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2.-5. forsøgte man saa igen. Desværre var deltagerantallet nu reduceret til 17 mand. Denne
Det er ikke nok
gang havde man afmærket ruten med 50-60 mærat bruge benene •
en halv snes soldater, med andre ord,
keflag
atletikudvalget havde gjort, hvad der kunde gøBornh. Atletik Forbund gjorde vor profeti om
res for at faa ruten saadan afmærket, at der
„Hammershusløbet" til skamme. Vi skrev i sidste
overhovedet ingen tvivl kunde være. Løbet blev
nummer, at det var højst tvivlsomt, om løbet blev
da ogsaa lykkeligt gennemført. Vinder blev som
afviklet i aar, men det blev det altsaa — ovenventet Chr. Pedersen, B 1910, men han fik haarikøbet 2 gange.
Løbet blev udskrevet til afholdelse 2. paaske- dere konkurrence end ventet, dette sørgede den
dag, og der havde ved tilmeldelsesfristens udløb purunge løber Helge Knudsen Olsen, Nexø, for.
meldt sig ca. 30 mand. Det var ca. dobbelt saa Der var næppe mere end 2-3 meters forskel melmange som til „Nordskovløbet". Forklaringen lem disse to. Den første ASGer blev nr. 9. Alle
herpaa er den, at ASU stillede med 17 mand, løberne var rørende enige om, at „Hammershusmedens vi ingen havde med i „Nordskovløbet". løbet" er det helt rigtige terrænløb.
Bornh. Atletik Forbund maa kritiseres for den
Vi skylder læserne at oplyse, at af de 17 var de
16 soldater, den 17. var Ib Heilmann. Han er fuldstændigt manglende føromtale til løbet. I anogsaa soldat for tiden, men var hjemme paa den omgang fandtes ikke et eneste ord om løbets afholdelse i dagbladene. Dette medførte napaaskeorlov.
Løbet blev ikke tilfredsstillende afviklet, idet turligvis, at der ikke var mere end en halv snes
godt og vel halvdelen af løberne løb forkert. tilskuere. Det var dog bornholmsmesterskabet
„Hammershusløbet" er ca. 41/ km. Til at markere terrænløb, det drejede sig om, saa man synes
ruten havde man udstillet ca. 30 CBUere som jo nok, at ledelsen burde have sørget for nogen
kontroller og vejvisere, d. v. s., at der var ca. „presse".
150 ni imellem hver mand. Til trods herfor løb
førergruppen flere kilometer forkert. Det er muligt, at posterne ikke var helt hensigtsmæssigt

sat ud, men løberne i førergruppen maa nu ogsaa tage sin del af skylden for løbets fiasko. I
et terrænløb skal man ikke blot bruge benene,
men ogsaa hjernen.
Som følge af den uheldige afvikling af løbet,
annulerede BAF dette og fastsatte straks en ny
dato for løbets gennemførelse. Torsdag aften d.

Fodboldkampe
ud over det sædvanlige
For Allinge-Sandvigs mange fodboldinteresserede borgere vil det blive en interessant sommer,
idet der vil blive en mængde fodboldkampe, og
deraf 2-3 stk. ud over det sædvanlige. 2. pinsedag spiller LFBU i Allinge mod et udvalgt hold
fra I3DU, og tier er stor sanusyntignecl tor, at
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SBUs juniorhold kommer. Desuden er der en lille
chance for, at et svensk hold vil aflægge os et
besøg, der er i hvert fald forhandlinger igang,
og forhaabentlig vil det svenske holds besøg
blive en realitet. Og saa har vi som før omtalt
arrangementer med B 1901 og CIK.
Ja, det kommer ikke til at skorte paa fodboldkampe.
Der er rift om at komme til Bornholm. Vi faar
stadig henvendelser ovrefra om arrangementer.
Desværre er vi jo tvunget til at sige nej, vi kan
ikke overkomme flere arrangementer, end vi har.
Anonyme artikler
Fra „Et for Øjeblikket passivt Medlem" har
vi modtaget en artikel, som vedkommende ønsker
optaget i ASO-bladet. Der er intet, vi hellere
vilde, men indsenderen har forsømt at opgive
sit navn. Ifølge presseloven er det forbudt at
optage anonyme artikler, det alene er grunden
til, at artiklen ikke er med. Vi opfordrer „Et for
Øjeblikket passivt Medlem" til at meddele redaktionen sit navn. Naar indsenderen ikke ønsker
sit navn i bladet, saa kommer det der heller ikke,
den eneste, der faar navnet at vide, er redaktøren.

Vi byder soldaterne velkommen
I begyndelsen af foraarsturneringen var det
ikke muligt at stille et 2. hold paa benene. Man
havde spillere til 1. hold og dermed færdig.
I efteraaret klarede vort 2. hold sig udmærket,
men havde man ikke haft kolonnen at ty til,
havde det set broget ud mange gange, naar
2. holdet skulde sættes. Nu i foraaret har man
ogsaa kolonnen, men den har skiftet besætning,
og af de nye CBUere har man ikke set en eneste paa fodboldbanen. Skulde det mon passe,
hvad folk siger om de nye CBUere?
Som sagt kunde vi ikke stille et 2. hold ved
turneringens begyndelse, men nu kan vi. Om
galt skulde være, kunde vi vel ogsaa stille baade
et 3. og 4. hold, men der er bare den hage ved
det, at det ikke er folk fra Allinge-Sandvig, nej,
af dem er der saamænd ikke flere end før desværre. Det er soldaterne, vi tænker paa. 10-15
stk. har allerede meldt sig ind i ASG. De er
■1101•011~1~~1.1

Flæske Pølser . Paalæg
Altid 1. Kl.s Varer
Hjemmelavede Salater rørt med Olie
Alf modtages til Røgning

Svend Hansen
Telefon Allinge 38
Varerne bringes

Personkørsel med 6-7 Pers. Bil

Gunnar Thorsen
Telf. Allinge 185

aktive skal være forsikret i ovennævnte forsikringsforening. Nyincitneldelser af aktive i ASG

Grammofonplader
En stor Sending Plader er lige hjemkommet
Koncerter
Opera
Operette
Fineste Indspilninger
med de største
Kunstnere og Dirigenter
Engelske og amerikanske

Danse- og Swingplader

William Lind
Allinge" Radioforretning . Tlf. 95

vil for fremtiden automatisk ogsaa blive indmeldt i BBUs forsikringsforening. Ligeledes har
man besluttet, at ASG betaler kontingentet til
forsikringen, i hvert fald indtil næste generalforsamling, hvor spørgsmaalet vil komme til behandling, saaledes at medlemmerne selv kan
afgøre, hvorledes kontingentet i fremtiden skal
betales. Kontingentets størrelse er for senior 2 kr.
aarlig og for junior 1 kr. I tilfælde af et uheld
udbetales 5 kr. i dagpenge. Forsikringen gælder
for saa vel kamp som træning.

Atletik!
Onsdag d. 27. ds. begynder vi Træningen paa
Stadion og fortsætter saa hver Onsdag og Fre-

dag, baade for Damer og Herrer.
Fodbold er den fineste og skønneste leg

Den skotske fodboldtræner David Russel, der
for tiden træner B 1909, har i et interview blandt
andet sagt: „Mange med mig tror fuldt og fast
paa, at denne verdenskrig kunde have været undgaaet, om sportsmænd over hele verden havde
dyrket deres idræt efter britiske principer og i
den engelske aand. Sportens værdi for et folk
er umaadelig stor, ogsaa socialt set, og ikke mindst
gælder dette fodboldspillet. Fodbold er den fineste og skønneste leg, der eksisterer. Jeg elsker
den, og jeg har helliget mit liv til den og min
familie. Vi skal ind paa at blive sportsmænd hele
verden over i ordets rette forstand, saa gaar vi
gode tider i møde.

Vort gode Stadion behøver jo ingen Omtale,
men vi mangler i allerhøjeste Grad Folk til at
fylde Banerne, saa lad os derfor møde op fra
Begyndelsen, saa vi senere paa Sæsonen kan
være nogenlunde forberedt. Bl. a. er der jo Sommerfesten i Juli, hvor det pynter paa Programmet,

naar vore egne stiller op til Start.
Atletikfolk! Vær med Mandag d. 20. i Triangelmarchen, en rask Start og Forløber for Træningen.
8. H.

Heiers Hotel
Yielsen

Alle aktive skal være forsikret

Bornholms Boidspif Unions gensidige Forsikringsforening har holdt generalforsamling, og paa
denne blev der valgt en helt ny bestyrelse. Dette

var ogsaa i høj grad tiltrængt, idet den gamle
bestyrelse slet ikke var paa højde med situationen. Forhaabentlig vil det vise sig, at den nye
bestyrelse er i stand til at faa sat skik paa sa-

gerne. Ideen til denne forsikring er undfanget
af BBU, og den er for god til at syltes hen,
saaledes at den efterhaanden gaar i sin mor igen.
ASGs bestyrelse har besluttet, at alle vore

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 7Z og Z9
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

Alf Nielsens Frisørsalon
Sandvig
anbefaler sig med 1. K1.s Arbejde

Fodboldstøvler
prima Kvalitet

CARL LARSEN
Vestergade . Telefon 104

Person- og Lastkørsel

Kast Falk
„Aabrinken", Tejn

Telf. Allinge 130x

Franks Herre- og Damesalon
Byens førende

Telf. Allinge 53

ikke boldjonglører alle, men der er i hvert fald
folk imellem, som kan bruges paa 1. hold.
Det er en kærkommen forstærkning. En helt
anden ting er, at soldaternes tilstedeværelse ved
træningen har stor betydning, idet det bevirker
et større antal spillere til træning, og det vil
igen sige, at denne bliver mere interessant.
Vi byder soldaterne velkommen og haaber, at
samarbejdet maa blive til gavn og glæde for
begge parter.

Gaa som du kan gaa for dit Land!
Som et Led i Jubilæumsfestlighederne, som
Dansk Idræts Forbund lader afholde Aaret igennem, bliver der i Samarbejde med de norske og
svenske Idrætsorganisationer arrangeret en Triangehnarch, de tre nordiske Lande imellem, i
Dagene 5. til 26. Maj. I denne den første Folkelandskamp gælder det jo først og fremmest om
at faa saa mange med som vel muligt, derfor
skal vi slaa fast med det samme, at alle kan deltage. Mænd - Kvinder - Piger - Drenge - Unge og
Gamle. Kort sagt alle.
Alle Byens Borgere skal være med, lige fra
Toppen og nedefter, thi det bliver en Dyst, de

tre Lande imellem, som vil kaste Ry af sig, idet
den jo er den første af sin Art i Verden. Alle
maa være med til at forsvare de danske Farver
i Triangelmarchen.
Styrkeprøven er jo gennemførlig for langt de
fleste Folk i. alle Aldre, idet det nærmest drejer
sig om en god Spadseretur, som enhver, der
vil, kan gennemføre.
Enhver, der fuldfører Marchen indenfor den
fastsatte Tid, har Ret til at erhverve sig Triangelmarchens smukke Emblem med de deltagende
Landes Rigsvaaben, og det skulde jo gerne være
en Æressag for saa mange som muligt at erhverve
dette Emblem. Sejren tilfalder det Land, der kan
mønstre det største Antal Deltagere, der har erhvervet Retten til at bære Emblemet.
Emblemet, der udstedes, er det samme i Danmark, Norge og Sverrig.
I alle Danmarks Byer er de med. Vi skal ikke
være nogen Undtagelse! Derfor:
Gaa som du kan - gaa for dit Land!
Mandag d. 20. ds. Kl. 19,30.
Starten foregaar fra Kirkepladsen for alle Deltagerne, og Ruten er for 10 km: Søndergade forbi
Sygehuset ad Landevejen til 5 km Stenen i Tejn,
hvor Deltagerne vil faa stemplet deres Kort.
5 km: Kirkegade, Havnegade, Strandvejen til
Pladsen foran Kolonnens Garager i Sandvig, hvor
der bliver stemplet.
Triangelmarchens Betingelser:
a) Mænd
18-60 Aar 10 km 1 Time 30 Min.
b) do.
45
over 60 Aar 5 do.
15-17 Aar
45 5Kvinder 15 og derover 5 45 -

Autokørsel
udføres med 6-7 Pers. Bil
Rundture arrangeres . Stedkendt Chauffør

Viggo Hansen
Telefon Sandvig 25

1. Kl. Varer
1-Ijemme1avet Paalæg

Schack Jørgensen

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
hj emkommet.

Tritzlletisch
Allinge
Telefon 5
Auto-Kørsel udføres med 6-7 Pers. Bil
Rundture arrangeres, stedkendt Chauffør

AAGE IPSEN

gør dem til Skamme. De mangler ogsaa en Del
Kampe.
Med Hensyn til Drengeholdet er det endnu for
tidligt at udtale sig om det. Drengene er endnu
uerfarne i Turneringsfodbold, men Lyst og Energi
mangler de ikke, saa dem skal vi nok faa Fornøjelse af.
Det har igen i Aar vist sig, at vi har Juniorspillere, som kan komme i Betragtning, naar der
skal stilles udvalgt Hold. Denne Gang er det
Arne Mikkelsen, som skal med Bornholmerne til
Næstved.
Jeg skal næste Gang bringe Stillingerne i de
enkelte Rækker. Maaske kan jeg bringe Turneringens endelige Resultat.
V. M.

Telefon Allinge 195

Turneringen
Naar denne Maaned er gaaet, skal vi være
færdige med Turneringen, men trods det, er det
endnu farligt at spaa om Udfaldet. Endnu har
vi ikke noget at raabe Hurra for. Klubben staar
endnu saadan, at den ikke er uden for Farezonen med Hensyn til Nedrykning. Jeg mener nu
selvfølgelig 1. Holdet, da man altid er tilbøjelig
til at betragte en Klubs Standard efter, hvordan
1. Holdet spiller eller rettere er placeret. Den
Placering, som vi havde, da vi begyndte Turneringen, har vi ikke kunnet holde — kedeligt
nok, men det kunde vi vel heller ikke have ventet. Bare vi ikke kommer til at ligge nederst i
Rækken, det ser paa nuværende Tidspunkt ikke
for godt ud.
Jeg lovede i sidste Nummer at komme lidt
nærmere ind paa Juniorernes Kampe, men da
lovede jeg vist mere, end jeg kan holde nu.
Ganske vist har de spillet nogle Kampe, men
de er saa faa, at jeg vægrer mig ved ak komme
nærmere ind paa dem. Jun. I har nu i længere
Tid ligget stille
af Hensyn til Juniorstævnet
mellem samtlige Unioner i Næstved, vil jeg haabe,
ellers er Turneringen ganske fjollet lagt, at de
skal være ledige 4 Søndage i Træk —saa dem kan vi
ikke berette meget om. Jun. II har til Dato vundet de Kampe, de har spillet, saa vi stiller store
Forhaabninger til (-Irn. Lad os haabe, de ikke

En bøn til vore medlemmer
Som kort omtalt i sidste nummer faar vi besøg
af B 1901s seriehold. Besøget er arrangeret som
et led i sommerfesten, der, som tidligere meddelt, afholdes fra 7.-14. juli. B 1901 betaler selv
rejsen frem og tilbage, og A SG skal sørge for
opholdet. Det er i den anledning, vi henvender
os til vore medlemmer med en bøn. Er der ikke
nogle af vore medlemmer, der kunde tænke sig
at give en spiller husly og mad i 8 dage? B 1901
kommer søndag morgen den 7. juli og rejser igen
søndag aften den 14. juli. Vi er godt klar over,
at det er et højst uheldigt tidspunkt for en privat
Skal De ha' en rigtig Kop Kaffe, prøv da
„Byens bedste" fra

0. Sonne-Mortensen
Kolonialforretning, Tlf. Sandvig 28

Smag vor
hjemmelavede Spegepølse

W. Rømers
Slagterforretning . Telefon 11 8 og 136

Græsslaatnaskiner
Telf. Allinge 29

P. C_ Holm

indkvartering, idet tidspunktet falder lige midt i den bedste ferietid
og lige paa højdepunktet for turistsæsonen, men mon der ikke
alligevel er en eller anden, der
ser sig i stand til at tage en
13 1901er.
Dersom der er nogen, som har
en seng eller divan tilovers, saaledes at man kan have en liggende, men ikke saa godt kan
have nogen paa kost, eller omvendt, er der nogen, der kan
have en paa kost, men som ikke
har noget sted at lægge ham,
saa tager vi med tak ogsaa mod
det. Snak lidt med konen om det,
saa gaar det nok. 3-4 af B 1901s
spillere er allerede anbragt, men
da der kommer 15 mand, saa er
der et godt stykke vej endnu,
før vi faar dem alle anbragt. De,
der reflekterer paa vor opfordring,
bedes venligst henvende sig i
Kiosken, hvor alle oplysninger
kan faas.

2 gaver
Malermester Poul Dideriksen
og revisor Rudolf Holm har været saa elskværdige at skænke
foreningen hver en borgerlaansaktie. Paa ASGs vegne takker vi
for gaverne.
To ribben brækket
I privatkampen mod Gudhjem
skete et uheld, som sikkert ikke
ret mange lagde mærke til, og
saa var det endda ret alvorligt.
Peter Emil Larsen fik to ribben
brækket. Af den grund har Peter
Emil maattet indstille fodboldspillet et stykke tid, men i nær
fremtid vil man igen faa ham at
se paa et af holdene.

Arne Mikkelsen
paa unionsjuniorholdet

til lykke og haaber, at han maa
faa en god og lærerig tur. Ligeledes haaber vi, at han vil repræsentere ASO paa en smuk
rnaade.
Af Frederiksborg I. F.s Medlemsblad
for Februar citeres f)3,1gende:

Bør Idrætten
være mere end. Leg?
Om kort Tid begynder Idrætslivet saa smaat igen rundt om
paa Idrætspladserne, og i denne
Forbindelse kommer jeg til at
tænke paa en Meddelelse fornylig i Radioen, men som jeg løvrigt ikke ellers har set refereret,
angaaende en Tale, som Dansk
idræts Forbunds nye Formand,
Oberst Sander, har holdt, og
hvori han rettede en meget indtrængende Appel til Danmarks
Idrætsungdom om at forene Idrættens Leg med mere Alvor for
derigennem at kunne skabe en
dygtig og modstandskraftig Ungdom til at imødekomme de Krav,
som Tiden og Fremtiden maa stille.
Det er saadan set ikke noget
Nyt, at vi i højere Grad end andre
Nationer tager Idrætten som Tidsfordriv og Leg, hvilket oprindeligt
ogsaa var Tanken med Idrætten,
men som Tiderne har udviklet
sig, er Indstillingen om Idrættens
Betydning som Værdifaktor blevet
en Kendsgerning.
Mange Nationer sætter en Ære
i at udklække dygtige Idrætsmænd
som Propaganda for deres Land,
og det er selvfølgelig forbundet
med Krav til Idrætsudøvernes Levevis oR. Træning.
Naar man ser den legende tethed, hvormed vi har tillært os de
gennem Aarene opdukkede forskellige Idrætsgrene, og samtidig
drager en Sammenligning med
vore svenske Venner, med hvem
Idrætskampene ofte typisk har
været præget af Danskernes medfødte Egenskaber mod Svensker-

Som bekendt er der udtaget
et fodboldhold af øens bedste
juniores. De skal over og spille
mod andre unioners UliValgte ju- nes niere lilla:x'te og konditionsniorhold.ASG har een mand med, betonede Indsats, har man maaske
nemlig Arne Mikkelsen, der skal lidt af en Retningslinie for, hvor
spille centerhalf. Vi ønsker Arne langt længere der kan naas gen-

nem et alvorspræget Arbejde med
Idrætten.
Det hele er blot et Spørgsmaal
om Selvovervindelse, og om man
vil ofre noget mere for sin Idræt,
og det gælder ikke alene Idrætsbegavelsen, men alle, der dyrker
Idræt.
Vi, der til daglig følger Idrættens Udøvere, har ofte set Evner
gaa tabt -eller Forventninger blive
uopfyldte paa Grund af manglende
Alvor og Energi i Udviklingen,
og der er næppe Tvivl om, at
nogen mere Alvor i Træningen
vil i den sidste Ende blive til
Glæde for Idrætsudøveren selv
for ikke at tale om hans Forening
o. S. v., og alene af den Grund
bør denne Artikels Overskrift besvares med et bestemt JA.
Th. Rosenclahl

„Alkasoll" Geværolie
neutraliserer enhver

Syredannelse, eminent
Renseevne og
rusthindrende Virkning
pr. Flaske 2 Kr.

KIOSKEN
Petit

Annoncer

En god brugt Høvlebænk
til Salg.
Tuindy

95

Et Par Fodboldstøvler Nr, 41
til Salg.
Birger Hansen
Storegade 29, Sandvig

14-15 Aars Dreng
til Hjælp i Pensionatet søges til 15.

Juni.
Willy Nielsen, Vangevej
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