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Zetøtd
Saa er sommerfesten 1945 overstaaet. Lad os
med det samme fastslaa, at den blev en knaldende
succes. Dersom man ser paa økonomien, var det
alle tiders sommerfest. Selv den mest optimistiske
ASUer vilde aldrig have drømt om saa gunstigt
et resultat. Bomben springer — nettooverskuddet
kommer til at andrage mellem 8.500 og 9.000 kr.
Ikke sandt — fantastisk. Vi er paa nuværende
tidspunkt ikke i stand til at bringe de nøjagtige
tal, idet kassereren oplyser, at der mangler et
par smaaregninger, som ikke er præsenteret til
betaling endnu, men overskuddet kommer i hvert
tilfælde ikke under 8.500 kr. Vi skal i næste nr.
bringe sommerfestens regnskab.
Da man lørdag nat havde talt de indkomne
beløb op, havde man en anelse om, at det vilde
blive en sommerfest, der gav „knapper". Der var
8-9 stk., der lavede en rask lille tipskonkurrence.
Det højeste tips var 6.300 kr. Det viste sig altsaa
at være alt for lidt. En af de største aarsager
til dette fine resultat var vejret. Vi kommer ikke
uden om, at vi har et ganske fantastisk held med
vejret hvert eneste aar. I aar saa det truende ud.
Blæst og regn var det lige til lørdag formiddag,
men saa blev vejret fint, og det holdt sig til trods

for, at der flere gange viste sig truende skyer i
horisonten. Mandag aften regnede det igen.
Lørdag aften var der ca. 800 mennesker og
om søndagen ca. 3.500. Allinge-Sandvig kommune

har ca. 2.200 indvaanere. Der maa altsaa have
været en masse mennesker andre steder fra. Det
er næsten utroligt, at folk i det hele taget kan

komme frem. Cykler er der snart ikke flere af,
biler kan man ikke faa, og det værste af alt -søndagstog er der ingen af. Der er selvfølgelig
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andre befordringsmidler, saasom hestekøretøjer
og fiskerbaade. Jo, naar man gerne vil et sted
hen, saa kommer man der ogsaa. Vi er baade
glade og stolte over, at ASGs sommerfester efterhaanden har faaet et saadant tag i publikum.
Efterhaanden er det jo blevet saadan, at det er
en fest, hvori hele nordlandets befolkning tager
del. Hvor mange mennesker vil der ikke komme,
naar befordringsmidlerne bliver som før krigen,
og hele Allinge-Sandvig er „belagt" med turister.
Det maa blive et meget stort tal. Dersom dette
skal naas, er det selvfølgelig en betingelse, at
ASG stadig kan stable et saa godt program paa
benene, som tilfældet har været de sidste aar.
Her maa der ikke slækkes af, og det vil der heller
bedre og fyldigere proikke blive, tværtimod
gram for hvert aar, det er maalet.
Bestyrelsen beder os om at rette en varm tak
til alle, der har hjulpet til ved sommerfesten. Bestyrelsen har vedtaget at indbyde alle dem, der
har taget et ,,nap", paa en kop kaffe, for paa den
tnaade at yde en smule haandgribeligt bevis paa,
at ASO er taknemlig for den haandsrækning, hver
enkelt har ydet. Indbydelserne vil blive tilsendt.
Sommerfestens resultater:
Fodbold: Hasle-ASG 2-5
Haandbold : Herrer CBU-ASG 2-1 3
Damer Rø I-Hasle I 2-2. Rø vandt
Omkamp 4-2. ASG I-Standard I 1 -1 . ASG vandt
Omkamp 2-0. ASG 1-Rø I 1 -5. ASO II-Hasle II 6-4.
Standard II-Hasle II 5-8. ASG II-Hasle II 6-5.
Stafetløb : Land-By junior. Vinder ASG
senior. Vinder Landet
Vi har modtaget følgende:

Hvad med Byggefondsmærkerne?
Efter sidste Generalforsamling kom der noget Liv
i Salget af Byggefondsmærkerne. Jeg blev jævnligt
besøgt af et Bestyrelsesmedlem og aftog nogle

Mærker hver Maaned. Desværre ser det nu ud til,
at Salget igen er stoppet. I hvert Fald kommer der
ingen og vil sælge mig Mærker, og jeg har saaledes
ikke faaet fyldt mit Hefte. Hvad er der i Grunden
galt, siden dette Mærkesalg aldrig kan gaa mere
end nogle faa Maaneder ad Gangen? Nu er der
igennem mange Aar solgt Byggefondsmærker
ASG, men Resultatet har ikke vret overvældende

efter Regnskaberne at dømme. De Penge, der findes
i Byggefondet, er samlehind ved de aarlige Matiner, og kun en meget lille Del af Beløbet stammer

Et Reglionppnrcit
skal ikke alene være en
Nydelse at høre paa, det
skal ogsaa være en Pryd
for Hjemmet.

Nar De set vor Udstilling?

ERVICE
Ove A. Pedersen, Havnegade 7, Tlf. Ali. 120

fra Mærkerne. Det er meget trist, idet der uden
Tvivl kunde skaffes en god aarlig Indtægt ved
Mærkerne, og vi menige Medlemmer vil gerne
støtte Sagen, blot der var nogle, der vilde have
Ulejligheden med at sælge os Mærkerne.
Tillad mig et Forslag til en Løsning. Kunde man
ikke lade Foreningens Opkræver, Herr Christiansen, faa Mærkerne med sig, naar han tager Turen
rundt i Byen med Kontingentet og Sparemærkerne.
Jeg tror, at man ved at lade Christiansen faa en
passende Provision. af Salget, kunde faa Gang i
Mærkerne igen. Vi vilde saa vænne os til at købe
nogle Mærker hver Gang, vi betalte Kontingent,
og alle disse srnaa 10-Ører vil i Løbet af et Aar
blive en pæn Skilling.
Det skulde glæde mig og mange andre interesserede Medlemmer, om Byggefondets Ledelse
endnu engang vilde foretage et Fremstød for den
gode Sag, saa det inden for en overskuelig Tid
vilde være muligt for ASG at bygge det Hus paa
Stadion, som er saa haardt tiltrængt..
Gammel ASGer

Arrangement med Hørsholm
Før krigen var det meget almindeligt, at de
bornholmske fodboldklubber havde samkvem med
klubber ovrefra. Disse ture betød meget for spillerne, ikke alene fik de en rejse, men de lærte
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spillere at kende fra_ andre egne af landet, og
turene var ikke alene fornøjelige, men ogsaa lærerige. Der er ingen tvivl om, at de var medvirkende
til at højne fodboldstandarden paa Bornholm.
Det gælder derfor om at faa arrangementer af
den art igang paa ny.
ASG har saa godt som et saadant arrangement
i orden, idet Hørsholm har rettet en henvendelse
til os, og vi var naturligvis straks parat. I første
omgang gælder det vore junior, men der er store
chancer for, at det ogsaa kommer til at omfatte
seniorspillerne. Det er foreløbig meningen, at
ASG skal til Hørsholm i paasken, og Hørsholm
kommer hertil i pinsen.
Hvorvidt Hørsholm er stærkere eller svagere
end ASG er vanskeligt at udtale sig om, men der
er stor sandsynlighed for, at i hvert fald juniores
er godt spillende, idet Hørsholm havde 2 drenge
med paa Sjællands udvalgte juniorhold i aar.
Der er god grund til at tro, at Hørsholm vil

mest fortørnet over, at nødturneringen i foraaret
blev indført, idet de slog paa, at med lidt god
vilje kunde man godt faa befordringsmidler. Det
var i foraaret, da man kun havde gengasbiler.
Nu har som bekendt vognmændene faaet benzin,
og der er altsaa mange flere biler til raadighed,
men til trods herfor har Viking tilladt sig at komme
med den undskyldning, at de ingen biler kan
faa. Det er godt at være optimist, men med maade
er alting godt. Nemesis har været ude efter Viking.
Sommerlotteriet 1945
blev en straalende Succes. Vi havde 500 Lodder
mere end i Fjor, og de blev alle udsolgt før
Festen, og mange spurgte forgæves efter Lodsedlerne baade Lørdag og Søndag. Der har ogsaa været mange dygtige Sælgere i Gang, og
ikke mindst udenbys har der været god Afsætning. I Rønne alene er solgt lige ved 700 Sedler,
deraf de 450 af een enkelt Mand. Det er helt
godt klaret.
Udleveringen af Gevinsterne gaar derimod mere
trevent. Mærkværdigvis er der endnu mange af
de største Gevinster, der ikke er afhentet. Saaledes f. Eks. tre af Billederne, Skiene, i Spand
Spegesild, Smørrebrød med Øl og Snaps og en
hel Del Gavekort.
Lotteriets Hovedgevinst gik i Aar til en fremmed Tømrer i Rønne. Han var ovenud lykkelig,
da han kom herned med Toget for at hente sin
Gevinst, som han saa cyklede hjem til Rønne paa.
Vi gengiver Dem her de Numre, som endnu
ikke er afhentede:
3) 2103 6) 2190 7) 70 21) 296 23) 578
25) 1834 33) 816 35) 922 39) 374 41) 2039
43) 47.
KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

blive et interessant bekendtskab.
Nemesis
Kampen mellem Viking III og ASG II søndag
den 2.-9. maatte udsættes, da Viking ikke saa
sig i stand til at komme til Allinge-Sandvig. Aarsagen var, at Viking ikke kunde skaffe biler. Det
ser mærkeligt ud. Viking var den klub, der var

Efterse Deres Fodtøj

Bevar
hvad De har!

Send det til Reparation, før det er for sent !

Børge Nybos Skotøjsreparation
Kirkegade 5, Allinge

Højers Hotel
H. Nielsen

Et enestaaende tilbud
Fra revisor Rudolf Holm, København har vi modtaget et enestaaende smukt tilbud. En 8 dages
tur til København for den bedste
og flittigste junior. Rudolf Holm
har i mange aar været et interesseret medlem i ASG og har
mange gange vist sin interesse
for foreningen, blandt andet ved
at skænke smukke gaver. Vi ser
en af disse gaver hver gang vi
kommer paa „Stadion" til sportskampe, nemlig det store, smukke
dannebrog. Nu dette tilbud
er
det ikke alle drenges ønske at
faa lejlighed til at se en landskamp? Turen vil blive lagt saadan,
at det bliver paa samme tid, som
en landskamp finder sted. Hele
turen vil ikke komme til at koste
vedkommende juniorspiller een
øre. Han skal bo hos Rudolf Holm,
som ogsaa betaler rejsen frem
og tilbage, ligeledes alt, hvad
drengen vil se eller høre i København. Det maa blive en oplevelse for den dreng, valget falder
paa. Vi har mange baade flinke
og dygtige drenge, saa det bliver
ikke noget let job for fodboldudvalget og juniortræneren at faa
udpeget den rette. For at komme
i betragtning maa træningen passes, og man skal bestille noget,
medens denne toregaar, høflig
og korrekt opførsel paa fodboldbanen er naturligvis ogsaa en
betingelse.
Ja, drenge, der er noget at
stræbe efter. Turen vil blive arrangeret til næste sommer.

Ure
Briller
Guld
Sølv

10,-8. ASG jun. I-Viking jun. I 1-4
(Privatkamp)
14.-8. ASO II-Klem. 15-3
19.-8. ASG I-Hasle I 5-2
(Sommerfesten)
26.-8. ASG I-Aa I F I 4-0
ASO II-B 10 III v. u. Kamp
29.-8. ASO I-CBU 4-2 (Pokalle.}
2.-9. ASG jun. I-Klem. jun. I 4-1
ASO jun. II-B 10 jun. II 9-0

Efterlysning
Fundet og indbragt til Kontoret
ved Sommerfesten:
1 hv. Tørklæde m. smaa Blomster
1 Bdt. Nøgler med Madonna
i Guld-Armlænke
Disse Effekter er nu overdraget
Allinge Politistation, hvor de kan
afhentes.
Kofoed, Møllegaard, Rø efterlyser et sort Silkehalstørklæde
med røde Blomster. Hvis nogen
har fundet et saadant, bedes det
A. M.
afleveret i Kiosken.

Conrad Hansen
Dellgbog
Formanden for haandboldudvalget, Ove Jørgensen, har faaet
plads i København.
Til indsamlingen for de bomberamte har ASO sendt kr. 926,06.
Beløbet indkom ved fodboldkampen mellem russerne og frihedskæmperne.
ASG har til Sømandsforeningen
indbetalt kr. 2000. Dermed er
dette laan indfriet.
Søndag den 14. oktober afholder ASG sit aarlige andespil. Om
aftenen vil der blive bal.
Doktor Borch har overdraget
sine borgerlaansaktier kr. 200 til
byggefondet. ASG siger hjertelig
tak.

Gardinerne til det lille værelse
i „Klubben" er forsvundet, ligeG ymnastikopvisning
ledes er ogsaa borddugene forSøndag den 16.-9. faar ASG svundet. Vi vil være meget takbesøg af et hold elite-gymnaster nemlige, dersom nogen kunde
fra København. De skal give 4 op- give oplysninger om disse ting.
visninger paa Bornholm, og heraf
faar vi altsaa den ene. Det er nogle
af Danmarks fineste gymnaster
med danmarksmesteren Harry
Læs Efteraarets
Nielsen i spidsen, der kommer.
mange nye Deger i
Alle, der har en smule interesse
for gymnastik bør ikke snyde sig
selv for at overvære denne opvisning. Det vil blive gymnastik,
som vi aldrig har set mage til
paa vore breddegrader. OpvisninKr. 2,50 pr. Md,
gen er paa Gæstgivergaarden.

Fodboldresultater
Badminton
31.-7. ASU I-CBU 2-4
7.-8. ASU I-RB I 0-3 (Privatk.)
Indtegning til spilletimer fore9.-8. ASG I-Nexø I (Cupk.) 2-2 tages i „Klubben" mandag den
Omkamp 0-0 24. september kl. 19,30.
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