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i10514 idreets Forbund 
Den organiserede danske idræt blev til i aarene 

efter 1864. I de første aar arbejdede de enkelte 
idrætsklubber 	og grene hver for sig, men da 
idrætsbevægelsen havde naaet en vis vækst, op-
stod tanken om at samle disse spredte kræfter 
i en fællesorganisation, der kunde varetage en 
række opgaver, der var fælles for alle idrætsgrene 
og som med større styrke end den enkelte idræts- 
klub eller 	gren kunde optræde overfor kom- 
munernes og statens myndigheder. 

Der blev allerede i begyndelsen af halvfemserne 
gjort forsøg paa at skabe en saadan fællesorga-
nisation, men disse forsøg kronedes ikke med 
held, idet forstaaelsen af sammenholdets betydning 
endnu ikke havde vundet tilstrækkelig indpas. 

Først den 14. februar 1896 lykkedes det at 
skabe den samlende organisation, der nu fejrer 
sit 50 aars jubilæum, Dansk Idræts Forbund. 

Den mand, der tog initiativet hertil og lykkeligt 

førte sine planer igennem, var inspektør Eugen 
Schmidt, selv en fremragende all round idræts-
mand og en idrætsleder af det helt store format. 
Selv om forbundet ikke øjeblikkelig kunde samle 
alle klubber og sammenslutninger, meldte der sig 
dog straks et betydeligt antal idrætsorganisationer, 
saaledes at det allerede fra starten var klart, at 
man nu endelig havde faaet tilvejebragt en leve- 

dygtig fællesorganisation indenfor dansk idræt. 
Det nye forbund mødte selvfølgelig adskillige 

vanskeligheder, men energiske og for sagen be-
gejstrede mænd tog ufortrødent arbejdet op og 
overvandt efterhaanden vanskelighederne. Af de 
mænd, der i første række foruden Eugen Schmidt 
trak læsset og ydede forbundet uvurderlig støtte, 
maa først og fremmest nævnes admiral Victor 
Hansen, der allerede gennem mange aar havde 
vist idrætten en brændende interesse og som ved 
at overtage først formands- og senere præsident-
posten bidrog til at skabe forbundet en position 
ogsaa i det da overfor idrætsbevægelsen endnu 
ofte skeptiske borgerskabs øjne. 

En endnu kraftigere støtte fik forbundet, da 
vor nuværende konge, dengang prins Christian 
i 1904 indvilgede i at overtage protektoratet for 
forbundet, der derved for første gang overfor 
offentligheden kom til at fremtræde med et vir-
kelig blaat stempel. 

Hans Majestæt har siden med aldrig svigtende 
interesse fulgt Dansk Idræts Forbunds arbejde. 
Majestæten har selv paa flere omraader vist sig 
som en fremragende idrætsudøver og har ved 
gang paa gang at overvære store idrætsbegiven- 
heder kastet glans over disse og gjort dem endnu 

festligere for idrætsmænd og tilskuere. 
Allerede fra forbundets stiftelse trængte mange 

og betydningsfulde opgaver sig paa. Amatør-
spørgsmaalet, lægesagen, forholdet til de øvrige 
skandinaviske landes idrætsorganisationer, indfø-
relse af danmarksmesterskaber, forhandlinger om 
statstilskud, uddannelse af instruktører og ledere, 
idræt for arbejdsledige er nogle af de mange 
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problemer som Dansk Idræts Forbund gennem 
aarene har arbejdet paa at løse. Ofte har de givet 
anledning til stærke meningsudvekslinger og dis-
kussioner. Ofte har bølgerne gaaet højt, men .ved 
forhandlingerne som paa idrætspladsen har man 
fulgt idrættens uskrevne love, kravet om fair play 
er blevet opfyldt, og ikke mindst heri finder man 
grunden til, at det er lykkedes forbundet at føre 
de fleste af disse spørgsmaal igennem til en til-
fredsstillende løsning. 

Dansk Idræts Forbund er i aarenes løb vokset 
stærkt og omfatter nu ved jubilæet 22 special-
forbund med op mod 4000 foreninger og over 
en halv million medlemmer. Den sidste store for-
øgelse fik forbundet, da det for et par aar siden 
lykkedes at føre forhandlingerne med Dansk Ar-
bejder-Idrætsforbund om en samling i eet forbund 
igennem til en lykkelig afslutning. Forbundet har 
gennem aarene udfoldet en livlig virksomhed for 
at vække kommunernes og statens myndigheders 
interesse for sit arbejde. Allerede kort efter aar-
hundredskiftet fik forbundet for første gang en 
bevilling paa finanslovens støtte fra statens side. 
Det var i begyndelsen vanskeligt at faa statsmyn-
dighederne til at indse idrættens betydning, og 
som følge heraf var bevillingerne kun smaa. Og- 

saa fra kommunernes side har idrætten i tidens 
løb modtaget en støtte, hvorom først og fremmest 
en lang række idrætsanlæg landet over bærer 
vidnesbyrd. Skønt forstaaelsen af idrættens be-
tydning for ungdommen har været stadig vok-
sende, er det dog endnu ikke lykkedes herhjemme 
at faa gennemført en offentlig støtte til idrætten 
i samme omfang som i vore nabolande. 

Opgaven at aabne myndighedernes øjne for 
den betydning idrætten har som karakteropdra-
gende faktor og for de bidrag, den kan yde i spørgs-
maalet om ungdommens fritidsbeskæftigelse ligger 
stadig Dansk Idræts Forbund stærkt paa sinde 
og er en af dem, paa hvis løsning der stadig 
utrætteligt arbejdes. 

Der er enkelte, som m a a nævnes, naar Dansk 
Idræts Forbunds jubilæum fejres, i første række 
kommer der forbundets to mangeaarige formænd, 
overretssagfører J. L. Nathansen og generalmajor 
H. Castenschiold, der begge har ydet et arbejde 
og en indsats af uvurderlig betydning for Dan-
marks ungdom. 

Ved jubilæet ledes Dansk Idræts Forbund af 
en fremragende idrætsleder, oberst H. Sander. 
Manden, som paa Dansk Idræts Forbunds vegne 
modtager de hundredtusinder aktive idrætsudøve-
res lykønskning. 

Punktum! 
Ja, saa blev der altsaa sat Punktum for Gym-

nastikken i Vinter, og der er desværre ikke saa 
meget at føje dertil, udover at det har været en 
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meget sløj Sæson, hvis man da kan tale om Sæson 
i det hele taget. 

Tilslutningen var jo i hvert Fald for Damernes 
vedkommende rigtig god fra Starten, idet en Snes 
Damer gav Møde, men som vi alle ved, blev 
Forslund syg og maatte som Følge heraf trække 
sig tilbage, og Gymnastikken blev saa lagt paa 
Hylden. 

Efter Generalforsamlingen var det saa Meningen 
at prøve paa at komme igang igen, men der var 
desværre saa faa, der mødte op, at der ikke kunde 
blive nogen Gymnastik. Det har maaske nok vir-
ket som en Bremse paa de unge, at der ikke 
kunde blive Opvisning i Aar, men dertil er kun 
at sige, at dersom en Opvisning skal blive vel-
lykket, maa der uvægerligt gaa et maalbevidst 
Træningsarbejde forud, og det har der jo ikke 
været Grundlag for i denne Vinter. Det havde 
ikke skadet, og det gælder baade Damer og Herrer, 
om der var blevet drevet lidt Gymnastik selv 
uden Opvisning for øje, at det staar meget sløjt 
til i denne Idrætsgren, behøver man jo ikke være 
saa længe om at opdage, men vi tror trods alt 
stadig paa, at der findes Folk i ASG, der vil dyrke 
og passe Sporten, saa lad os faa rigtig mange 
i Gang i det kommende Foraar. Der er Masser 
at tage fat paa, saasom Idrætsmærkeprøverne, 
Sommerfest o. s. v. 	 S. H. 

Fredensborgløbet! 
Som i de foregaaende Aar bliver der igen i 

Aar afholdt Fredensborgløb ved Rønne, og vi 
skulde gerne i Aar se at hævde os i dette Løb, 
som jo samler Deltagere fra hele Øen. Bliver der  
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begyndt paa Træningen i god Tid, vilde jeg tro, 
at en Placering for ASG i dette Løb nok kunde 
opnaas, thi her er Folk nok. Hvis de rette blot 
vil træne, træne og atter træne, saa tror jeg, at 
ASO kommer til at figurere blandt de første i 
dette Løb. Det gælder derfor om at begynde paa 
Træningen i god Tid baade Senior og Junior. 

Angaaende Datoen for Løbets Afholdelse saa 
har vi ikke faaet endelig Besked derom endnu, 
men da Paasken falder sent i Aar, vil jeg tro, at 
det bliver rykket noget frem. Altsaa meld jer til 
Træning allerede nu. 	 S. H. 

Paa grund af forskellige forhold kan „Fredens-
borgløbet„ ikke gennemføres i aar, hvorfor de ar-
rangerende klubber har set sig nødsaget til at 
finde et andet terrain, og dette er resulteret i 
„Nordskovløbet". „Fredensborgløbet" har i de 
sidste aar faaet et godt tag i publikum, og til-
slutningen af løbere har ogsaa været god, saa 
det er med en vis beklagelse, man erfarer, at 
„Fredensborgløbet" maa sløjfes. Paa den anden 
side kan man jo godt sige, at „Fredensborgløbet" 
ikke var noget virkeligt terrainløb, idet store stræk-
ninger af løbet foregik paa landevej. Faktisk var 
der kun turen over Dalløkken, der kunde siges 
at være i terrainet. Desuden var løbet med sine 
4,6 km temmeligt kort. „Nordskovløbet" er paa 
ca. 7 km, saa længden er i orden, hvorvidt dette 
løb saa er lagt mere i terrainet end „Fredens-
borgløbet", ved jeg ikke, men forhaabentlig er 
dette tilfældet. 

ASG er indbudt til at deltage i „Nordskovlø- 



vi jo nok ikke kan vinde dem, saa skulde vi 
dog gøre en god Figur. Hvordan Holdene vil 
komme til at se ud, og om vi har haft nogen 
Til- eller Fragang, kan vi ikke sige med Sikker-
hed endnu, men nogle kommer vi til at savne: 
vore Kammerater fra Kolonnen. De bliver hjem 
sendt d. 1. April, men Benny Franker (11), Johan 
Idorn (5) og Svend Aage Mikkelsen (52) har 
været paa Skole, saa maaske faar vi Lov at be-
holde dem. Vi haaber det. 

Hvordan vi staar 1 Turneringen, behøver jeg 
ikke at minde jer om. Vi har en fin Placering, 
som vi gerne skulde beholde og om muligt for-
bedre, men det kræver en Indsats fra vor Side. 
Vi maa ikke lade stag til og tænke: „Det gaar 
nok!" Vi maa gøre vort Bedste, vi maa være 
med alle, og vi maa gaa til Sagen med den 
Alvor og Interesse, som kendetegner den Idræts-
mand, der har sat sig et Maal og som vil gøre 
alt for at naa det. 

Skal vi give hinanden Haanden paa det? Skal 
vi ikke sige ASO og Kommunen Tak for det nye 
Stadion, de har givet os, ved at vise dem, at 
vi her i Allinge-Sandvig ogsaa kan være med. 
Har vi blot Viljen, skal vi ogsaa nok finde Vejen. 

Altsaa mødes vi alle hver Træningsaften. Vil- 
helm Mauritsen leder Træningen. 	V. M. 

:firrtenrtgen 
Trods Vejret ikke lover for godt, har vi allige-

vel Turneringen paa Trapperne. Vi blev i Dag 
(d. 6.) ringet op af Turneringsledelsens Formand, 
og han meddelte os, at Turneringen allerede be- 
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gynder Søndag den 31. Marts. Vi kom med en 
spag Protest, at det var for tidligt, især at jage 
Drengene ud — alle Hold skal nemlig i Ilden den 
første Søndag. Lad mig her indskyde, at Besty-
relsen, som tidligere meddelt, har besluttet, at 
vi i Aar vil prøve at faa et Drengehold med i 
Turneringen. Det vil altsaa sige, at vi nu 1 For-
aaret skal stable 5 Hold paa Benene. I Øjeblikket 
ser det ikke alt for straalende ud. Vi har nu et 
Stykke Tid trænet, men det højeste Antal, der 
endnu har været, er 6 	skriver seks. Forhaa- 
bentlig kommer der snart flere. 

Vi har i Udvalget planlagt flere Træningskampe, 
men endnu ved vi ikke, om de kan blive spillet. 
Nu har Vejret jo i de sidste Dage spillet os et 
Puds, lige da vi troede, at nu kunde vi snart 
komme ud „paa Grønsværen", saa rnaaske bliver 
vi nødt til at stryge dem af Programmet. Men 
førend jeg slutter dette, vil jeg endnu en Gang 
indtrængende anmode Spillerne om at komme 
til Træning. Man siger som bekendt: Uden Mad 
og Drikke, duer Helten ikke, og det kan siges, 
at uden Træning duer Fodboldspilleren heller ikke. 

Med Hensyn til Drengenes og Juniorernes Træ-
ning skal der senere fremkomme Meddelelse, og 
væn jer altid til at holde Øje med Skabene, maa- 
ske vil I der finde et Budskab til jer. 	V. M. 

Efter foreløbig Opgivelse skal ASG I møde 
Nexø I i Nexø, ASG II skal spille paa Hjemme-
bane mod Hasle II. Jun. I skal til Klemensker 
og spille mod Klemensker jun. I, jun. II skal spille 
herhjemme mod Knudsker jun. I, og vort Drenge-
hold skal til Rønne og spille mod RBs Drenge. 

Alle disse Kampe skal spilles den 31. ds. 
V. /W. 



bet". Datoen for løbets afvikling er søndag den 
7. april kl. 14, Start og opløb finder sted ved 
nordskovvejen. Løbet er udskrevet som holdkamp 
(4 mand). Der konkurreres om en af restauratør 
Kaj Hansen udsat pokal, som skal vindes 3 gange 
for at blive ejendom. 

I forbindelse med „Fredensborgløbet" har der 
tidligere ogsaa været et ynglingeløb. Dette vil 
ogsaa blive afviklet i aar, men paa den samme 
rute som tidligere, altsaa ved Fredensborg. Dette 
løb finder sted søndag den 31. marts kl. 14. For 
at deltage i dette løb skal man være fyldt 15 aar, 
men man maa ikke være fyldt 17 aar d. 1. april 
i aar. 

De af vore folk, som ønsker at deltage i disse 
løb, og som vil have nærmere oplysninger om 
løbene, træningen o.s.v., bedes henvende sig til 
udvalget for fri idræt og gymnastik. 

Old boys- se her! 
Vi har gennem længere Tid ligget i Underhand-

ling med et Old boys Hold i København om en Kamp 
med dem til Sommer, og nu er Arrangementet i 
Orden. Vi skal spille imod dem til Sommerfesten, 
og derfor vil vi gerne rette en indtrængende Op-
fordring til vore tidligere Spillere om at grave 
Støvlerne frem igen. Staa op af jeres. Dvale og 
kom ud paa Fodboldbanen en eller to Aftener 
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om Ugen for at opfriske jeres glade Fodbold-
minder. Gaa i Træning og vær med til at skabe 
en festlig og fornøjelig Ramme om Sommerfesten, 
og ikke nok med at dette Maal naas, men sam-
tidig faar I nogle fornøjelige Timer og en i høj 
Grad gavnlig Motion. I trænger til det. Lad bare 
være at skjule det for jer selv! Alle gamle Fod-
boldspillere over 30 Aar vil vi derfor gerne se 
paa Fodboldbanen saa snart som muligt. Det 
kunde være morsomt, hvis vi kunde oprette et 
Old boys Hold. Hvorfor ikke spille for Fornøjel-
sens Skyld uden at have Konkurrencens skarpe 
Sværd hængende over sit Hoved? Tag en rask 
Beslutning og kom! 	 V. M. 

Træningen 
Om godt en Maaneds Tid begynder Foraars-

turneringen, saa det er ikke for tidligt at gaa ind 
for en rationel Træning, og vi er begyndt. Vi 
træner Tirsdag og Torsdag Aften — mens Vejret 
er daarligt paa Gymnastiksalen 	 Kl. 19 samt 
Søndag Formiddag Kl. 10, men — ja, for der er 
et stort Men — endnu har Tilslutningen ikke været 
overvældende, saa vi opfordrer jer meget ind-
trængende om at møde frem. Det er for lidt, at 
der kun møder fire-fem Stykker nu, naar vi i 
Efteraaret var i Stand til at stable 2 Hold paa 
Benene, selv om vi fik god Hjælp fra Kolonnen. 
Selv om Vejret i øjeblikket ikke ligefrem opfordrer 
jer til at tage fat paa Træningen, rnaa I huske 
paa, at man ikke kan faa det fulde Udbytte af 
Kampen, førend Konditionen er i Orden, og den 
kan godt passes, selv om det cr mørkt i Vejret. 

Enhver Fodboldspiller kender de Ømhedsfornem-
melser, som vi faar, hvis vi spiller en Kamp uden 
forudgaaende Træning. Det skulde vi se at komme 
bort fra, og saa skulde vi gerne, i al Fald kon-
ditionsmæssigt, være paa Højde med de Hold, 
som vi snart skal møde i Privat- eller Trænings- 
kampe. Allerede i Midten af denne Maaned skal 
vi spille de første Træningskamp; og selv om 
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Fredag d. 22.-2. fejrede ASG 
Dansk Idræts Forbunds 50 aars 
jubilæum paa Gæstgivergaarden. 

I dagens anledning var salen 
smukt pyntet. Det mest fremtræ-
dende var naturligvis de rød-hvide 
farver. Man havde fremtryllet en 
snes dannebrogsflag, og desuden 
en mængde rød-hvide baand. Paa 
en storstilet maade var de fem 
nordiske flag arrangeret som en 
ramme om scenen. Paa denne 
stod ASGs fane med fanevagt. 

Op imod et par hundrede men-
nesker var samlede om kaffebor-
dene, da formanden, Axel Mau-
ritsen, bød velkommen. ASGs 
slagsang blev sunget. Idet man 
begyndte paa denne, gik tæppet 
til side, og paa scenen stod 3 
unge kvinder og 3 unge mænd 
klædt i sportsdragt og hver re-
præsenterende en af de sports-
grene, som dyrkes i ASG. Deref-
ter fandt fanepræsentationen sted 
hilst med „Fra Himlen er du fal-
det." 

Axel Mauritsen holdt en smuk 
tale for Kongen og sagde bl.a.: 
„Naar vi i dag er samlet for at 
fejre den danske idræts hoved-
organisations 50 aars jubilæum, 
saa falder det naturligt, at vi et 
øjeblik lader vore tanker gaa til 
Dansk Idræts Forbunds høje pro-
tektor, Hans Majestæt Kongen. 

Mauritsen omtalte den store be-
tydning, Kongen havde haft for 
idrætten, ikke blot ved sin nær-
værelse ved store sportsstævner, 
men ogsaa fordi Kongen selv har 
været aktiv sportsmand. Maurit- 
sen sluttede med at udbringe et 
nifoldigt leve for Kongen, hvor-
efter „Kong Kristian" fulgte. 

Borgmester Alfred Pedersen tal-
te om fædrelandet. Han sagde 
bl. a.: Vi skal føre Danmark videre 
frem baade aandeligt og kulturelt 
og saaledes være med til at bære 
sten til vor fælles bygning, Dan- 
mark. Borgmesteren mindedes de 
mænd, som startede D.I.F. og 
bragte en tak til dem, som ude 
i rækkerne førte arbejdet videre 

frem. Til slut udtalte borgmeste-
ren, at han haabede, at vi maatte 
være i stand at holde sammen i 
arbejdet for Danmark, og at vi 
rnaatte værne og holde det højt 
i ære. 

Man sang Der er et yndigt 
Land". 

Næste taler var D.I.F.s repræ-
sentant paa Bornholm, overlærer 
Hedegaard. Overlæreren takkede 
ASG for den værdige maade, man 
fejrede D.I.F.s jubilæum paa, hvor-
efter han redegjorde for D.I.F.s til-
blivelseshistorie og formaal. Han 
sluttede med at udtale ønsket om 
fremgang for D.I.F. og udbragte 
et leve for forbundet. 

Saa var kl. blevet 20,30, og 
man lukkede op for de radioap-
parater, der dagens anledning 
var blevet sat op i salen, og man 
lyttede til radioudsendelsen fra 
KB hallen. Da udsendelsen var 
forbi, sang man en til festen ud-
færdiget sang. Derefter blev fa-
nen baaret ud, og salen ryddet, 
hvorefter Arvidsen og hans or-
kester spillede op til dans. 

Det kan man ikke 
Til den fest ASG arrangerede 

i anledning af D.I.F.s jubilæum, 
havde man indenfor ledelsen gjort 
sig den ulejlighed at gaa rundt 
med lister, hvorpaa man skulde 
tegne sig. Man glædede sig over 
det store antal, der havde tegnet 
sig, da tegningsfristen var udløbet. 
Grunden til, at man lod foretage 
den tegning, var af hensyn til 
kaffebordet, saaledes at man kun-
de oplyse værten paa Gæstgiver-
gaarden om, hvor mange han 
skulde regne med ved kaffebordet. 
Hvad sker? Ikke andet end at 
ca. 60 af de, der havde tegnet 
sig, udeblev. Ganske vist havde 
en del meldt afbud, og andre var 
rnaaske lovlig forhindret, men 
dette havde man taget i betragt-
ning, idet man havde bestilt kaffe 
til ca. 20 mindre, end der var 
tegnet, men der var altsaa ca. 40, 
der udeblev uden videre. Det kan 
man ikke. Heldigvis stillede vær-
ten sig velvilligt, man han havde 

været i sin gode ret, dersom han 
havde taget betaling for de 40 
kaffe, han ikke fik solgt, og saa 
havde ASG kommet til at hænge 
paa den. Festen var ikke arran-
geret for at give overskud, idet 
prisen var sat saa lavt, at den 
ganske uvægerligt skulde give et 
pænt underskud, men det kunde 
altsaa være blevet betydeligt stør-
re end beregnet, dersom man skul-
de have betalt de 40 kopper kaffe. 

ASGs matine" 1946 
løber af stabelen mandag den 
18. marts kl. 19,30 i Nordborn-
holms Kino. Endvidere bliver der 
forestillinger tirsdag og onsdag, 
altsaa 3 dage i træk. Desværre 
kan vi ikke faa lov til at referere 
programmet; det skal være en 
overraskelse, siger byggefondet, 
men vi kan da røbe saa meget, 
at der foruden de gamle prøvede 
kræfter er kommet nye til, saa det 
er et større personale, der paa 
mandag tager den lille kabaret-
scene i Kino i besiddelse, og paa 
orkestertribunen vil 8 mand gøre 
deres til at skabe den rette rna-
tinstemning. 

Billetsalget aabner torsdag kl. 8 
i kiosken og der sælges til alle 
3 forestillinger. Belært af erfarin-
gen kan vi sige til dem, der vil 
til premieren, at det gælder om 
at møde op i god tid. Billet-telf.: 
Allinge 142. 
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