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›Livoze,Ge ec det sacida4,1
Allinge-Sandvig har et daarligt opland— sportsmæssigt set. Af ASGs seniorspillere er der kun
een, der ikke er fra byen. Det er omtrent saa
lidt, som det kan være. For drengenes vedkommende er forholdet lidt anderledes. Der er nogle
drenge fra oplandet, men ikke ret mange. Ser
man f. eks. paa fodboldholdene fra Svaneke og

Allinge Radioforretning
har den bedste Julegave

Nexø, vil man opdage, at en hel del af spillerne
er fra oplandet. Hvori dette ligger, er ikke godt
at sige. Interessen for fodbold her paa nordlandet
er absolut ikke ringere end andre steder. I Rutsker er der fodbold, og det samme gælder Rø.
Aarsagen ligger maaske her. Spillerne fra landet
føler sig tiltrukket af tandklubberne. I grunden
er det mærkeligt. En landklub kan ikke byde sine
medlemmer de samme gode træningsvilkaar, som
byklubberne kan. Ligeledes har spillerne fra landklubberne ikke store chancer for at komme ret
langt fodboldmæssigt set, men paa den anden
side maa man ikke glemme, at noget af det vigtigste i en sportsklub er kammeratskabet, og det
kan naturligvis trives lige saa godt i en landklub
som i en byklub.
Baade i Olsker og i Tejn har der været fodbold,
ASGs 1. hold

Stort Udvalg i Bord-, Kip- og
Læselamper og Lampetter
Sidste Nyheder i moderne
Pergamentskærme til alle Formaal
Grammofoner og sidste Nyheder
i Plader . Juleplader
Alle Radiomærker føres
Moderne Reparationsværksted
for Radio og Grammofoner
Anode- og Lommebatterier
i alle Størrelser paa Lager

William Lind
exanzineret Radiotekniker
Telefon Allinge 95

Fra venstre: Willy Petersen, Knud Olsen, Peter E. Larsen,
Richard Christiansen, Georg Mortensen, Vilhelm Mauritsen,

Jørgen Aagesen, Knud Andersen, Peter Andersen,
Gunnar Nielsen, Erik Henriksen
Foruden disse spillere har Mogens Mortensen været fast mand
paa holdet hele efteraaret.

Kornfede GÆS og ÆNDER

nesker har faaet nok, naar de skal være 2 timer
paa teknisk skole'de 5 aftener om ugen? Der er
noget, der hedder hjemmeliv.
Kedeligt er det, at herregymnastikken har maattet standse. Man kommer ikke uden om, at gymnastik er en uhyre gavnlig sport, naar den ikke
drives til yderligheden.
Er herrerne en fiasko, saa er damerne en stor
succes. Gymnastiksalen er alt for lille til at rumme
vore damer. Der har været op til 40 damer, og
de, der kender gymnastiksalen, vil jo nok indrømme, at det er umuligt at lave ordentlig gym-

$vend Hnnsen

nastik med saa ringe plads til hver. Vi er glade
for, at damerne har den interesse, som herrerne
til en vis grad mangler.

Vi har stAdi9
Italiensk Salat rørt med Olie
Karry Salat rørt med Olie
Hjemmelavet Leverpostej
Hjemmelavet Sylte

Varerne bringes . Telefon 35

Facit af efteraarsturneringen
Vi har kun medtaget de rækker, hvori ASG har

man kan ikke andet end at spørge sig selv: Hvor
er disse spillere blevet af? ASG har ikke en eneste
fodboldspiller fra Tejn. Man kan ikke andet end
undre sig over, at der i saa stor en „by" som
Tejn ikke findes nogle unge mandfolk, som er
„bidt af fodboldbacillen". Vi, der er bidt af denne
bacille, forstaar det ikke, i det hele taget forstaar
vi ikke, at ikke mange flere af byens unge spiller
fodbold.
Der har altid været et vist skel mellem land
og by, og det vil der vel altid være, paa samme
made, som der er et vist skel mellem mennesker
samfundsmæssigt set. Et saadant skel findes ikke
blandt sportsfolk, i hvert tilfælde bør det ikke
findes. Paa sportspladsen er alle lige, ligegyldigt
om man er fra by eller land, fattig eller rig.

Saa er det sket
Herregymnastikken er indstillet. Det er en sørgelig kendsgerning. Naar der ikke møder mere
end 6-7 mandfolk, saa er der selvfølgelig ingen
anden udvej. Uden nærmere eftertanke synes man,
at det er mærkeligt, at der ikke kan stables et
mandfolkehold paa benene, men tænker man sig
rigtigt om, er det ikke saa mærkeligt endda. Ungdomsskolen har gymnastik, de fleste unge gaar

paa teknisk skole, en hel del spiller badminton.
Sigter man alle disse fra, saa bliver der ikke saa
forfærdelig mange tilbage, og det er selvfølgelig
ikke alle, der interesserer sig for gymnastik. Selv

om man gaar paa teknisk skole, kunde man jo
nok ogsaa gaa paa gymnastik, men haanden gaa
hjertet, er der noget at sige til, at de unge men-
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Arbejdstøj
paa Forbrugerkort
Jakker og Benklæder
Kedeldragter
brune og blaa, alle Størrelser

Kitler
sælges uden Forbrugerkort
Al Slags Arbejdstøj paa Indkøbstilladelser
skaffes paa faa Dage

Fritz eusch

Telefon 5

Allinge

emw
d,

julegaven
til hele Familien
eh ekt 2c,c6i
Vi kan stadig tilbyde Dem en virkelig
1. Klasses Modtager til rimelige Penge
og paa lempelige Betalingsvilkaar
Radio-Grammofoner . Grammofonmøbler
Alle Typer Batterier . Akkumulatorer oplades

Se Udstillingen Søndag
den 10. i mine nye
Lokaler, Havnegade 7,
hvortil jeg flytter fra og
med Mandag d. 11. Dec.
Ove A. Pedersen . Østergade . Tlf. Allinge 120
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Pedersker I
6 0 0 6
0-0*
*Pedersker har meldt afbud til alle kampene.
Alt i alt kan vi være tilfredse med vore holds
indsats i efteraaret, ja, vi kan vist godt være enige
om, at det er gaaet alle holdene over forventning.
I. holds placering som nummer 6 er en glædelig
kendsgerning. De sidste 2 aar har holdet konstant
ligget i bunden, saa det er et spring paa 2 pladser
i den rigtige retning.
II. holds førsteplads er fin-fin. Placeringen kommer vel ikke som nogen stor overraskelse. Holdet
bestaar jo for største parten af de gamle kanoner.
Derimod er juniors 2. plads en overraskelse.
Vel vidste vi, at drengene kunde spille fodbold,

JULEGAVER

Originale tinske og norske Birketræski, tjærebrændte, kun 1. Sortering
Stave, Bindinger, Skivoks,
Skibluser til Damer, Herrer og Børn.
Allinge, Tlf. 5
Skiluffer, prima Kvaliteter

FritzReusch

men ved Etkart Olsens død mistede holdet en
af sine bedste spillere, saa chancen for en fin
placering dalede ikke saa lidt. Til trods herfor
har drengene altsaa alligevel placeret sig paa
2. pladsen. Godt skuldret drenge!
II. junior ligger midt i rækken, og kan de holde
den stilling, er vi godt tilfreds.

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

W. Rømers

Idrætsmærkeproverne
Vi har i Aar for første Gang kunnet afvikle
Prøverne til Idrætsmærket paa vort nye Stadion.
Desværre har der ikke været ret stor Tilslutning
til Træningen, og af samme Grund er der heller
ikke ret mange, der har meldt sig til Idrætsmærkeprøverne.
Det er det mindste Antal Deltagere, der endnu
har været i de Aar, hvor ASG har haft Idrætsmærket paa Programmet, der var kun 6 Deltagere,
3 Herrer og 3 Damer. Alle Deltagere bestod Prøverne. Endnu mangler Damerne Gymnastikken
og Herrerne Gymnastikken og Udholdenhedsprøven.
H. F.
Klubaftenerne
Onsdag den 8. november paabegyndtes klubaftenerne. Lad os med det samme fastslaa, at
det blev succes. De gange, der hidtil har været
klubaften, har „Klubben" været propfyldt. Lokalerne er velegnede til formaalet, men de er for
smaa. Det var der vist ingen, der havde drømt

Julegaver
købes fordelagtigst hos

P. C. HOLM

Porcelænsafdelingen
er godt forsynet
Isenkram, Køkkenudstyr
Støbegods

Prøv NOVO Barbermaskinen

Slagterforretning

NB. Smag vore hjemmelavede Paalæg
101■
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Lad Julegaven i Aar
blive et Par Hjemmesko
- - - uden Købekort

Carl Larsen
Vestergade . Telefon Allinge 104

I

liffisigivergaarden
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Telefon 49
om. Man havde regnet med, at der vilde komme
en snes mennesker, og det er, hvad der kan
være, dersom man skal sidde nogenlunde godt
omkring bordene, men der har været op imod
de 2 snese. Det siger sig selv, at der bliver noget
trangt, men hvor der er hjerterum, er der ogsaa
husrum, saa det gaar trods alt meget godt.
Det er glædeligt at se den interesse, medlemmerne viser klubaftenerne. Kan den store tilslutning holde sig, er meget naaet. Man faar en aften
til at gaa paa den bedst mulige maade i gode
kammeraters selskab. Kammeratskabet er den mest
fremtrædende egenskab indenfor en sportsklub,
et godt kammeratskab — en god klub, et daarligt
kammeratskab — en daarlig klub. Til disse klubaftener er kammeratskabet i højsædet.
Desværre er det saa godt som umuligt at faa
nogen foredragsholder fra den øvrige ø herned,
men heldigvis er der noget, der hedder smalfilm.
Disse film er baade interessante og belærende.
Hver klubaften indledes og sluttes med en fædrelandssang. Efter sangen fremvises smalfilm, og
derefter er der frit samvær. Der spilles kort, skak,
knap, ludo, dam og flere andre forskellige spil.

De, der ikke er spillelystne, sidder og læser i de
,M,■■•■
•■

mange forskellige bøger og blade. Det, der vækker
størst interesse, er ganske naturligt scrapbøgerne

blev fremvist en film, der var optaget ved Aar-

hus' 500 aars jubilæum. Man saa blandt andet
det storstilede historiske optog gennem byen, det
store friluftsskuespil og sportskampene.
Husk: Klubaftenerne begynder Kl. 20

Badminton
Holdturneringen er i fuld Gang, og den nærmer

Forlovelsesringe

Conrad Hansen
Telefon Allinge 140

sig snart Slutningen for B-Rækkens vedkommende,
da der kun er en Søndag endnu. B-Rækken bestaar
i Aar kun af 4 Klubber, Aakirkeby I, Østermarie I,
Svaneke II og ASG I.
Vi har spillet mod Østermarie her i Allinge
Søndag den 12. November og tabte med 8-6.
Stillingen stod før Kampens Begyndelse til Østermarie 6-1, da vi maatte sende Afbud til 6 Kampe
og Østermarie til 1. Det var Damerne igen i Aar,
der svigtede, og hos Østermarie var det 3. Herre
Double, der sendte Afbud. Resultaterne blev saaledes:
Herre Single:
Eigil Jensen—Gerhard Hansen 15-2 15-1
Knud Jensen—Erik Kofoed 15-2 14-18 15-7
Ove Holm—Frede Bidstrup 15-2 15-0
Herre Double:
Eigil Jensen, Knud Jensen—

Jobs. Jensen, Gerhard Hansen 15-5 15-4
Ove Holm, Knud Holm —
og fotoalbummene. Hver klubaften laver man et
lille bankospil for at faa den økonomiske side
af sagen ordnet paa en baade morsom og behagelig
maade. Der skal jo bruges penge til forskellige
ting, ikke mindst til brændsel.
Klubben" har sit eget lille marketenderi, der
kan man købe forskellige ting, saasom kaffe, kager,
sodavand m. m.
Den første klubaften var som nævnt den 8.
november. Det var meningen, at der skulde have
været fremvist et par film, men de var ikke naaet
frem. I stedet for viste bogtrykker Gornitzka en
serie farvelysbilleder fra Bornholm. Lysbilleder
plejer ikke at være særlig spændende at se paa,
men disse var den undtagelse, der bekræfter reglen. De var knagende gode.
Den anden klubaften var den 15. november.
Det var ikke meningen, at der skulde have været
nogen særlig underholdning den aften, men de
film, der ikke naaede frem til den første klubaften, var imidlertid kommet, og disse blev fremvist.
Det var begyndelsen paa en hel serie film, der
hedder „Med Pilot-Film Verden rundt".
Den 22. november var en Aarhus aften. Der

Frede Bidstrup, Harry Hansen 15-6 15-1
Mixed Double :
Lilly Riis, Erik Holm—
Helga Kofoed, Johs. Jensen 2-15 6-15
Dame Single:
Lilly Riis—Helga Kofoed 8-11 2-11
Søndag den 19. November skulde vi efter Planen
have spillet mod Svaneke II. Da Svaneke II har
sendt Afbud til alle deres Kampe, vandt vi kampen med 14-0.
Den foreløbige Stilling er, at Aakirkeby fører
med 21 Points. ASG har 20 og Østermarie 15,
men Østermaries sidste Kamp er mod Svaneke II,
saa de har saaledes 29 Points. ASG skal spille
mod Aakirkeby Søndag den 3. December. Der
vil være en vis Spænding over den Kamp, for i
den vil det nemlig afgøres, hvem der bliver BRækkens Vinder.
K. j.
KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 27 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

-gode Ideer til Julegave

Kig ogsaa ind til
Installatør Andersen, Kirkegade

Crepe-Servieffer med Navn

Brevblok med Konvoluffer (prima Kvall.)

naar De køber ind til Jul

med Navn - evt. Adresse
Elektriske Artikler
Smukke Belysninger

Gornitzkos Bogtrykkeri . Allinge 74

Endelig ser det ud til, at BBUs
gensidige forsikringsforening skal
Søndag den 12.-11. spilledes i blive til virkelighed. Iflg. en BBU
Rønne velgørenhedskampen mel- skrivelse skal den træde i kraft
lem stenhuggere og smede. Som den 1. januar 1945.
bekendt vandt stenhuggerne med
4-2. Paa det sejrende hold havde
Til brug i „Klubben" ved klub ASG 2 mand med, nemlig „Rikke" aftenerne har bestyrelsen bevilget,
og Knud Andersen. „Rikke" spil- at der købes 25 eksemplarer af
lede iflg. avisreferaterne en straa- sangbogen „Syng dig glad".
lende kamp og var holdets bedste
mand.
Januar nummeret af bladet vil

Dagbog

først blive udsendt den 10.
ASG er ikke den eneste klub,
der har et medlemsblad, Rønne
Boldklub, B 1910 og Nexø Boldklub har alle et medlemsblad, men
lad mig i den forbindelse oplyse
om, at ASG-Bladet er det af samtlige medlemsblade, der har eksisteret længst. De andre klubbers
medlemsblade vil for fremtiden
ligge fremme i „Klubben", saaledes at vore medlemmer kan
følge med i, hvad der sker i de
andre klubber.

t godt Raad...
I Aar er Oplagene af Julehefter,
Kalendere, Lommebøger o. s. v.
stærkt begrænsede, hvorfor
vi raader Dem til at bestille
Deres sædvanlige Forbrug
snarest muligt

lixet 311auritsen
Kiosken . Allinge

Vor dygtige fodboldspiller Gunnar Andersen ligger for tiden paa
sygehuset i Rønne lidende af
lungehindebetændelse.
Gunnar har ligget stille siden
sit uheld, men i efteraaret har
han spillet et par kampe paa
2. hold. Han var med i den sidste
kamp, som holdet vandt med 9-1
over KFUM. Efter denne kamp
fik Gunnar „blod paa tanden" og
udtalte, at han til foraaret for alvor vilde gaa i træning igen.
Det kan vi kun hilse med glæde.
1. hold vil blive betydeligt forstærket, dersom Gunnar Andersen
vender tilbage paa sin gamle plads
som „stopper".

ASOs traditionelle julefest 2.
juledag vil paa grund at forholdene ikke blive afholdt i aar.

I Anledning af julen
har vi faaet
et større Parti

Mundharmonika
1. Kl. Musikinstrumenter

Priser fra Kr. 2.25-24.00

ASG Bladet
ønsker sine læsere og annoncører en glædelig jul og et godt
nytaar. Vi takker for det aar, der
er gaaet og haaber, at det aar,
der kommer, maa bringe det, som

vi alle gaar og længes efter.
Program
Gymnastik:
Damer tirsdag kl. 20,15-21,15
Badminton:
Torsdag kl. 20-22 fri træning
«Klubben» i December
De succesrige Klubaftener fortsætter i December hver Onsdag.
Den 6. December vises en Film
fra Zoppot, hvor der bl. a. er en
Del interessante Idrætsopvisninger. Samtidig faar vi den Filmstrimmel at se, som blev optaget
af Herr Boghandler Sørensen ved
Indvielsen af Stadion i Sommer.
Det bliver sikkert meget morsomt
at se os selv paa det hvide Lærred.
Onsdag den 13. Decbr. sluttes
der af for i Aar, og det bliver
en særlig festlig Aften. Bl. a. fremvises en Film om Julemærket,
hvor man faar et Indblik i, hvad
Julemærkets mange Penge gaar
til.
Og saa holdes der Ferie til
efter Nytaar, hvor man saa vil
fortsætte med disse Aftener hvis — for der er et hvis — man
kan skaffe det fornødne Brændsel
til Opvarmning af Lokalerne.

AM

Radioforretning

Glædelig begivenhed
ASGs mangeaarige kasserer,
Jobs. Holm og frue, har d, 1. dec.

William Lind . Telef. 95

faaet en velskabt dreng — nyt
medlem i ASG? Selvfølgelig. Vi
ønsker til lykke.
GORN1TZKAS TRYK. ALLINGE

