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Leve et frit Demmeirk!
Danmark er efter 5 Aars Besættelse atter et
frit Land.
I disse 5 Aar har Idrættens Folk, som hele
det danske Samfund, kæmpet med store og stadig stigende Vanskeligheder.
Tyskerne naaede dog aldrig at knæsætte de
danske Idrætsfolk. Flere Gange forsøgte man fra
tysk Side at bestemme Farten, men behændigt
undgik vore danske Idrætsledere disse saakaldte
„Henstillinger". Vi ønskede for enhver Pris at
undgaa ethvert sportsligt Samkvem med vore
„Beskyttere".
Men hvad har de kære Gæster ikke naaet at
ødelægge for Sporten herhjemme i de sidste Aar?
Over det ganske Land har de svinet med vore
Gymnastiksale, Badmintonhaller og Klubhuse.
Idrætspladserne er mange Steder omdannet til
rene Møddinger, og stadigvæk er de danske Idrætsforeningers Ejendele blevet taget i Brug „til andet
Formaal".
Nu er det imidlertid forbi, og atter kan vi hejse
vort Dannebrog uden Selskab af Naziflaget. Naar
11■111111■111■

Tlf. All. 45

Alt i Paalæg

Nummer 5

vi nu har faaet muget ud efter Herrefolket, saa
skal det blive dejligt igen at oprette alt det indenfor dansk Idrætsliv, som i Besættelsesaarene
blev ødelagt.
Her i ASO vil Fremtiden stille os overfor store
Opgaver, og derfor er det mit Haab, at det Sammenhold om vor kære Forening, som paa saa
udmærket en Maade er bragt for Dagen i de sidste
Aar, maa fortsættes og styrkes frem gennem
Aarene til Gavn for vor By og dens Ungdom.
Axel Mauritsen
Lokal drengeturnering
Der er grøde indenfor fodboldafdelingen. Det
er mange aar siden, at der har været saa stor
tilslutning til træningen, som tilfældet er i aar.
Aarsagen hertil er naturligvis den nye bane. Flere
af de „gamle" har gravet fodboldstøvlerne frem,
og selv om de ikke er lige til I. hold, saa gør
de træningen mere interessant ved deres fremmøde.
Det er dog ikke til seniorernes rækker, at tilgangen er størst, men derimod til juniorernes. Det
er der kun grund til at glæde sig over. En klub
med en stor juniorstab kan se fremtiden trygt i
møde, hvad angaar spillermateriale. 52 drenge
var forleden aften mødt frem til træning. Aldrig
har ASO kunnet præsentere en saadan drengeflok
paa een gang. Indenfor bestyrelsen var man straks
parat til at gøre noget ekstra for disse drenge.
Forholdene er jo desværre saadan, at det er umuligt at faa arrangeret nogle kampe for de mindste
drenge med jævnaldrende fra andre byer, derfor
har man lavet en lokal drengeturnering. Man har
gjort det paa den maade, at 3 af de dygtigste
drenge under 14 aar har valgt hver sit hold. Hol-

Gaa altid til
Havnegade, naar det
gælder Radio!

meldes som Juniores, saaledes at de Tal, vi opgiver til BBU d. A. kan blive det rigtige Udtryk
for vort Medlemstal. Juniorkontingentet er kun
25 øre om Maaneden, og det kan sikkert alle
overkomme.
A. M.
Til ASG-Bladet
Skamlo st !
Min Veninde og jeg gik forleden Aften en Tur
op paa Kirkegaarden her i Allinge, og der saa
vi noget, som næsten kunde faa Taarerne til at
komme op i øjnene paa en, nemlig ASGs forhenværende Haandboldleder Villy Rasmussens Grav.
Ja, det er næsten skammeligt at sige, saadan som

Flæsk o Pølser Paalæg
Altid 1. Kl.s Varer
Hjemmelavede Salater rørt med Olie

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

dene har betegnelserne: rød, grøn og sort. Disse
3 farver har klubbens trøjer. Alle drengene er
under 14 aar. Kampene spilles saa vidt muligt
hver fredag aften. Der er naturligvis fri adgang
til „Stadion". Turneringen er dobbelt, d. v. s., at
hvert af holdene skal spille mod hinanden 2 gange.
Plakatskabe
Ret snart vil der rundt i Byen blive anbragt
nye Plakatskabe, saaledes at vore Plakater altid
vil sidde paa en pæn og ordentlig Maade. Nye
Plakater er ogsaa under Udarbejdelse.
A. M.
Resultattavle paa Stadion
Paa Stadion er anbragt et Glasskab, hvori Publikum vil kunde følge alle vore Holds Placeringer
i Turneringerne.
Forhaabentlig en Service, Publikum vil sætte
Pris paa.
A. M.
32 nye Medlemmer
Siden Nytaar er der indmeldt 32 nye medlemmer i ASG og det glædelige er, at det hovedsaglig
er aktive.
I de sidste Aar har mange Drenge, som har
været med paa Fodboldholdene, ikke staaet som
Medlemmer af Foreningen. Dette gaar ikke nu
mere. 1 den nærmeste Tid skal alle Drenge ind-

Svend Hansen
Telefon Allinge 38
Varerne bringes
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Lad Fagmanden raade Dem .
Glødelamper . Sikringer . Batterier
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper
Reparationsværksted for Støvsugere, Strygejern,
Varmeovne, Motorer ni. m. Altid 1. Kl. Arbejde
Nyinstallationer . Omforandringer
Tilbud og Overslag uden Beregning

S. Aa. Andersen
Kirkegade 5 . Telf. Allinge 101

Nordbornholms største Udvalg i

Grammofonplader
Sidste Nyheder lige hjemkommet
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ham vor Støtte til Ordning af et pænt Gravsted,
indtil Forældrene kunde komme til Øen.
Senere har vi intet hørt til Sagen, hvorfor vor
Opmærksomhed slet ikke har været henledt herpaa. Det ser ud til, at Forældrene aldrig har været
herover, til Trods for at det snart er et Aar siden,
vor udmærkede Haandboldleder saa brat gik bort.
Bestyrelsen vil derfor nu sørge for, at vor gamle
ASGers sidste Hvilested bliver sat i pæn Stand.

lairoetsmterket
burde enhver ung Mand eller Kvinde erhverve sig-og forny hvert Aar; og det, der kræves for at opnaa
det, er ikke mere, end enhver ung eller ældre kan
præstere.

Køb Deres Forbrug af

Paal4
W. Rømers
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 .

Efterse Deres Fodtøj

Bevar
hvad De har!

Send det til Reparation, før det er for sent!

Børge Nybos Skotøjsreparation
Kirkegade 5, Allinge

Naar De om Aftenen eller om Søndagen staar
oppe paa vort smukke Stadion og ser paa Træningen eller Kampen, faar De da ikke uvilkaarlig
Lyst til selv at tumle Dem paa den grønne Plæne?
Og det kan De faa Lov til, uden at De derfor
behøver at „optræde" for en større Tilskuerskare.
Onsdag Aften den 13. Juni Kl. 19,30 begynder
Træningen til Idrætsmærkeprøverne, og i Aar vil
dette ske under Instruktion, saaledes at ikke blot
de aktive Sportsfolk, men alle og enhver uden
Besvær kan deltage i de forskellige øvelser. Stadion er stort, lad os haabe, at mange vil følge
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den saa ud. Hvis Pligt er det at holde den???
Jeg kan daarlig tænke mig, det er andres end
ASGs. Maaske kan man nok sige, at det er Politiets Pligt, men da Politiet jo har været lovligt
undskyldt i denne Tid, synes jeg, ASO ikke maatte
glemme vor prægtige Mand Villy Rasmussen. I
holdt jo en pæn Begravelse for Villy, hvorfor
saa glemme ham?
L.J. og G. L.
Vi har forelagt Formanden ovenstaaende, og
han udtaler:

Vi takker for at være blevet gjort opmærksomme
paa dette Forhold, som vi dog formente var i
den skønneste Orden.
Nogen Tid efter Begravelsen havde jeg en Samtale med en af vore Kystbetjente om Villy Rasmussens Grav, og vedkommende Betjent lovede
da at sætte sig i Forbindelse med mig, dersom
der skulde foretages noget i Sagen. Jeg tilsagde
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Herre- og Damesalon
Byens førende

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. ZZ og 19
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

Kunstnerfarver og Pensler
Telf_ Allinge 39

P. C. Holm

vor Opfordring og befolke Løbebane, Springbaner og den grønne
Plæne om Aftenen Sommeren
igennem.
Paa Onsdag Aften vil Træningen ske under Ledelse af Kaj
Hansen fra Nexø, som vi kender
fra Idrætsstævnet i Sommers. Paa
Lørdag Aften og Søndag Formiddag kommer Formanden for Bornholms Atletikforbund, F. Holm
Sørensen op paa Stadion for at
give os en grundig Instruktion
i de forskellige Øvelser og Træningsmetoder — og siden er der
Træning hver Onsdag Aften og
Søndag Formiddag.
A. G.

Til fodboldkampen mellem Rønne-Provinsen den 7.-6. var Gunnar
Nielsen og Jørgen Aagesen med
som reserver. ASG var den eneste
klub fra mesterrækken, der ikke
var repræsenteret paa provinsholdet. Det er ikke mere end 14
dage siden, at ASG slog Hasle
med 3-2. Hasle havde 3 mand
med. I kampen mod RB førte vi
i 1. halvleg med 3-2, til trods for
at vi i det meste af halvlegen kun
havde 10 mand paa banen. I 2.
halvleg fik vi endnu en mand
slaaet i stykker, saaledes at vi
kun var 9 tilbage, saa gik det
galt, men det er der vel ingen,
der kan bebrejde os. Saa længe
vort hold var ved fuld styrke, saa
var det RBs jævnbyrdigt. Det kan
dog kun betyde, at ASO er i besiddelse af en vis styrke. Derfor
undrer det mig, at ingen af vore
spillere var i stand til at opnaa
en plads paa provinsholdet. Det
er i det hele taget uhyre svært
for en ASGer at komme paa et
udvalgt hold. ASG har været langt
nede i spillestyrke, men det er
den ikke længere. Det er blot ikke
gaaet op for d' herrer i udtagelseskomiteerne endnu.

NødturneringeD. I F dbolid
15. April
ASG I-Viking I 1-5
Klemensker 1-ASG II 8-1
22. April
ASG II-Standard I 7-4
Hasle j. I-ASG j. I 1-1
ASG j. II-Standard j. I 6-1
29. April
ASG I-B 1910 1 3-7
27. Maj
Hasle I-ASG I 2-3
ASG j. 1-Hasle j. I 3-i
3. Juni
Klemensker j. I-ASG j. I 1-3
Der skete en historisk begiven4. Juni
hed paa ASGs Stadion torsdag
RB 1-ASG I 8-4
Vi mangler tre Kampe, som af- den 31. maj. Den første fodboldkamp mellem et russisk og et
vikles snarest muligt.
dansk hold spilledes den dag.
Begivenheden er blevet refereret i saavel de bornholmske som
de københavnske dagblade, saa
Paa B.B.K.s rangliste er Ejgil vi skal ikke komme ind paa en
Jensen placeret som nr. 3 i her- nærmere omtale af kampen. Dog
maa vi udtrykke vor forbavselse
resingle.
over russernes spil. Ærlig talt,
Vi har længe savnet et hegn der var vist ikke mange, der tropaa den østre langside paa „Sta- ede, at russerne kunde spille foddion". Nu ser det ud til, at heg- bold, men vi fik noget andet at
net vil være færdigt i løbet af se. De spillede virkelig nydelig
bold, i særdeleshed naar man takort tid.
ger i betragtning, at de i de sidste
Fisker Hans Larsen er eksklu- aar sikkert ikke har haft lejlighed
deret af ASG.
til at beskæftige sig med fodboldtræning. Russernes opførsel paa
I dagene 23.-24.-25. juli vil ASG fodboldbanen var eksemplarisk.
sandsynligvis faa besøg af rigs- I det hele taget fik man det bedste
træner Svend Lundgren.
indtryk af russernes sportsaand.

Dagbog
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qg tcl)dion
LøYdag M. 19,30 og
Søndag Form. Kl. 9,30

„Hvordan tager jeg
Idrætsrncerket?"
Vejledning og Demonstration
ved Instruktør F. Holm Sørensen,

Rønne

'Jis-:"LaRnelbolid
Damernes Foraarsturnering er
i Aar, ligesom Fodbold, delt i 2
Nødturneringer, en for Rønne, og
en for de nordbornholmsk Klubber. De respektive Vindere vil
mødes i en Kamp om Mesterskabet.
Vi bringer her Turneringslisten
for Klubberne udenfor Rønne.
Kampene spilles paa den Klubs
Bane, der er nævnt først og begynder Kl. 20.
12. Juni

Hasle-Rø
ASG-Standard
22. Juni Rø-Standard
Hasle-ASG
29. Juni
Standard-Hasle
Rø-ASG
Fredag den 8. spilledes en Privatkamp i Allinge. Det var fire
Hold fra ASO mod Rø Idrætsforening. Her var ASGs Herrehold
for første Gang i Ilden.
Damer: ASO I-Rø I 2-4
ASG II-Rø II 2-1
Herrer: ASG I-Rai 4-6
ASO II-Rø II 4-8

Der er Træning for Damerne
hver Tirsdag og Fredag og for
Herrerne hver Mandag og Onsdag Kl. 19,30.

Naar man flytter
Vi tillader os at gøre medlemmerne opmærksomme paa, at ved
flytning er man selv forpligtet til
at anmelde det til postvæsnet, dersom man ønsker bladet sendt til
den nye adresse.
GCRNITZKAS TRYK, ALLINGE

