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Orienteringssport 
og Atletik 

Skiforeningen har hidtil haft glæde af sine ori-
enteringsløb, og forhaabentlig maa den stadig faa 
tilslutning fra sine medlemmers side. Antallet af 
deltagere har sikkert været over forventning. Det 
kan ikke andet end glæde ASG. Mange vil maa-
ske mene, at ASG har faaet en konkurrent i ski-
foreningen. Det tror jeg absolut ikke er tilfældet -
tværtimod. Naar det regner paa præsten, saa 
drypper det paa degnen, er der et gammelt ord, 
der siger. Skiforeningen er i dette tilfælde præ-
sten og ASG degnen. Det vilde være naturligt, 
at mange af dem, der har dyrket orienteringssport 
om foraaret, ja, vel det meste af vinteren, at de 
fortsætter med at drive sport sommeren med. 
Saa vidt jeg ved, er der ikke orienteringsløb om 
sommeren, hvorfor saa ikke rykke ind paa atletik-
banen og tage fat der. 

Naar vort idrætsanlæg om kort tid er færdigt, 
saa gælder det om at befolke det, ikke alene 
med fodboldspillere, men ogsaa med atletikfolk. 
Heldigvis ser det ud til, at en hel del af ASGs 
medlemmer har lyst og evner til at drive atletik. 
I hvert tilfælde gaar det godt med terrænløbs-
træningen, og det er naturligt, at disse folk rykker 
ind paa cindersbanen til sommer, men der er 
plads til mange flere. Orienteringsfolk, lad os se 
jer paa atletikbanen, ikke for vor skyld, men for 
jer egen. Man behøver ikke være konkurrence 
idrætsmand for at vise sig paa en sportsplads, 
der er ogsaa noget, der hedder motionssport. 
Det vilde være ganske naturligt, at enhver ori-
enteringssportsmand (kvinde) erhvervede idræts-
mærket. Idrætsmærkeprøverne er ikke sværere, 
end at enhver sund og rask mand eller kvinde 
kan tage dem, blot han eller hun vil lægge et 
stykke arbejde i træningen. Naar man først har  

faaet smag for atletik, saa hænger man ved. Atletik 
er saa alsidig en sportsgren, at der altid er noget, 
der fanger ens interesse. Grunden til, at atletik 
ikke er saa udbredt paa Bornholm, skyldes de 
ringe kaar, den maa trives under. De skulde blive 
ændrede, naar de forskellige nye idrætsanlæg bli-
ver færdige. Desværre ser man flere steder, at 
man undlader at lave en hel cindersbane, man 
nøjes med at lave en 100 meter bane og en spring-
grav og dermed færdig. Det er efter min mening 
forkert. Naar man har ofret en masse penge og 
arbejde paa et idrætsanlæg, saa bør man lave 
det fuldkomment. Idrætsanlægget i Allinge-Sand-
vig er, som det skal være, naar det bliver helt 
færdigt. Derfor — lad os befolke det, baade gamle 
og unge, kvinder og mænd. 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv Conrad Hansen 

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

ILigkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser 

Smag vore 
hjemmelavede Spegepølser 

W. Rømer 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 



Pladespiller udlejes 
med og uden Plader 

Telf. Allinge 120 

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 . Telf. Allinge 101 

Gælder det SKOTØJ 
saa... 	

CARL LARSEN 
Vestergade, Tlf. Allinge 104 

Hvordan er deres syn paa sporten? 
Vi har denne gang bedt borgmester 
Alfred Pedersen om at udtale sig. 

Naar ASG-Bladet har spurgt mig om mit Syn 
paa Sporten, skal jeg gerne svare herpaa. 

Det er mig en Glæde at se den Interesse, der 
i de senere Aar er blevet for Sporten baade i 
det øvrige Land og i vor egen By, ikke mindst 
hos den Ungdom, der møder til Sport og Idræt 
Aften efter Aften og Søndag efter Søndag. Men 
ikke mindre glædeligt er det at se med hvilken 
Interesse de ældre, der ikke selv er aktive Sports-
udøvere, omfatter dette. Dette viste sig jo paa 
den smukkeste Maade, da Borgerlaanet blev teg-
net blandt Byens Borgere, og Byraadet gik ind 
for det nye Idrætsanlæg. 

Sporten har været kendt lige saa langt vor 
Kultur gaar tilbage, om end den har arbejdet 
under forskellige Former og Vilkaar gennem Ti-
derne; men jeg synes, vi har Lov til at være 
glade ved, at den i vor Tid er blevet hele Folkets 
Ejendom uden Hensyn til Stand eller Stilling. 
Sporten har en udviklende og opdragende Be-
tydning. Den udvikler baade Tanke og Legeme  

og er et Led i at holde sit Legeme sundt. Her-
til kommer det opdragende Moment, der ikke er 
det ringeste, og som vil gavne den enkelte gen-
nem hele Livet. 

Alle har jo ikke Evner i samme Retning, men 
her gælder det, at den enkelte vælger den Idræts-
gren, han har Anlæg for, enten dette saa er Gym-
nastik, Fodbold, Haandbold, Badminton, Spring, 
Løb o. s. v. Det gælder i Sporten, som overalt 
her i Livet, at skal der naas et Resultat, maa der 
arbejdes planmæssigt og efter et System. Alt for 
mange Steder har man set og det gælder vel 
særlig i de mindre Byer og paa Landet — at 
Udøvelsen af Sporten er foregaaet planløst og 
tilfældigt. Paa dette Punkt er der syndet meget, 
ogsaa i vor By. Det glæder mig derfor ogsaa, 
at der i de senere Aar er sket en Ændring her. 
Man har indset, at der maa begyndes fra neden 
og arbejdes fremefter for at faa et Resultat af det 
Arbejde, der udføres. Ingen Læremester eller Virk-
somhed vil jo overlade sine Lærlinge at arbejde 
paa egen Haand uden den nødvendige Ledelse. 

Efter min Mening maa der for hver Idrætsgren 
og for hvert Hold være en kvalificeret Leder, 
der forstaar sin Opgave, og som er i Kontakt 
med sit Hold. Han maa her lede og vejlede og 
lære Holdet Samarbejdets vanskelige Kunst. I de 
Tider vi gennemlever, og i de Tider, der kommer, 
gælder det navnlig — ogsaa udenfor Sportsplad-
sen — om at samarbejde, og kan Grundlaget for 

Haveredskaber og Fro faas hos 

P. C. Holm 

Nye Cykler 
er vanskelige at skaffe. Lad derfor 
Deres gamle Cykle hovedreparere 
og lakere hos 

ARNE SVENSSON . Tlf. Sandvig 45 
1. Kl. Arbejde . Alt i Reservedele 

Gas-, Vand-, Sanitet- 
og Blikkenslagerarbi 

Alt i Nyt og Reparationer 
udføres omgaaende 

Emil Kofoed 
aut. Gas- og Vandmester 

Telf. Allinge 160 . Storegade 15, Allinge 



RADIO Alle Mærker modtages til Reparation 

Nyeste moderne Maaleinstrumenter . 15 Aars Erfaring 
Ring til Allinge 95 

Allinge Radioforretning William Lind . Nørregade 

Prøv vore hjemmelavede Salater 
vi bruger den gode Olie 

Ekstrafin Spegepølse 

Svend Hansen 
Dina Sørensens Eftf. Tel f. All. 38 

Varerne bringes 

Ung Pige 
kendt med almindelig Husgerning antages 1. Maj. 
Lidt Bygang. Maa kunne ligge hjemme. 

Svend Hansen, Dina Sørensens Eftf. Tlf. All. 38 

Gffisigivergaarden 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

den enkelte til at kunne samarbejde med andre 
læres her, er meget vundet. Man maa lære at 
tage Hensyn og at forstaa andre, og her igennem 
udvikles ogsaa det gode Kammeratskab, som har 
saa stor Betydning. 

Til Slut nogle Ord om vore lokale Forhold. 
Jeg tror ikke, at Ungdommen i Allinge-Sandvig 
er ringere end andre Steder, heller ikke sports-
mæssigt set. De daarlige Resultater, der er opnaaet 
ved Konkurrencer de senere Aar, maa tilskrives 
de daarligere Forhold, de har arbejdet under end 
deres Kammerater, som de har mødt i Konkur-
rence. Disse Forhold er nu ændrede. Idrætsplad-
sen vil nu i Foraaret blive gjort færdig. Den vil 
blive gennemgaaet, reguleret, oprettet og gjort 
færdig til Brug. Det er min Tro, at der til Efter-
aaret vil kunne spilles enkelte Kampe paa Fod-
boldbanen. Den maa skaanes mest mulig til at 
begynde med, men enkelte Kampe maa den kunne 
holde til, og til næste Aar skulde den kunne taale 
at bruges i hvert Fald til Turneringskampene. Med 
Hensyn til Løbe- og Springbaner skal disse kunne 
bruges i Sommer. Der vil nu blive sat alt ind 
paa at faa Anlæget færdigt, saaledes at dette kan 
afleveres til ASU. 

Til Gengæld haaber jeg ogsaa, at de unge nu 
tager sig sammen, passer deres Træning og ar-
bejder for den Sport, de dyrker, enten dette nu 
er Fodbold, Haandbold, Badminton, Atletik eller 
hvilken Gren, de har valgt, saaledes at de kan 
repræsentere den By, de tilhører, og vise, at de 
er paa Højde med deres Kammerater andre Steder. 

Alfred Pedersen 

Gennemgang af 
fodboldlove og turneringsregler 

Referat af overlærer Hedegaards foredrag 

„I et velordnet samfund skal der være love, 
saaledes at man ved, hvad man har at rette sig 
efter. Det samme gælder i fodbold. I gamle dage 
var der ikke ret mange regler eller love, det ene-
ste man faktisk ikke maatte, det var at tage bol-
den med hænderne, ellers maatte man omtrent 
opføre sig, som man vilde. Maalmanden maa 
tage med hænder, og det hændte dengang, at 
en rnaalmand tog fat i en modspiller og smed 
ham væk. Dommeren lod det passere. 

Hver union har sine turneringsregler. Alle disse 
regler bør enhver fodboldleder kende. Spillere 
og dommere bør kende en del af dem. 

Dommeren er højeste myndighed paa banen, 
og han er tillige ganske uundværlig, uden ham 
kan en kamp ikke spilles, derfor bør han paa 
alle maader gøre sit til, for at han kan bevare 
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Læder- og Gummifodted 
forsaales hurtigt, billigt, fikst og solidt 

H. Strut Jørgensen 
Træsko ombundes 

4 	Manufakturforretning 
oid Nordbornholms største 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 



Kender De Glæden 
ved at komme hjem 
med en ny Gram- 
mofonplade, som man længe har 
ønsket sig? Nu er det ende-
lig lykkedes at skaffe denne 
Plade, og man lægger den 
forventningsfuld paa Grammo-
fonmøblet. Og saa lyder de dej-
lige Toner i Stuen, De føler Dem 
tryg i Musikkens Verden, hvad-
enten Louis Armstrong eller Ar-
tur Schnabel er Deres Yndling. 

Allinge Radioforretning 
William Lind, Telt'. Allinge 95 
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Efter afdøde Kontorist 
Transen Holm har vi nu 
overtaget Forhandlingen af 
John R. Hansens anerkendte 

Stempler 
Forretnings- og 
Foreningsstempler 
Nummeratører 
Perforermaskiner 
Datostempler 
Kontroltænger 
Dørplader 
Emailleskilte m. m, 

Omgaaende Levering 

Axel Mauritsen 
Kiosken 

sin autoritet overfor spillerne. Han 
skal selvfølgelig først og fremmest 
gøre sig de største anstrengelser 
for at dømme rigtigt og retfær-
digt. Han skal have konditionen 
jorden, saaledes at han ikke er 
tvunget til at trisse rundt midt 
paa banen, nej, han skal være 
der, hvor det foregaar. 

Een ting er de bornholmske 
dommere slemme til, og det er 
at undlade at klæde sig om til 
en kamp. De smider blot jakken, 
og saa er det i orden. Det er 
meget forkert. En dommer skal 
være omklædt saavel som spil-
lerne. Det staar ikke skrevet noget 
sted, men det er en uskreven lov. 
Det første en dommer skal gøre, 
naar han kommer ud paa fod-
boldbanen før en kamp, er at 
forvisse sig om, at banen er i 
orden, om græsset er kortklippet, 
om stregerne er tydelige, og om 
felternes størrelse er rigtige. I mod-
sat fald maa kampen ikke finde 
sted. 	Fortsættes i næste nr. 

Haandboldfilmen 
Onsdag den 22. marts afholdtes 

et haandboldinstruktionsmøde 
„Klubben". Der var mødt ca. 30 
damer og 15 herrer. Kystbetjent 
Villy Rasmussen, der har lovet 
at lede træningen i aar, holdt et 
ganske kort foredrag. Derefter 
rulledes den udmærkede haand-
boldfilm. Det er meningen at prøve 
paa at faa haandbold i gang for 
herrer. Gid det maatte lykkes. 
Træningen begynder efter paaske. 

Badminton 
Der blev afholdt Klubmester-

skaber i Badminton Fredag den 
17. Marts i Herre-Single og Herre-
Double. Tilslutningen var meget 
daarlig. I Single var der tilmeldt 
4 og i Double 2 Par. 

Klubmestre for Aaret 1944 blev: 
Herre-Single: Kn. Jensen. Herre-
Double: Ove Holm og Kn. Holm. 

Resultaterne var følgende: 
Herre-Double: Ove Holm og Kn. 
Holm—Kn. Jensen og H. FWt 
Larsen, 17-16, 6-15, 15-1. Herre-
Single Kn. Holm—Ove Holm, 
5-15, 11-15. Kn. Jensen —Fait Lar-
sen, 15-5, 15-4. Kn. Jensen —Ove 
Holm, 15-6, 12-15, 15-10. 

Hermed slutter Badminton for 
denne Sæson med Udgangen at 
Marts Maaned. 	 K. J. 

Fri idræt og gymnastik 
Da matineen af forsk. grunde 

rnaatte udsættes en uge, saaledes 
at generalprøven vilde falde paa 
den samme søndag som gymna- 
stikopvisningen, saa man sig nød- 
saget til at henlægge opvisningen 
til 2. paaskedag. Som tidligere 
meddelt vil man faa 2 hold at 
se, nemlig et damehold fra ASG 
og et herrehold fra Olsker. 

Atletiktræningen vil for frem-
tiden foregaa fra klubhuset og 
ikke fra kolonnen, samtidig er 
træningsaftenerne ændret til ons-
dag og fredag. Nu naar træningen 
skal foregaa fra idrætsanlægget, 
maa man huske paa, at træning 
paa løbebanen og springbanerne 
foreløbig ikke er tilladt. Trænin-
gen skal altsaa i den første tid 
foregaa i terrænet. 

PrOgrinini for april 
Fodbold: Seniortræning hv. tirs-
dag og torsdag kl. 18,30 prc. 
under ledelse af E. Sandersen. 

Juniortræning hver mandag og 
onsdag kl. 18,30 prc. under le-
delse af Hans Jensen. 

Turneringskampe efter planen. 
Fri idræt og gymnastik : Gym-
nastikopvisning 2. paaskedag kl. 
16 paa Gæstgivergaarden. 

Atletiktræning: Onsdag og fre-
dag kl. 19,30, søndag formiddag 
kl. 9,30. Træningen foregaar fra 
klubhuset. 
Haandbold: Træningen paabe-
gyndes efter paaske. Se udhængs-
skabene. 
Badminton: Slut for sæsonen. 

Gymnastik- 
Opvisning 

afholdes 2. Paaskedag Kl. 16 
paa Gæstgivergaarden. 

ASGs Damehold og 
Olskers Herrehold 
deltager. 
Entre: Voksne 1 Kr. 
Børn 50 Øre. 

Om Aftenen Kl. 19,30 afholdes 
Ba11 Baltegn ll Kr, 

GORNITZ K AS TRYK. ALLINGE 


