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$kat vi stene Knrtofler 
pnn $tndion? 

Formanden filosoferer over den sportslige 
Side af ASG sammenlignet med Forenin-
gens økonomi. 

For nogen Tid siden havde ASU den Ære i 
Svaneke Boldklubs Medlemsblad at blive frem-
draget som en Slags Mønsterforening, hvad angik 
Forholdet og Tilliden mellem en Bys Borgere og 
Byens Sportsforening. Det blev anført, at i Allinge-
Sandvig stod hele Byen bag Sporten og støttede 
den ved enhver given Lejlighed. 

Vi vil tillade os at være ubeskedne nok til for 
en Del at give Bladet Ret heri. ASU nyder, tror 
jeg nok, største Delen af Bysborgernes Tillid og 
Agtelse. Vi har kunnet glæde os over Borgernes 
store Interesse for Idrætsarbejdet, og vi har set 
gennem Aarene, hvorledes alle vore mere økono-
miske Arrangementer har haft ubetinget Succes, 
Borgerlaanet, Matinerne, Sommerfesterne, Lot-
terierne, Bankospillene o. s. v. 

Det er ikke Smaating, der ad denne Vej er samlet 
sammen, og hver eneste øre er gaaet til at for- 
bedre Sportsungdommens Kaar med. Det er ikke 
meget ved Siden af, naar man nævner en Indtægt 
omkring 50.000 Kr. bare i de sidste 7-8 Aar. — 
Det er mange Penge, ja, det er saa svimlende 
et Beløb, at man uvilkaarlig tager sig til Hovedet 
og spørger: „Hvad har vi saa haft ud af det hele?" 
— Er vi kommet Maalet nærmere? Ja, for et Maal 
har vi dog haft at stile mod, nemlig det Maal 
at se hele Byens Ungdom samlet under Idræts- 

fanen. Vi har villet, at de Unge skulde vælge sig 
en sund Beskæftigelse i Fritiden, for gennem det 
friske Liv paa Sportspladsen at holde dem borte 
fra Lediggang og den dermed følgende Fristelse 
til at slaa sig paa andre mindre heldige Adspre-
delser i Fritiden. 

Og desværre maa vi indrømme overfor os selv, 
at vi endnu er langt fra dette Maal. ASG staar 
i Dag godt i økonomisk Henseende, men den 
sportslige Side af Sagen er langtfra tilfredsstillende. 
Vi fik for nogle Aar siden endelig det Stadion, 
vi havde drømt om i mange Aar, og vi kan i Dag 
byde Idrætsungdommen saa gode Forhold at 
arbejde under, at mangen en By paa Allinge-Sand-
vigs Størrelse vil misunde os. 

Men hvor bliver saa den Ungdom af, som skulde 
fylde denne herlige Plads Sommeren igennem? 
Hvorfor kommer de ikke væltende til os med 
straalende Ansigter, ivrige efter at komme til at 
røre sig paa den grønne Plæne eller Cindersbanen. 
Her skulde Ungdommen hente sig nye Kræfter 
til Livets Hverdag, samle Helse og nyt Livsmod 
til at møde Dagens Problemer med løftet Hoved 
og et straalende Qua-paa-Humør. Det hele ligger 
for Fødderne af dem, de har kun at smide Skjorten 
og tage fat. 	Hvorfor kommer tie saa ikke? 

Ja, jeg kan for min Part ikke med min bedste 
Vilje se, hvad der er i Vejen. Men et eller andet 
Sted maa det vel være galt. Er det for dyrt? — 
Er det Ledelsen, det er galt med? — Er vore 
frivillige Idrætsledere og Instruktører ikke dygtige 
nok? — Man spørger og spørger, men man synes 
ikke, at man finder den rigtige Grund. 

Ja, for det skulde vel ikke være Ungdommen 



MEDDELELSE 
Da vi stadig faar nye Sendinger 
hjem af Kort-Varer, beder vi Dem 
venligst jævnlig forhøre, om ikke 
netop det, De ønsker, skulde være 
hjemkommet. 

Fritziletisch 
Telefon 5 	 Allinge 
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udføres med 6-7 Pers. Bil 

Rundture arrangeres . Stedkendt Chauffør 

Viggo Hansen 
Telefon Sandvig 25 

af i Dag, der har forandret sig saa meget, at 
den ikke mere gider interessere sig for et friskt 
og fornøjeligt Samvær med gode Kammerater 
paa Sportspladsen. Mange mener, at Reaktionen 
ovenpaa Krigen er Skyld i det, men dette skulde 
da forlængst være overstaaet nu. Krigens Efter-
dønninger er saa meget paa Afstand, at et natur-
ligt Opsving i Idrætten burde være paa Vej. 

Lad os se paa det Aar, der gik. Fodbolden 
gik nogenlunde, Interessen for Haandbold var 
middelmaadig, Atletikfolk har vi slet ingen af, og 
nu i Vinter gik begge vore Gymnastikhold i Staa. 

I det Foraar, vi venter paa, ser det ikke meget 
bedre ud. Vi kan kun med megen Møje og Besvær 
stable eet Seniorhold paa Benene. II Holds Spil-
lerne har vi slet ikke set noget til endnu. 

Hvor ender vi henne paa denne Maade? 
Hvad kan det nytte, at vi har Penge i Kassen, 
naar vi ingen Sporsfolk har. Det er jo ikke Me-
ningen, at ASG skal være en Spareforening. 

Kommer der ikke en Forandring nu i Foraaret 
og Sommeren, saa faar vi maaske Brug for et 
vittigt Hoveds Forslag om snarest muligt at pløje 
Stadion op og sætte Kartofler over det hele. Lad 
os dog ikke haabe, at denne Spøg skal blive til 
Alvor. 

Nej -- Sportskammerater, baade kvindelige og 
mandlige! Lad os hellere se at faa vendt Bøtten. 

Lad os tage hinanden i Haanden paa, at i Aar 
skal det være. Alle er velkomne i vor Forening. 

Paa Sportspladsen og i en Idrætsforening skal 
vi alle være lige, baade i Arbejde og Fest. Lad 
os vise vore ældre Medborgere, at vi er de store 
Ofre værd. Alle de Mennesker, som nu gentagne 
Gange har hjulpet os til det, vi har naaet i Dag, 
maa ikke behøve at skamme sig over os. Vi vil 
ikke være daarligere Sportsfolk her paa Nord-
bornholm end andre Steder paa Øen. 

Gaa saa ud i Byen og raab det ud: Nu gaar 
vi alle i Gang med Trceningen i ASG 1 Tag de 
Kammerater med, som endnu ikke er med i For-
eningen og lad os allesammen arbejde for at 
rette det op igen, som i de sidste Aar er gaaet 
i Staa. 

Snart er det Foraar og Sommer, og lad os saa 
se hele den allinge-sandvigske Ungdom paa vort 
skønne Stadion, saavel til Træning som i Kamp. 

A. Mauritsen 

Paaskefesten 
Nu nærmer Paasken sig, og Traditonen tro sam-

les alle ASGere til Paaskefest. Det bliver 1. Paa-
skedag paa Gæstgivergaarden Kl. 20, og vi faar 
Speeds 5 Mands Orkester at høre. Det er jo lidt 
ud over det sædvanlige, hvorfor man venter, at 
Medlemmerne vil møde godt op og tag saa 
det gode ASG-Humør med. Det maa ikke mangle 
ved saadan en Lejlighed. 

Vi benytter Lejligheden til at understrege endnu 

Smag vor 
hjemmelavede Spegepølse 

W. Rømers 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 

Kakkelovne og Kaminer 

Telf. Allinge 39 	P. C. Holm 

Skal De ha' en rigtig Kop Kaffe, prøv da 
„Byens bedste" fra 

0. Sonne-Mortensen 
Kolonialforretning, Tlf. Sandvig 28 



en Gang, at der absolut ikke er Adgang for andre 
end ASGs Medlemmer. — Dog kan det tillades, 
at man tager sine eventuelle Paaskegæster med, 
men det gaar ikke at invitere Folk herfra Byen 
med, naar de ikke er Medlemmer. Det skal altsaa 
være Gæster ovrefra eller fra andre Steder paa 
øen. 	 A. M. 

Turneringen 
Paa dette Tidspunkt har vi allerede spillet flere 

Kampe, men endnu er det for tidligt at spaa noget 
som helst om Udfaldet af Turneringen. Vi har 
endnu ikke naaet noget særlig flatterende Resultat, 
men som jeg tidligere har skrevet, mangler vi 
noget i at naa fuldt paa Højde med Situationen. 
Alt hvad vi havde planlagt af Træningskampe 
blev ikke til noget, da Vejret ogsaa havde et Ord 
at skulle have sagt. Det betyder selvsagt et Han-
dicap, men hvis vi lægger Vilje og Energi i vor 
Træning, kan vi endnu naa et godt Resultat. Men 
hvor bliver Spillerne af? Vi troede, vi havde Folk 
nok til at danne to Seniorhold, men nu ser det 
i høj Grad ud til, at vi kun med Ned og Næppe 
kan stille eet. Jeg kan ikke forstaa, at det virkelig 
skulde være gaget saa meget tilbage med Inter-
essen for Fodbolden her i Allinge-Sandvig. Nu 
har vi et dejligt Anlæg, men hvor har vi Sports-
folkene til at benytte det? Har vi virkelig ikke 
engang 22 unge, raske Mænd, der er saa meget 
interesserede i Fodbold, at de har Lyst til at være  

Bydreng 
antages . Haj Løn 

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

Ure 
Briller 
Guld 
Sølv Conrad Hansen 

■ ffilelEMIMEINIM■elf1 

Høiers Hotel 
H. Nielsen 

Auto-Kørsel udføres med 6-7 Pers. Bil 
Rundture arrangeres, stedkendt Chauffør 

AAGE IPSEN 
Telefon Allinge 195 

med. Der findes mange Byer, der er mindre end 
vor, som kan stille to Hold. Vi har jo kunnet før, 
saa hvorfor kan vi ikke nu? Jeg tror bestemt, 
vi er kommet ind i et Dødvande, men jeg kan 
ikke tro, at det skulde være helt umuligt at komme 
ud af det igen. 

Med Hensyn til de Kampe, vi spiller i Turne-
ringen, finder vi ingen Grund til at komme nær-
mere ind paa dem her i Bladet, i hvert Fald ikke 
for Bornholms Seriens Vedkommende. Maaske 
kunde der være Grund til at sige lidt om Juni-
orernes, og det skal nok komme, men det er 
endnu for tidligt, da de først lige er begyndt 
paa Træningen. Vi vil vente til næste Nummer. 
Kun vil jeg lige sige til Drengene, at de maa 
huske paa, vi ogsaa kalder paa dem. I skal ogsaa 
nok faa jeres Kampe, men vi synes, at det er 
for tidligt for jer at komme ud til Kampe, da de 
meget ofte paa denne Aarstid er lidet fornøjelige 
at spille. Det glæder os meget, at BBUs Bestyrelse 
ogsaa deler vort Syn paa Drengeturneringen med 
Hensyn til det alt for tidlige Tidspunkt. 	V. M. 

Til Sommerfesten 
faar vi Besøg fra Lolland-Falster, idet vi har 

truffet Aftale med B 1901s Seriehold om et Par 
Kampe. Det skal blive morsomt at se, hvor højt 
deres Standard er hævet over vor. 

Skulde det være nødvendigt 
Idag (d. 4.-4.) har vi haft den første virkelige 

foraarsdag, og det er en helt underlig følelse at 
fornemme de varme vindpust og solens straaler 



Al! Nielsens Frisørsalon 
Sandvig 

anbefaler sig med L Kl.s Arbejde 

Personkorsel med 6-7 Pers. Bil 

Gunnar ThorsezL 
Telf. Allinge 185 

gennemvarme en. Man kan ikke forstaa, at det 
kun er smaa 14 dage siden, vi havde den sidste 
snestorm. Man tvivlede dengang paa, at fodbold-
premieren den 31. marts kunde løbe af stabelen, 
idet man ikke kunde tænke sig, at banerne kunde 
blive anvendelige. Dette gjaldt særlig de nye baner 
i provinsen, men det lykkedes altsaa saa nogen-
lunde at gennemføre den første fodboldsøndags 
program. Saa tilsyneladende var alt saare godt. 
Men 	for der er et men — skulde det virkelig 
være nødvendigt, at alle rækker bestemt skulde 
igang den første søndag, jeg tænker særlig paa 
drengerækken og 2. junior rækken. Efter min me-
ning er det uforsvarligt at sende smaa drenge 
paa 10-12 aar ud at spille fodbold, medens vejret 
er saa raakoldt og ustabilt, som det har været 
i aar. Lad os f. eks. se  paa drengerækken, her 
skal hvert hold spille 3-4 kampe, det vil altsaa 
sige, at denne række kan gøres færdig paa en 
maaned, hvis disse kampe absolut skal spilles om 
søndagen, dersom det var nødvendigt, kunde jo 
enkelte saa udmærket spilles som aftenkampe, 
men i løbet af en maaned kan denne række af-
vikles, hvorfor i al verden skal drengene saa jages 
ud allerede den 3L marts. Mon ikke turnerings-
ledelsen har været lidt for nidkær med at følge 
BBUs henstilling om turneringens begyndelse saa 
tidligt som muligt. 

Det er forstaaeligt, at man i hvert fald for 
bornholmsseriens vedkommende ser sig nødsaget 
til at begynde saa tidligt, idet man saa vidt muligt 
skal være færdig til 1, juni, saaledes at man har  

juni og juli til at faa afviklet unionskampe, som-
merfester m. m. I aar artede vejret sig saaledes, 
at man maatte starte turneringen, uden at det 
var muligt at faa spillet et par træningskampe. 
Ligeledes har det heller ikke været muligt at 
gennemføre en rationel træning, men det skal 
selvfølgelig ikke lægges turneringsledelsen til last, 
kun vil jeg pointere det uheldige i, at saa godt 
som alle hold maa stille op uden at have nogen 
nævneværdig kondition. 

En seng og lidt mad i en uge 
Som kort meddelt andetsteds i bladet faar vi 

til sommer besøg af B 1901s seriehold. I denne 
forbindelse tillader vi os at fremkomme med en 
bøn til vore medlemmer. Er der ikke nogle blandt 
vore medlemmer, der kunde tænke sig at gøre 
ASU den tjeneste at give B 1901s spillere en seng 
og lidt mad i den uge, de skal være her? Afta-
len med B 1901 gaar ud paa, at de selv betaler 
rejsen hertil, og vi skal sørge for opholdet. I 
øjeblikket har vel den største del af hjemmene 
en soldat boende, men man kan sikkert gaa ud 
fra, at den private indkvartering er ophævet inden 
sommerfestens afholdelse, saa soldaterne vil sikkert 
ikke lægge sig hindrende i vejen, hvad indkvarte-
ringen af B 1901s spillere angaar.Vi beder vore med-
lemmer tænke over sagen, og saa vil vi tillade os at 
komme tilbage til sagen i næste nr. Er der nogen, 
der allerede paa nuværende tidspunkt vil have nær-
mere oplysninger, kan man blot henvende sig i Kios-
ken, hvorMaurits vil modtage Dem med aabne arme. 
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BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79 
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Flæsk Pølser a Paalæg 
Altid 1. Kl.s Varer 
Hjemmelavede Salater rørt med Olie 
Alf modtages fil Røgning 

Svend Hansen 
Telefon Allinge 38 

Varerne bringes 



Til Finland 
Paa nordisk konference blev der fra DBU stillet 

Norges Fodboldforbund og Finlands Boldfårbund 
i udsigt, at der fra Danmark kunde stilles ca. 5 
amatørtrænere til raadighed for hvert af disse 
forbund i indeværende sommer. 

Disse amatørtrænere er nu udtaget, og en af 
de heldige er Vilhelm Mauritsen. Vilhelm skal til 
Finland. Vi ønsker ham held og lykke paa turen. 

Sommerfest 7.-14. juli 
Tidspunktet for sommefestens afholdelse er fast-

lagt, det bliver fra 7.-14. juli. Det er meningen, at 
man vil forsøge at lave en sportsuge, og forhaa-
bentlig vil det lykkes at faa en saadan gennemført. 

Lidt matine snak 
Matinen 1946 er vel overstaaet. Succes eller 

ikke succes? Man plejer at sammenligne med de 
foregaaende aars matineer. Jeg har hørt en del 
udtalelser, og tager man gennemsnittet af disse, 
bliver resultatet, at matineen 1946 fuldt ud var 
paa højde med sidste aars. I betragtning af, at 
matineen sidste aar fik saa overvældende meget 
ros, saa forstaar man ikke rigtigt „sese"s omtale 
i Bornholms Tidende af matineen i aar. Sammen-
ligner man de to referater, kommer man til det 
resultat, at matineen 1945 var ovenud god, og 
matineen 1946 noget tynd. Det er ikke i overens-
stemmelse med virkeligheden. 

„Sele" maa huske paa, at det er amatører, der 
optræder og ikke skuespillere fra det kongelige 
teater, og saa tror jeg, den gode „sese" forveksler 
ordet matine med revy. Ordet matine betyder for-
middagsunderholdning, og meningen med ASGs  

1. Kl. Varer 

Hjemmelavet Paalæg 

Schack Jørgensen 

Person- og Lastkørsel 

Kast Falk 
„Aabrinken", Tejn 

Telf. Allinge 130x 

Franks Herre- og Damesalon 
Byens førende 

Telf. Allinge 53 

Fodboldstøvler 
prima Kvalitet 

CARL LARSEN 
Vestergade . Telefon 104 

Indbydelse 

ASGs Medlemmer med Husstand indbydes herved 

til den aarlige 

gaciseit st 

Søndag d. 21. April (1. Paaskedag) Kl. 20 paa Gæst-

givergaarden 

Speeds . 5 Mands Orkester 

Gyldigt Medlemskort skal paa Forlangende forevises 

ved Indgangen 

Baltegn: Herrer 1,50 

Damer 1,00 	 Bestyrelsen 

matine er at give byens borgere en underhold-
ning lidt ud over det almindelige. 

Det her med „opstyltede, højtidelige, nationale 
naar det nu endelig skulde være" er selvføl-

gelig en smagsag, men en saadan omtale af en 
efter min mening smuk indledning burde ikke 
ironiseres paa den maade. 

Naar man saa gennemlæser omtalen af de en-
kelte numre, ja, saa er det ros hele vejen igennem, 
naar vi lige undtager dr. Hoffmann, som var 



„anstrengt og træt” ! Mere „an-
strengt" var dr. Hoffmann dog 
ikke, end at han kunde give 4, sese" 
en lille over næsen ved matineens 
opførelse om tirsdagen. 

Men til trods for den megen 
ros til de enkelte numre — saa 
„En lidt tynd ASG matine blev 
succes". 

Hvor stort overskuddet er kan 
ikke paa nuværende tidspunkt op-
gives, men hvis vi gætter, paa et 
tal tæt ved 2000, saa er vi sikkert 
ikke langt fra nettooverskuddet. 

Hans Jensen og drengene 
Hans Jensen har meddelt be-

styrelsen, at han gerne vil være 
fri for hvervet som juniortræner 
i foraaret. Vi kender alle grunden. 
Dette ønske har man selvfølgelig 
efterkommet. Til efteraaret genop-
tager Hans forhaabentlig sit ar-
bejde med junior. 

Vi kender alle Hans Jensens 
store betydning for vore drenge, 
ingen som han forstaar at om-
gaas drengene og faa dem til at 
arbejde, som de skal under træ-
ningen, og saa holder drengene 
af ham, de har respekt for ham. 
I det hele taget hersker der saa 
godt et forhold mellem Hans Jen-
sen og drengene, som man kan 
tænke sig.. Drengene vil savne 
ham i foraaret, men de glæder 
sig til at komme til at træne un-
der Hans Jensens ledelse til ef-
teraaret. 

I foraaret ledes juniortræningen 
af formand Vilhelm Nielsen. 

Trif~ssen for terrainløb paa 
Bornholm er i aar minimal 

Sidste aar var atletikudvalget 
ude at finde en egnet rute til et 
terrainløb oppe ved Hammershus. 
Det var dengang meningen, at 
der skulde arrangeres et terrain-
løb her paa nordlandet, som skulde 
hedde Hammershusløbet. Ruten 
blev ogsaa fundet, men paa grund 
af omstændighederne blev løbet 
ikke til noget. Nu er der imidler-
tid kræfter i bevægelse for, at 
Hammershusløbet skal blive til  

virkelighed. Noget andet er, om 
disse kræfter er stærke nok til at 
faa løbet gennemført. ASG er ikke 
særlig forhippet paa, at det skal 
blive til noget, af den simple grund, 
at vi ikke har en eneste løber at 
stille med, men ønsker Bornholms 
Atletik-Forbund løbet afholdt, saa 
er ASG naturligvis villig til at tage 
arbejdet med arrangementet. 

Alt tyder paa, at interessen for 
terrainløb paa Bornholm er mini-
mal. Ynglingeløbet ved Fredens-
borg havde kun ganske faa del-
tagere, og da Nordskovløbet søn-
dagen efter startedes, var der kun 
mødt 16 deltagere, og det er meget 
tvivlsomt, at der vilde blive flere 
deltagere til Hammershusløbet. 
Man kan vist godt gaa ud fra, 
at dette løb maa udsættes i hvert 
fald et aar endnu. 

Storslaaet folkefest d. 4. maj 
Rundt omkring i Danmark vil 

man d. 4. maj afholde store fest-
ligheder i anledning af aarsdagen 
for tyskernes kapitulation i Dan-
mark. 

Tanken er, at der i hver eneste 
by i landet skal afholdes en fol-
kefest, og det er grunden til, at 
man mandag den 8. april paa 
raadhuset havde sammenkaldt til 
et møde, hvori repræsentanter fra 
14 af byens foreninger var repræ-
senteret. 

I hver by er udpeget en mand 
til at staa i spidsen for arrange-
mentet, og man vil sikkert ikke 
undre sig over, at manden i Al-
linge-Sandvig er blevet ASGs for-
mand, Axel Mauritsen. Nogen 
bedre til dette hverv kunde man 
vel næppe finde. Han har erfa-
ringen fra ASGs sommerfester, 
og han har den fornødne energi 
og initiativ til at staa i spidsen 
for et saadant foretagende. 

Paa mødet fik de forskellige 
foreninger udpeget hver sit job, 
og det forbavser vel ingen, at ASG 
kom til at varetage alt, hvad der 
har med boder at gøre. Der blev 
nedsat en komite paa 9 medlem-
mer, som kom til at bestaa af 
en repræsentant fra hver af de  

foreninger, der fik tildelt en op-
gave. Da A. Mauritsen er selv-
skreven formand for komiteen, 
blev Gunnar Nielsen repræsentant 
for ASG i komiteen. 

Vi skal ikke komme nærmere 
ind paa det program, der ganske 
løseligt blev skitseret paa mødet, 
det vil efterhaanden, som det an-
tager fastere former, blive med-
delt i dagspressen. 

Henvendelser fra klubber 
ovrefra 

Bornholm er ved at komme til 
at ligne sig selv fra aarene før 
krigen. Der er skrammer og saar 
endnu, og nogle af de værste har 
vi vel her paa nordlandet, jeg 
tænker i denne forbindelse paa 
de store hoteller i Sandvig. Det 
er beklageligt, at de er blevet saa 
frygtelig mishandlet, for der er 
vel ingen tvivl om, at den som-
mer, der kommer, i turistmæssig 
henseende vil antage anselige for-
mer. Der er masser af mennesker, 
der vil til Bornholm i aar, det 
har vi i ASG mærket, aldrig no-
gensinde har vi modtaget saa 
mange henvendelser fra klubber 
ovrefra, som ønsker at komme 
til Bornholm. Det er ikke alene 
fra fodboldklubber, vi har faaet 
henvendelse fra, men ogsaa at-
letik- og haandboldklubber. Vi har 
i øjeblikket arrangementer med 
to klubber, og de er som med-
delt C IK og B 1901. Det bliver 
dejligt atter at faa samkvem med 
sportsfolk ovrefra. 

Gør Bordet festligt 
til Paaske 

Mange Nyheder i Paaskepynt 

Kyllinger, Haner, Ægbægre, 
Paaskeliljer, Servietter og 
Løbere 

KIOSKEN 

GORNITZKAS TRYK. ALLINGE 


