bad under Bruserne. En saadan
Afslutning paa Dagen hærder og træner Legemet, saa det bliver lettere og behageligere at
stag den næste Dag igennem. Kun den, der selv
har fornemmet denne herlige Rekreation ovenpaa
en slidsom Dag, kan tale med om, hvad Idrætten
kan give sine Udøvere.
Har Idrætten nogen opdragende Egenskaber?
Ja, i allerhøjeste Grad. Se blot paa den Skare
af Idrætsungdom, der Søndag efter Søndag Aaret
rundt befolker vore Idrætspladser og vore Haller. De behøver ikke at hænge paa Restaurationerne for at faa deres Fritid til at gaa. De er
ivrigt optaget af deres Idræt, og det har de kun
godt af. Det gælder kun om at faa fat i de Unge
saa tidligt som muligt, faa dem ind i Idrætsorganisationerne og faa dem sat i Gang med den
Idræt, der passer bedst for dem. Derved faar de
en sund Fritidsbeskæftigelse, som er medvirkende
til at udvikle deres Karakter.
Enhver, der gaar i Gang med en Idræt, maa
lære at tage et Nederlag, maa lære at behandle
sine Modstandere som Kammerater og skal samtidig kunne hyldes som Sejrherre uden at tage
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Marcher

Klassisk

WiA&:Cdtt OG(101.
Allinge Radieforretning
Nørregade 8, Telefon Allinge 95

Skade af det. Tror De ikke, det er noget enhver
ung Mand eller Kvinde har godt af, ogsaa i det
praktiske Liv.
Holdsporten har andre værdifulde Egenskaber.
Her er Parolen: „Vi skal løfte i Flok." Her skal
den enkelte indordne sig under sin Leder, lære
at resignere og lære et Kammeratskab at kende,
som vel næppe er bedre noget andet Sted i Livet end netop paa Sportspladsen.
Og endelig gælder det for al Idræt, at de unge
lærer en vis Diciplin, og hvad dette betyder for
et ungt Menneske, ved vi alle.
Mit Svar paa Redaktørens Spørgsmaal kan
samles i ganske faa Ord saaledes: Idrætten betyder mere for den opvoksende Ungdom end de
fleste tror eller vil indrømme. Fremtiden vil ogsaa vise, at det er sande Ord, der siger: „Hellere
Axel Mauritsen
forebygge end helbrede."
Ekstraordinær generalforsamling
Den 16. febr. afholdtes ekstraordinær generalforsamling i „Klubben". Det eneste punkt paa
dagsordenen var valg af fodboldudvalg, og det
gik forholdsvis smertefrit. Valgt blev: Vilhelm
Mauritsen, Gunnar Andersen, Erik Henriksen, Karl
Aage Pedersen og Ove Jørgensen. Suppleant blev
Mogens Mortensen. Formand blev V. Mauritsen.
Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling afholdtes instruktionsmødet. Talere
skulde overlærer Hedegaard og bankfuldmægtig
Henriksen, begge Aakirkeby, være. Desværre havde Henriksen faaet forfald. Axel Mauritsen bød
velkommen til A.S.G.s og Rø Idrætsforenings
medlemmer, ca. 35 i antal. Referat følger.
Fodboldtræner
Bestyrelsen har vedtaget at engagere købmand
Sandersen, Svaneke, som træner for senior. Sandersen vil begynde mand. d. 6. marts kl. 19. Det
skulde være unødvendigt at opfordre spillerne
til at møde godt frem, men vi gør det for en sikkerheds skyld. Altsaa, tilslutningen bør være 100%.
Træningen til Fredensborglobet
er i fuld Gang og Tilslutningen er udmærket, og
iler er lelaab om, at vi kan stille 2 Hold. ti. F,

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer.
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser
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ved at komme hjem
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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.

og fastlægge det store og alsidige Program. Det vilde være for
tidligt at røbe Enkeltheder, hvorfor vi henviser til Dagbladenes
Spalter, naar Dagen for Premieren er fastsat.
A. G.
Toldass. Lundbech har været
saa elskværdig at transportere
sine borgerlaansaktier til byggefondet. Tak.

Gymnastikopvisning
Det er bestemt, at Gymnastikopvisningen skal finde Sted Søndag den 26. Marts. To Hold vil
deltage — AS G s Damehold og
Olskers Herrehold. Opvisningen
finder Sted paa Christensens Sal
Kl. 16. Entre: 1 Kr. for Voksne
og 50 øre for Børn. Bal fra Kl.
19,30-22. Baltegn 1 Kr.
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Allinge Radioforretning
William Lind, Telf. Allinge 95
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Badminton
Ved Bornholmsmesterskaberne
i Nexø Søndag den 13. Februar
skete der den store Overraskelse,
at Ejgil Jensen blev Mester
Herre-Single. Først vandt han
over Bredo Petersen, RBK, med
15-6, 15-9 og dernæst over Poul

PrO9rifIni for marts
En stor mangel paa gummisko Fodbold: Mandag kl. 19 inden-

Hjælp!

har bevirket, at flere aktive medlemmer ikke ser sig i stand til
at deltage i terrænløbstræningen.
Der er i aar stor tilslutning til løbetræningen, men den vilde blive
endnu større, dersom man kunde
fremskaffe nogle par gummisko.
Derfor hvis der er nogen blandt
bladets læsere, der har et par
saadanne sko og kan undvære
dem, ja, saa vilde vi være uhyre
glade, dersom vi rnaatte købe
dem. Prøv at se efter paa pulterkammeret, om der ikke skulde
staa et par gamle gummisko, det
gør ikke noget, at de ser farligt
ud, bare de kan hænge sammen,
og at der er saaler under dem.
Henvendelse til redaktionen.
Adresse: Vestergade 14, Allinge.

Den aarlige Matinå
til Fordel for Byggefondet
afholdes som sædvanlig sidst i
Marts Maaned. Udvalget er travlt
beskæftiget med at finde Emner

dørstræning efterfulgt af instruktion i „Klubben."
Badminton: Træning efter planen. Fællestræning tirsdag og
fredag kl. 19,30.
Klubmesterskaber: Fredag d.10.
double, fredag d. 17. single.
Haandbold: Onsdag d. 8. indledende aften i „Klubben."
Onsdag d. 22. instruktionsaften.
Fri idræt og gymnastik: Terrænløbstræning tirsdag og torsdag kl. 19, søn d . formiddag kl. 9,30.
Gymnastikopvisning søndag d.
26. kl. 16.

Cigaretpapir
Rullemaskiner
Maatter m. m.

Axel Mauritsen
Kiosken

