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7olvret4e6Uft 1945 
Nu nærmer Tiden sig, hvor vi skal i Gang med 

Forberedelserne til Aarets Idrætsfest. 
Som Forholdene har udviklet sig, kan det selv-

sagt ikke nytte noget at slaa for store Slag. To-
genes Søndagshvile bevirker, at vi maa undvære 
det store Publikum, som hvert Aar kommer denne 
Vej. Vi maa saa nøjes med det lokale Publikum 
og Omegnen, og det kan vel ialt blive til godt 
et Par Tusinde Mennesker. 

Festen er planlagt til den 18. og 19. August, 
og Bestyrelsen er i fuld Gang med at tilrettelægge 
Programmet. Der vil blive noget Atletik, om end 
ikke i den Udstrækning som i Fjor. Endvidere 
bliver der de sædvanlige Haandboldkampe og en 
Fodboldkamp, eventuelt med Hasle. — Og saa 
skulde vi gerne se at finde et godt Trækplaster, 
saadan at Festen i Aar ikke kommer til at staa 
tilbage for de foregaaende. Som Afslutning vil 
man forsøge at arrangere et Kæmpe-Asfaltbal 
med Illumination af Fakler m. m. Det er jo noget, 
vi ikke har haft her i mange Aar. 

Sommerlotteriet regner man med at have klart 
de nærmeste Dage, og den smukke Samling 

Gevinster, som Byens Borgere har skænket os 
til Formaalet, vil igen i Aar blive udstillet hos 
P. C. Holm. 

Nu venter vi saa bare, at alle vore Idrætsfolk 
er i Topform til Stævnet. Det gode Vejr, som endnu 
aldrig har svigtet os, er bestilt, saa den Side af 
Sagen er i Orden. 

Vi vil forsøge at arrangere en Sommerfest saa  

interessant og god som Forholdene tillader det. 
Næste Aar, naar alt forhaabentlig igen er i nor-
mal Gænge, slaar vi det helt store Slag, og det 
bliver noget, man ikke tidligere har oplevet. 

A. M. 

likelp os 
Det at arrangere en Idrætsfest er jo ikke no-

get helt lille Apparat og der skal mange Menne-
sker til for at faa det hele til at klappe. Vi beder 
derfor vore interesserede Medlemmer om at melde 
sig til Formanden med Tilbud om at give et 
Nap med. Det gode Formaal fortjener, at vi 
alle er med i Arbejdet for at sikre Foreningens 
Økonomi. 

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv Conrad Hansen 

Nordbornholms største Udvalg i 

Grammofonplader 
Sidste Nyheder lige hjemkommet 

Pladespiller udlejes 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
William Lind, Nørregade 8, Telefon 95 



Køb Deres Forbrug af 

Kod og Paalffig 

W. Rømers 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 

Bevar 

Efterse Deres Fodtøj 
	

hvad De har! 

Send det til Reparation, før det er for sent! 

luge Nybos Skotøjsre :inration 
Kirkegade 5, Allinge 

Nordbornholms største 
Manulakituforrelning 

Telefon $ 
mach 

Allinge 

Atletik-Arrangementer 
Søndag den 22. afholdes i Rønne holdkonkur-

rence i atletik. Efter forlydende er der kun til-
meldt 3 hold, RB, Viking og Nexø. Beklageligvis 
har ASG ikke været i stand til at stille med et 
hold. Man har i dagbladene forgæves søgt efter 
en smule foromtale eller annonce til denne be-
givenhed. Det er mærkeligt, for efter vor mening 
trænger atletikken herover til den mest mulige pro-
paganda_ Er det Bornholms Atletik Forbund, der 
sover? 

Søndag den 29. sker der saa noget i Allinge-
Sandvig, idet distriktsmesterskaberne skal afvikles 
her. Det havde været morsomt at se nogle ASGere 
til det stævne, men det er sikkert et forfængeligt 
haab. Saa vidt vi ved, er der overhovedet ikke 
en eneste af atletikfolkene, der er gaaet i træning 
i aar. Skulde der trods alt være en eller anden, 
som vil stille op ved mesterskaberne, saa er det 
ikke for sent endnu, men det skal ske hurtigt. 
Henvendelse til atletikudvalget. 

B. B. U.s generalforsamling 
blev i aar afholdt i Allinge. ASG havde ret til at 
møde med 3 repræsentanter, nemlig A. Mauritsen, 
Hans Jensen og Gunnar Nielsen. Vi skal ikke 
komme med et længere referat, idet generalfor-
samlingen er refereret i dagbladene, men kun 
konstatere, at Axel Mauritsen blev genvalgt til 
bestyrelsen og udtagelseskomiteen. løvrigt varede 
generalforsamlingen fra kl. 9'/2  til 161/2, saa det 
blev jo efterhaanden en længere historie, og man 
kommer ikke udenom, at bølgerne til tider gik 
højt. Særlig i debatten om referaterne af fodbold-
kampe var der knald paa. Provinsen mente, at 
de blev forfordelt med hensyn til referaterne. 
Rønneklubberne og i særdeleshed RB fik langt 
mere omtale, end der faktisk tilkommer dem. 
„Jøssa" prøvede paa at slippe udenom denne 
knibe ved at udtale, at de, der fremkom med kri-
tikken, ikke havde forstand paa „et blads indre 
væsen". Der ramte han ved siden af. ,Vi kan vist 
godt være enige om, at den fremkomne kritik 
var berettiget, og vi haaber, at den hjælper. 

Klipning 
Fønbølgning 
Permanent 

jhanks 
Herre- og Damesalon 

Byens førende . Tlf. Allinge 53 

 

Kunstnerfarver og Pensler 

Pelf. Allinge 29 
	R C. Holm 

Tlf. All. 45 

Alt i Paalæg 



s E R v C E 
Ove A. Pedersen, Havnegade 7, Tlf. All. 120 

Nødturneringen 
14.-6. Standard jun. I-ASG jun. II 1-5 (1-0, 0-5) 
15.-6. ASG jun. I-Klemensker jun. I 9-0 (3-0, 6-0) 
17.-6. ASG II-Hasle II 4-2 (4-1, 0-1) 

Kredskampe jun. A-Rækken: 
17.-6. i Aakirkeby ASG jun. I- Aa I F jun. I 

ASG jun. I-Viking jun. I 
Resultat: Aa I F Nr. 1, ASG Nr. 2, Viking Nr. 3 

Kredskampe jun. B-Rækken: 
24.-6. paa ASGs Stadion: ASG j. 11-KFUM j. II 3-4 

ASG j. II-AaIF j. II 2-3 
Resultat: AaJF Nr. 1, KFUM Nr. 2, ASG Nr. 3 
ASG I i Mesterrækkens Vestkreds Nr. 4 efter Røn-
neklubberne. B 10 Mester. 
ASG II i A-Rækkens Vestkreds Nr. 2 efter Klem. I. 

Drengeturneringen er foreløbig færdigspillet, 
og Resultatet blev, at Sort (Birger Mikkelsens 
Hold) sejrede med 7 Points. Rød fik 4 og Grøn 
1 Points. Til Efteraaret fortsætter vi paa samme 
Maade med denne morsomme Turnering, som vi 
ved, Drengene er glade for. 

Hurtigt 
og billigt 

Renseriet EXPRES 
Carlo Bendtsen Norregade 11, Allinge 

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 . Tel f. Allinge 101 

ffi.E.17..•■■• 

Hølers Hotel 
H. Nielsen 

Vi faar stadig 
nye Apparater hjem! 

Se vor Udstilling og kig 
indenfor. Alt demonstreres uden 

Købetvang, agsaa i Deres 
Hjem. 
Lempelige Betalingsvilkaar. 

Flæsk . Pølser . Paalæg 
Altid 1. Kl.s Varer 

Hjemmelavede Salater rørt med Olie 

Svend Hansen 
Telefon Allinge 38 

Varerne bringes 

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

Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser 

I øjeblikket holder vi Sommerferie, men det 
er ikke ensbetydende med, at vi skal ligge helt 
stille. Hold jer i Form i denne Maaned. Dyrk 
Fri Idræt, Haandbold eller Løb, men lig endelig 
ikke stille. I August skal vi i Gang igen. V. M. 

Fodboldbanen 
og fodboldspillerne har nu ligget i dvale i ca. l 
maaned. Banen har haft godt af denne pause. 
Vejret har ogsaa været ideelt for græsset; først 
en mængde regn og saa varme. Græstæppet er 



fint nu, og banen er klar til at 
tages i brug. Det skulde den og-
saa gerne være, idet fodboldspil-
lerne en af de første dage atter 
skal paabegynde træningen. 

Hvilken dag træningen begyn-
der, kan vi ikke paa nuværende 
tidspunkt oplyse, men da cup-
turneringen begynder først i au-
gust, saa er det i hvert fald ikke 
for tidligt at tage fat. Fodbold-
spillerne bedes have opmærksom-
heden henvendt paa udhængs-
skabene. — løvrigt er der 7-8 
spillere, der allerede har begyndt 
træningen. Det er gode tegn. 

Paa B B Us generalforsamling 
blev det vedtaget, at Gudhjem 
fra efteraaret deltager i mester-
rækken. Det kan vi kun hilse med 
tilfredshed. Der er ingen tvivl om, 
at dette vil gøre mesterrækken 
mere interessant, i hvert tilfælde 
for de klubber, som ligger nederst 
i rækken, idet der paa den maade 
bliver flere jævnbyrdige kampe. 
Det medvirker selvfølgelig ogsaa 
til, at nedrykningsfa ren bliver mi-
nimal, idet der vel næppe er nogen 
landklub, der for alvor kan true 
noget af de stærke secunda-hold 
fra rønneklubberne. Spændingen 
om nedrykning er til dels gaaet 
fløjten, men paa den anden side 
vilde det være katastrofalt for den 
klub, der skulde rykke ned i A-
rækken. 

Vi opfordrer fodboldspillerne 
til at tage kraftigt fat paa træ-
ningen. Selv om vi ikke kan vente 
at faa en placering i toppen, saa 
ønsker vi dog at se ASGs navn 
midt i rækken, naar efteraarstur-
neringen er slut. 

Deigbog 
Som bekendt har et bornholmsk 

juniorhold været til et landsstævne 
i Aarhus. 2 ASGere var med som 
ledere, nemlig Axel Mauritsen og 
Hans Jensen. 

Vilhelm Mauritsen har været 
paa et kursus for juniortrænere. 

I den sidste kamp Rønne-Pro- 

vinsen var Jørgen Aagesen med 
som højre half paa provinsholdet. 
Gunnar Nielsen var som sædvan-
lig reservemaalmand. Ligeledes 
var han med som reservemaal-
mand paa unionsholdet, som for-
nylig var paa en tur til Jylland 
og Fyn. 

Paa juniorprovinsholdet, der 
spillede mod Rønne forleden dag, 
befandt Lejf Hansen sig. 

De drenge, som deltager i fod-
boldtræningen, men som ikke har 
deres medlemsskab i orden, bedes 
snarest ordne dette forhold. Det 
koster kun 25 øre om maaneden, 
saa det er til at overkomme. 

Atter er „Rikke" rejst, denne 
gang dog kun til Rønne, hvor 
han har meldt sig ind i B 1910. 
Forige gang han rejste, var han 
væk ca. 1/2  aar, mon det varer 
saa længe denne gang. 

Vi beder læserne undskylde, at 
bladet udkommer saa sent i denne 
maaned, men det skyldes, at re-
daktøren har været bortrejst. 

For at beskytte den spæde Be-
plantning om Stadion vil der i 
Løbet af kort Tid blive opsat et 
Staaltraadshegn hele Vejen rundt, 
saa al Passage gennem Hække 
og Popler bliver standset. A. M. 

Som Forholdene har udviklet 
sig, er det naturligt, at vi har 
indstillet Svømningen i Aar. For-
haabentlig faar vi saa til Gengæld 
en stor Sæson næste Aar. A. M. 

Ved Red. Slutning erfarer vi, 
at Udstillingen af Præmier ikke 
bliver hos P. C. Holm, men i 
Nordb. Radio Service, Havnegade 

A. M. 
Skynd Dem 

I næste Uge aabner Salget af 
Lodsedlerne til Aarets Sommer-
lotteri, og der vil antagelig igen 
i Aar blive Rift om Sedlerne. Som 
man vil huske fra i Fjor blev 
Sedlerne udsolgt mange Dage før 

Festen, og efter Gevinstlisten i 
Aar at dømme, vil der blive endnu 
mere Gang i Salget i Aar. 

Hør f. Eks. her, hvad der by-
des paa : 1 Herrecykle (aah, hvem 
der bare kunde faa saadan en i 
Dag), det er en Hovedgevinst, der 
trækker kolossalt. Derefter følger 
ialt 50 flotte Gevinster skænket 
af Byens Borgere, bl. a. Malerier, 
Akvareller, et Par Ski, et kom-
plet W. C. med fineste Porcelæns-
kumme og Trykventil, tip top i 
alle Retninger, en Frihedskæmper-
Statuette, en „ Dub arry" Skønheds-
serie, et Kaffestel, Lamper, Tørv, 
en Bog-Serie og en Masse kær-
komne Gavekort fra 10 og til 
25 Kr. Stykket. 

Det er absolut en finere Gevinst-
liste end i Fjor, og det er natur-
ligvis glædeligt for ASGs Ledelse, 
at Byens Borgere paa saa ene-
staaende en Maade Aar efter Aar 
viser deres Interesse for Forenin-
gen og Sporten. 

Nu mangler vi bare, at vore 
egne Medlemmer, specielt vore 
unge Piger, melder sig i stort 
Tal til Formanden for at hjælpe 
til ved Salget. Hold jer nu ikke 
tilbage, vi kan bruge mange. 

A. M. 
Vi har modtaget: 

Kære ASG-Blad 
Tillad mig at komme med en lille 
Bemærkning om en Ting, som har 
undret mig i nogen Tid. Jeg gaar 
mig tidt en Aftentur op forbi Sta-
dion for at se Ungdommen boltre 
sig paa vort smukke Anlæg. Men 
hver Gang saa jeg foruden Bech, 
som vist gaar der og roder baade 
Nat og Dag (og sikke pænt han 
har faaet det hele), kun nogle 
ganske faa, der trænede i Løb, 
Spring og Kast. Hvor bliver alle 
de unge af? Er der virkelig ikke 
en 25-30 raske Piger, Drenge og 
Mænd i Alderen fra 12-50 Aar, 
der har Interesse i at dyrke en 
sund Idræt til Gavn og Glæde 
for sig selv og Samfundet? Jeg 
vægrer mig ved at tro det 
jeg bliver ved med at lægge min 
Aftentur forbi Stadion i det Haab, 
at I snart maa vaagne. 

En Borger. 
GaRNITZKA$ TSYK. AL LINE 


