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gicedetigt Nutnfar!
Naar vi nu gaar ind i et nyt Aar, er det indenfor
ASG med store Forventninger. Det Aar, der gik,
var forhaabentlig det sidste af de Trængslernes
Aar, vi har oplevet. Og vi er glade for, at det
er gaaet saa godt, som det er. Mange af os forudsaa, da Vanskelighederne meldte sig, en Fremtid, hvor enkelte Sportsgrene, her særlig Fodbold,
helt vilde gaa i Staa, fordi vi manglede en brugbar
Øvelsesplads. Det har ogsaa knebet, og det har
knebet meget til Tider, men det er dog gaaet,
og slet ikke saa galt endda.
Hvormange Klubber paa Øen vilde have været
i Stand til at holde 4 Fodboldhold i Turneringen
uden at undgaa Nedrykninger til lavere Rækker,
naar Klubbens ca. 60 Fodboldspillere ingen Plads
har at træne paa? Det er virkelig noget af en
Kraftanstrengelse og en Præstation, der vidner
om, at der er noget godt i den allinge-sandvigske
Ungdom. De øvrige Grene indenfor Foreningen
har ikke været saa haardt ramt af Pladsmangel,
og de har da ogsaa klaret sig hæderligt gennem
de forløbne Aar.
Med Udgangen af 1944 er det forhaabentlig
Slut med Besværlighederne. Til Foraaret tager vi
Stadion i Brug for Alvor, og saa kommer der
Liv i Fodbold og Atletik. Det bliver herligt at
komme op paa den smukke Plads om Aftenen
og se alle Baner i Brug. Her spilles Fodbold,
her løbes, springes og kastes af Hjertens Lyst.
Det skal blive hele Byens Samlingssted efter Arbejdstid. Her skal hentes Helse og nye Kræfter
til Dagen, lier kommer. liaandboldspillerne faar

ogsaa bedre Kaar, idet de faar Gasværkspladsen
til Raadighed, saadan som førhen.
Vi ønsker alle vore Medlemmer et rigtigt glædeligt Nytaar, idet vi haaber, at den samme Aand,
som gennem den sidste Tid har holdt sammen
paa vor Forening, i det nye Aar maa fortsættes
og udvides. Kammeratskabet er Grundpillen i vor
Forening, og dette skal hjælpe os til igen at erobre
den Plads i Solen, der tilkommer os. Vi vil arbejde i det nye Aar, og vi vil arbejde energisk
og maalbevidst: aldrig vil vi standse eller give
op. ASGs Navn vil skabe Respekt ud over Øen,
naar vi tørner ud og synger vor Slagsang:
Vi kæmpe vil med frejdigt Mod
for Klub og Kammerat o. s. v.
Skal vi give hinanden Haandslag paa, at saadan
skal det blive i det nye Aar.
Glædeligt Nytaar
Axel Mauritsen

Smag vor
hjemmelavede Leverpostej

W. Rømer
Slagferforrefning . Telefon 118 og 136

1 brugt Kakkelovn og 1 brugt Kamin (sort)
billigt til Salg
Telt Allinge 39

P. C. Holm
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saa var resultatet ikke saa ringe endda. Vi er
ikke saa optimistiske, saa vi tror, at vi kan stille
med saa mange løbere som sidste aar, men 8-10
stk. skulde vi gerne stille med. Vi haaber, at de,
der var med sidste aar, ogsaa vil starte i aar,

Conrad Hansen

men begynd træningen nu, og lad os undgaa
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KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser
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Nu har vi

atter Carry og italiensk
Salat, rørt med den gode Olie

Hver Lørdag hjemmelavet Leverpostej

og Sylte

Svend Hansen
Telefon Allinge 38
Varerne bringes
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Fredensborgløbet
Jorden er dækket af sne og frosten bider i
huden, det er i det hele taget bedst at sidde inde
i en lun stue. Til trods herfor vil man snart se
nogle unge mennesker fare af sted paa veje og
stier i fuldt trav. Det er dem, der træner til Fredensborgløbet, ja, ikke alene til dette løb, men
til den kommende sæson. Lad nu være med at
ryste paa hovedet og tænke: „Sikke nogle idioter,
at de gider løbe der og skabe sig, naar det ikke
er nødvendigt." Tag hellere hatten af for dem.
Der skal virkelige mandfolk til at begive sig ud
paa en løbetur paa 6-7 km, naar de kommer hjem
fra arbejde eller om morgenen, før de skal paa
arbejde, nu det er saa koldt. Men dersom man
vil opnaa nogenlunde gode resultater, maa man
allerede begynde at træne nu, det er absolut ikke
for tidligt. Fredensborgløbet skal sandsynligvis
afvikles paa et tidligere tidspunkt end sædvanligt,
det er vist nok meningen, at det skal løbes i slutningen af marts maaned. Sidste aar stillede ASU
med langt de fleste deltagere. De gode resultater
udeblev ganske vist, men de fleste af deltagerne
var nybegyndere, og da et par af de bedste totalt
svigtede, sandsynligvis paa grund af nerver, ra,

sidste aars kalamitet, da en del af deltagerne
havde paabegyndt træningen for sent, og af den
grund blev „sure" før de var naaet igennem halvdelen af løbet.
Vi ses

tirsdag den 23. januar paa Højers hotel til ASOs
generalforsamling. Sidste aar havde dagbladene
som overskrift til referatet af vor generalforsamling: Daarlig tilslutning til ASOs generalforsamling, eller noget i den retning. Det skulde nødigt
blive tilfældet i aar. Forresten var den overskrift
helt ved siden af, der var, efter hvad jeg husker,
ca. 50 mennesker til stede, og det kan man bestemt ikke kalde daarligt fremmøde, men det
kommer sig af, at der forrige aar igen var mødt
80-90 mennesker, saa i forhold til det foregaaende
aar var det altsaa daarligt. Lad os være enige
om at møde godt frem i aar.

RADIO
Vi kan stadig tilbyde Dem
en Kvalitetsmodtager til en
rimelig Pris. Demonstreres
gerne - uden Købetvang i
Deres Hjem.
Lempelige Betalingsvilkaar.
Alle Typer Batterier paa Lager

Ove A. Pedersen . Havnegade 7 . Tlf. All. 120

$ffilg Deres gamle

grnmmofonpicider nu!
For at kunne opretholde det store
Udvalg i Grammofonplader er det

-

Allinge Sandvig Gymnastikforening
afholder Tirsdag d. 23. ds. sin aarlige

Generalforsamling
paa Højers Hotel Kl. 19,00 præcis

nødvendigt, at der afleveres en gammel Plade, naar der købes en ny, og
vi køber meget gerne alle de gamle
Plader, De kan undvære — ogsaa knuste Plader.
PRISER
Smaa Plader 50 øre, store Plader 70 Øre,
Pladebrud 2,50 Kr. pr. kg.

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind, Nørregade 8, Telefon 95

Ustgivergaarden
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder

Telefon 49
Det er en fyldig dagsorden, man har faaet
stablet paa benene. Man skal ikke lade sig afskrække af de mange beretninger, udvalgsformændene har lovet at gøre det kort — men godt. Ligeledes er der en mængde valg, og derfor er det
nødvendigt, at saa mange medlemmer som muligt
møder frem, saaledes at vi kan faa de mennesker
ind i udvalgene, som medlemmerne har tillid til,
og som vil gøre et stykke arbejde for foreningen.
Generalforsamlingen er fastsat til kl. 19. Det
er tidligt, men gør foreningen den tjeneste at
møde præcis, saaledes at vi kan faa begyndt i
ordentlig tid. Man vil som sædvanlig blive bænket
om et fælles kaffebord. Vel mødt den 23.
Os selv som filmshelte

Onsdag den 6.-12. afholdtes den 4. klubaften,
tilslutningen var om muligt større end de foregaaende gange. Desværre kan „Klubben" næsten
ikke rumme saa mange mennesker, og der var
da ogsaa en del, der gik, saa snart filmen var
forbi. Der blev fremvist 2 film. Paa den første
af dem saa man gymnastik udført af flere tusind
gymnaster paa een gang. Det største hold, man

DAGSORDEN
1. Valg af Dirigent og Sekretær
2. Beretninger
a. Formanden
b. Fodboldudvalget
c. Badmintonudvalget
d. Haandboldudvalget
e. Udvalget for fri Idræt og Gymnastik
f. Svømmeudvalget
3. Regnskabet
4. Byggefondet
Beretning og Regnskab
5. ASG-Bladet
Beretning og Regnskab
6. »Klubben«
Beretning og Regnskab
7. Valg
a. Næstformand. Gunnar Nielsen afg.
b. Kasserer. Johs. Holm afg.
c. Fodboldudvalg og Suppleant hertil
V. Mauritsen, E. Henriksen, K. A. Pedersen,
0. Jørgensen og G. Andersen afg.
d. Badmintonudvalg og Suppleant hertil
Knud Jensen, Få.lt Larsen og Knud Holm afg.
e. Udvalg for fri Idræt og Gymnastik
og Suppleant hertil
H. Funch, C. Bendtsen og P. E. Larsen afg.
f. Haandboldudvalg og Suppleant hertil
Ove Jørgensen, Rigmor Rønne og
Margrethe Fålt afg.
g. Svømmeudvalg og Suppleant hertil
H. Jensen, 0. Jensen og E. Henriksen afg.
8. Valg af 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant
V. Steffensen og Aage Kofoed afg.
Som Suppleant afg. William Lind
9. Valg af Fanebærer og Reservefanebærer
Gunnar Nielsen og K. W. Bech afg.
10. Valg af Red. og Forretningsf. til ASG-Bladet
Gunnar Nielsen afg.
11. Valg af Byggefond
Willy Rømer, Aage Kofoed, A. Garnitzka,
Ove Holm og William Lind afg.
12. Valg af Ledelse for Klublokalerne
13. Rekvisitforvalter
14. Ophævelse af Ekstrakontingentet ved
Badminton
15. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen fælles Kaffebord

saa, var paa 20.000. Et storslaaet
syn, men man kommer ikke uden
om, at filmen var ensformig og
derfor virkede kedelig.
Den anden film var man spændt
paa at se. Det var nemlig en

film optaget paa Nordbornholm
af boghandler Sørensen. Filmen
er ikke nær færdig endnu, saa
man fik kun brudstykker at se.
Teknisk set var filmen ikke helt
god, men der var mange smukke
billeder imellem. Den bedste optagelse var fra indvielsen af ASGs
Stadion. Man saa den storstilede
indmarch med alle fanerne, og
man fik et indtryk af det store
publikum, desværre saa man ingen af sportskonkurrencerne. Aarsagen hertil er, at boghdl. Sørensen ikke havde mere film paa det
tidspunkt.
Onsdag den 14.-12. afholdtes
saa den sidste klubaften før jul.
Til denne lejlighed var man saa
heldig at have en film om julemærket. Det var en interessant
og smuk film.
Et dementi
I sidste nummer oplyste vi vore
medlemmer om, at der ikke blev
nogen julefest. Det blev der nu
alligevel — heldigvis. Det var en
god fest med mægtig stemning.
Den traditionelle underholdning
havde man strøget i aar, tiden
var jo noget knap. Den eneste
„underholdning" var uddeling af
idrætsmærker. Der blev uddelt 6.
Gunnar Nielsen fik guldmærket, Rigmor Rønne sølvmærket,
Hans Funch sølvmærket m. guldkrone, Peter E. Larsen broncemærket med sølvskjold, Margrethe Filt broncemærket m. sølvskjold, Doris Rønne broncem.
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3 skal paa handelsskole i Rønne, Kl. 20. Programmet ser saadan ud:
nemlig Jørgen Aagesen, Mogens
Onsdag den 10. ds. ,,Med Palle
Mortensen og Erik Henriksen.
Alle disse tre spiller for ASO til Huld og Foss til Persien"
foraaret. Georg Mortensen har En fornøjelig Film, der fortæller
efter forlydende faaet ansættelse om de to unge Mænds store Rejse
i Rønne, men forhaabentlig svig- paa deres „Nimbus".

ter han ikke sin gamle klub. Richard Christiansen (Rikke) og
Karl Aage Pedersen er rejst til
København. Peter Emil Larsen
skal ind som CBUer, saa det er
kun for en tid, vi mister ham.
Derimod maa der sættes et
spørgsmaalstegn ved Gunnar og
Knud Andersen. Gunnar skulde
komme hjem nu efter nytaar, saa
han kan maaske blive spilleklar,
værre stiller det sig med Knud,
der endnu ligger paa sygehuset,
men forhaabentlig kommer han
snart paa højkant igen.
Det ser altsaa ikke alt for lyst
ud, derfor maa alle vi andre tage
et ekstra nap, saa at vi kan beholde den stilling, vi har.

Danserinden La Jana danser-Et
af Krigens frygtelige Vaaben, Stukas- Verdensrekord i Stangspring
fra Olympiaden - Verdens- Eliten
af kvindelige Gymnaster - Michelangelos berømte Gruppe „Mediciernes Grave" - Forhindringsløb,
hvor Heste forcerer høje Gærder.
Onsd. d. 24. ds. „ Vore

stjerner" Sports-Show II

Sports-

Vore ypperste Sportsstjerner ses
her under Udøvelse af den Sport,
der har gjort deres Navne kendte
ud over Danmarks Grænser.

„Fremstilling af Cherry Brandy."
Onsdag den 31. ds.

En meget smuk Farvefilm.
Søndag d. 14. ds. er ASO ind„Fra Træ til Avispapir."
budt til et møde i Rønne. Paa
Man følger Processen fra Træet
dette møde er det meningen, at
man vil forsøge at faa dannet fældes i Skoven til Maskinerne,
et atletikforbund for Bornholm. der færdiggør Papiret.
Til at repræsentere ASO har bestyrelsen udpeget Axel Mauritsen,
Hans Funch og Gunnar Nielsen.
afholdes i „Klubben" torsdag d.
Fra 1. januar er BBUs forsik- 18. januar kl. 20. -- Vi opfordrer
ringsforening traadt i kraft. ASG alle aktive og alle fodboldinterhar indsendt en liste over sine esserede til at give møde.
aktive medlemmer, som paa denne n-made er forsikret, medens Program
de udøver deres sport. Det drejer
Gymnastik:
sig om 55 seniores og 16 junioDamer tirsdag kl. 20,15-21,15.
res. Juniorerne skal være over Gymnastikhuset i Allinge.
14 aar. Forsikringspolicerne vil
Fredag kl. 20- 21 gymnastiksablive udsendt i nærmeste fremtid. len i Sandvig.
Dersom der er nogen, som ikke
Badminton
modtager nogen police, men vedkommende mener at skulle have Torsdag kl. 20-22 fri træning
en, bedes man henvende sig til
formanden.

Vigtigt fodboldmode

Hvad gaar der mon af vore
fodboldspillere? Der er ikke mindre end 7 spillere, der forlader Klubaftenerne begynder igen

byen, og 2 er syge. Af disse 9

Pilot
Film Verden rundt" 3. og 4. Del
Onsdag d. 17. ds. „Med

De succesrige Klubaftener, som

er de 7 faste folk paa 1. hold. vi begyndte med i Efteraaret, fortHeldigvis er det dog ikke saa- sættes nu fra den 10. Januar. Det
dan, at de alle helt forlader os. er som sædvanlig hver Onsdag

Petit Annoncer

Ung Pige
som kan passe en Dreng paa 11/2 biar
om Eftermiddagen, søges.
Ove Jørgensen, Vestergade 10, All.
GORNITZ K AS TRYK, ALLINGE

