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Lad os give 
Jubilæumsaaret en god Start 

Aaret 1947 er vor store Milepæl. 25 svære 
men dejlige Aar er gaaet, og vi har al mulig 
Grund til at være tilfredse med Forholdene, saa-
ledes som de er i Dag — ja, altsaa rent fore-
ningsmæssigt og i økonomisk Henseende. 

Vi har vort herlige Stadion og en solid og 
godt funderet Økonomi, ja, men vi staar svagt, 
meget svagt endda i det sportslige. 

Skulde vi ikke se, om vi kunde ændre dette 
i det Aar, der kommer. Jeg synes, vi skulde 
samle alle vore Kræfter til en Kæmpeanstræn-
gelse — og lad os saa se at faa begyndt med 
det samme. Lad os se at faa Fart i Sagerne 
allerede tidligt i Foraarssæsonen. Vi maa have 
alle vore aktive Medlemmer i Sving, Fodbold-
spillere, Atletikfolk, Haandboldspillere og Gym-
naster. — Læg al jeres Energi i den kommende 
Træning med det for Øje at yde det bedste for 
jeres Klub i Jubilæumsaaret. 

Bestyrelsens Agt er at arrangere en stor Ju-
bilæumsfest i Sommer, hvor vi gerne skulde 
præsentere det bedste, vi har indenfor vore Idræts-
grene. Der bliver noget for Fodboldspillerne at 
se hen til. — Vi søger at faa nogle interessante 
Kampe til jer — maaske eventuelt med uden-
landske Hold. Haandboldspillerne har vi allerede 
gode københavnske Modstandere til — baade 
Herrehold og Damehold. Hvad mener Atletik-
folkene om Bornholmsmesterskabene den 20. Juli, 
som er henlagt til vor By i Aar i Anledning af 

Jubilæet. — Og saa er der endelig Gymnasterne. 
Desværre har vi i disse Dage maattet standse 
begge Holdene paa Grund af Kulden, men var 
det ikke en Ide at gaa i Gang igen saa snart 
Vejret bedrer sig og saa holde ud til hen paa 
Sommeren med en Udendørs-Opvisning for øje. 
Det k a n lade sig gøre, hvis vi vil. Det vilde 
da for os alle i A. S. G. være en meget større 
Glæde at fejre vort Jubilæum, hvis vi samtidig 
virkelig havde en Smule Idræt at vise Publikum. 

Lad os se jer alle til Generalforsamlingen. 
Som andetsteds averteret skal vi have vor 

aarlige Generalforsamling paa Torsdag. 
Det vilde være et godt Varsel for den kom-

mende Sæson, om Gæstgivergaardens Havesal 
denne Aften var stuvende fuld af interesserede 
ASG-ere. Lad os give Jubilæumsaaret en god Start 
med en godt besøgt Generalforsamling, hvor vi 
saa kan drøfte de forestaaende Begivenheder. 

Der er mange interessante Ting paa den om-
fattende Dagsorden, og ikke mindst Valgene vil 
blive svære at komme igennem. 

Efter Lovene afgaar baade Næstformand og 
Kasserer i Aar. Maaske er det muligt at over-
tale Gunnar Nielsen til at fortsætte, selv om vi 
er fuldt klare over at han i sit nuværende Ar-
bejde har svært ved at faa Tid til Foreningsar-
bejdet ved Siden af. Derimod er det helt afgjort 
at vi denne Gang mister vor dygtige Kasserer, 
Johs. Holm. Adskillige Gange har han truet med 
at gaa af, men har nu været med i Ledelsen i 
14-15 Aar, og i de sidste 10 Aar har han be-
stridt Posten som Kasserer til alles Tilfredshed. 



Nexø II 4 
ØIF I 4 
ASG I 4 

2 1 
2 0 
0 0 

absolut nødvendigt, at alle vore aktive og pas-
sive Medlemmer møder op paa denne Dag, saa-
ledes at de Afgørelser, der træffes, virkelig er et 
Udtryk for Medlemmernes Ønsker. 

Husk saa paa Torsdag Kl. 19,30 paa Gæstgi- 
vergaarden. 	 A. M. 

BBUs turnering 
Efteraaret 1946 
Fra turneringsledelsen har vi modtaget resul-

tatet af efteraarsturneringen. Vi gengiver stillingen 
i de rækker, hvori ASG har hold. 

Bornholm serien 
K. 

Viking 8 
Svaneke 8 
Nexø 8 
Hasle 8 
RB 8 
AaIF 8 
ASG 8 
Gudhjem 8 
B 1910 Il 8 

V. U. T. 	Maai 

7 1 0 25-6 
6 2 0 31-8 
4 2 2 37-17 
5 0 3 26-17 
4 1 3 20-15 
2 2 4 28-31 
2 1 5 12-37 

	

1 1 6 	9-29 
0 0 8 10-38 

P. Nr. 

15 1 
14 2 
10 3 
10 4 
9 5 
6 6 
5 7 
3 8 
0 9 

14 1 
Senior A rækken 

Viking II 7 7 0 0 	29-9 

Nu er Tiden imidlertid kommet, hvor „Hannes" Nexø II 	7 6 0 
ikke vil mere, og det bliver selvsagt svært at RB II 	7 5 0 
sige Farvel til ham i Bestyrelsen. Det bliver hel- Klem. I 	7 4 0 
ler ikke let at finde hans Efterfølger. 	 Svaneke II 7 2 0 

Saa er der alle Idrætsudvalgene, hvor vi i Aar AaIF II 	7 2 0 
gerne skulde have indvalgt en Del gode og in- Standard I 7 I 0 
teresserede Medlemmer, som vil være med til at ASO II 	7 1 0 
gøre et Stykke Arbejde i Jubkeumsaaret. 

Endelig er der en hel Række Valg til andre 
Poster, Byggefond, ASG-Bladet, Revisorer osv., 
som heller ikke er ligegyldige. 

Men det mest interessante Punkt paa Dags-
ordenen bliver maaske nok Forslaget om Kon-
tingentforhøjelsen. Som det sikkert vil være Med-
lemmerne bekendt, foregaar der i denne Maaned 
en Forhøjelse af Kontingenterne i mange andre 
bornholmske Foreninger, og det er ogsaa gan- 
ske nødvendigt, at vi her i ASO faar vore Kon- 	Drenge B rækken 
tingentsatser op i et rimeligt Plan. Hvad For- AaIF II 	4 3 0 
slaget iøvrigt gaar ud paa, skal I faa noget mer Gudhjem I 4 2 I 
at vide om paa Generalforsamlingen. 

Som I ser er der lagt op til den helt store 
Debat ved den aarlige „Storvask". Derfor er det 

1 27-14 12 2 
2 34-18 10 3 
3 21-22 8 4 
5 17-31 4 5 
5 26-33 4 6 

6 19-28 2 7 
6 10-28 2 8 

0 19-7 11 1 
1 23-7 11 2 
2 9-6 8 
2 8-7 8 4 

2 8-9 8 5 
3 22-13 7 6 
5 19-23 3 7 

0-36 0 8 

1 17-7 6 1 
9-7 2 

1 6-8 5 '3 
2 9-15 4 4 
4 2-6 0 5 

Junior A rækken 
AaIF 7 4 3 
Nexø 7 5 1 
B 1910 
	

7 3 2 
Svaneke 7 3 2 
Viking 7 3 2 
ASG 
	

7 3 I 

ØB 
	

7 
	

1 
RB 
	

7 0 0 

Desuden havde vi tilmeldt hold i junior B ræk-
ken, men som bekendt maatte vi trække dette 
hold ud ved efteraarsturneringens begyndelse. 

Tilmeldelser af hold og dommere 
Til den kommende foraarsturnering har ASO 

tilmeldt følgende hold : Bornholmserien 1 hold, 
senior A rækken I hold, junior A rækken 1 hold 
og drengerække B 1 hold. 

Som dommere er tilmeldt Hans Jensen og 
Vilhelm Mauritsen. 

Bordtennis 
Desværre er der gaaet længere Tid end bereg-

net, før vi skulde komme i Gang med at spille 
Bordtennis. Nu ser det imidlertid ud til at det 
lykkes at faa en Ordning paa Lokalespørgsmaa-
let. 

Indtegningen til den ugentlige Bordtennisaften 
vil blive foretaget paa Generalforsamlingen, og 
vi er saa klar til at tage fat allerede de første 
Dage efter. 

At dømme efter de mange Henvendelser, der 
har været ang. denne morsomme Sportsgren, vil 



det ikke komme til at skorte paa 
Desværre ejer vi jo kun i Starten et enkelt Bord, 
men det er vel heller ikke umuligt at der skulde 
kunne bevilges Penge til et endnu. 	A. M. 

Gymnastikken standset 
Som andetsteds omtalt har vi maattet stoppe 

Gymnastikken indtil videre paa Grund af Kulden. 
Der var saa koldt derude de sidste Aftener at 
Gymnasterne næsten ikke kunde blive varme 
under øvelserne. Let er det jo ikke, naar der er 
2-3 Graders Frost indendørs. Et andet Pro-
blem var Rengøringen. Skolen benytter jo ikke 
Lokalet saa længe det er saa koldt, og skal vi 
have Gulvet vasket, bliver Resultatet bare, at 
der lægger sig et Lag Is paa det, idet Vandet 
fryser, inden det naar at tørre. 

Men tro nu ikke at Gymnastikken er opgivet 
af den Grund. Aldeles ikke. Vi venter kun paa 
mildere Vejr, saa kalder vi paa jer igen. Og saa 
vilde det være morsomt, om vi kunde fortsætte 
et Stykke hen paa Sommeren med en eventuel 
Friluftsopvisning for øje i Forbindelse med vort 
Jubilæum. — Var det ikke noget? 	A. M. 

Foreningens Aarsregnskah 
vil i Aar foreligge i dublikeret Stand til Gene-
ralforsamlingen og vil foruden Hovedregnskabet 
og Status hertil indeholde Regnskaber for Byg-
gefondet, Klublokalerne og ASG-Bladet. Event. 
Liebhavere kan faa Regnskabet tilsendt efter Ge- 
neralforsamlingen. 	 A. M. 

Nyt Badmintonudvalg 
Det sidste Aar har vi ikke haft nogen speciel 

Ledelse for Badminton, eftersom denne Sports-
gren har hvilet et Aars Tid. Nu er der imidler-
tid igen fuldt besat i Timerne, hvorfor der til 
Generalforsamlingen skal vælges en Ledelse paa 
3 Mand til at forestaa ait indenfor Badminton. 
Vi ser derfor gerne mange Badmintonspillere fil 
Generalforsamlingen. 	 A. M. 

Hvad med Byggefondsmærkerne ? 
I Referatet af R. B.s Generalforsamling saa jeg, 

at denne Klubs Byggefond nu er oppe paa ca. 
16000 Kr. Det er et overmaade smukt Resultat, 
naar man ved, at Beløbet næsten udelukkende 

ASGs ordinære 

genernIforsnmting 

afholdes torsdag den 30.-1.-47 

paa Gæstgivergaarden kl. 19,30 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og sekretær 
2. Beretninger 

a. Formanden 
b. Fodboldudvalget 
c. Haandboldudvalget 
d. Udvalget for fri idræt og gymnastik 
e. Svømmeudvalget 

3. Regnskabet 

4. Byggefondet 
beretning og regnskab 

5. ASG-Bladet 
beretning og regnskab 

6. Klubben 
beretning og regnskab 

7. Valg 
a. Næstformand, Gunnar Nielsen afg. 
b. Kasserer, Johannes Holm afg. 
c. Valg af fodboldudv. og suppleant hertil 

Afgaar: Vilh. Mauritsen, Axel Christensen, 
V. Nielsen, Willy Nielsen og Karl Andersen 

d. Valg af badmintonudv. og suppleant hertil 
Ved sidste generalforsamling blev der ikke 
valgt noget badmintonudvalg 

e. Valg af udvalg for fri idræt og gymnastik 
og suppleant hertil 
Afgaar : Sv. Hansen, H. Funch, Margit Rømer 

f. Valg af haandboldudv. og suppleant hertil 
Afgaar : Ejnar Jørgensen, Rigmor Nielsen, 
Doris Nielsen 

g. Valg af svømmeudv. og suppleant hertil 
Afgaar: H. Jensen, Margr. Filt, H.Christensen 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
Afgaar: Viggo Staffensen og Aage Kofoed 

9. Valg af fanebærer og reservefanebærer 
Afgaar: Gunnar Nielsen og Carlo Bendtsen 

10. Valg af red. og forretningsf. til ASG-Bladet 
Afgaar: Gunnar Nielsen og Willy Nielsen 

11. Valg af byggefond og suppleant hertil 
Afgaar: A. Gornitzka, Aage Kofoed, William 
Lind, Willy Rømer og Ove Holm 

12. Lovændring 

13. Eventuelt 
Herunder udtrækning af 10 borgerlaans-aktier 



er kommet ind ved Salg af Byggefondsmærker. 
Her i ASO har der flere Gange været forsøgt 
at faa Liv R Byggefondsmærkerne, men det har 
kun været i Perioder. Er disse Mærker helt op-
givet eller hvordan? Jeg retter Spørgsmaalet til 
Byggefondet og venter at høre nærmere derom 
paa Generalforsamlingen. 

Petter 

Nyt blad. 
Gudhjem Idrætsforening har startet et medlems-

blad. Paa Bornholm har foruden os følgende 
klubber medlemsblade: 

B 1910, Viking. RB, Svaneke, Nexø og Gudhjem. 
Alle disse medlemsblade faar vi tilsendt samt 

ovrefra B 1901, Nykøbing F, og Præstø Gymna-
stikforening. 

Ud 
Ifølge paragraf 2 i ASGs love er Carl Edvard 

Hansen blevet ekskluderet. 

Vi mangler stadig dommere 
I lighed med tidligere aar vil der i løbet af 

vinteren af BBU blive afholdt dommerkursus. 
Tidspunktet for dette kursus er endnu ikke fast.. 

sat. Fra unionens side er vi blevet opfordret til 
at søge efter eventuelle dornmeremner. Manglen 
paa dommere er følelig, hvorfor det vilde være 
ønskeligt, om ASO kunde faa en mand eller to 
med paa dette kursus. Findes der blandt vore 
medlemmer nogen, der kunde tænke sig at blive 
fodbolddommer, bedes vedkommende henvende 
sig i Kiosken". 

Bornholms vejviser 1946 
der nylig er udkommet, bringer for første gang 
en oversigt over sportssammenslutningerne paa 
Bornholm, idet man i realregisteret har optaget 
alle de bornholmske specialforbund med deres 
formænd. Vi bringer her listen: 

Bornholms Atlet Union. 
Smedemester Povl Svendsen, Aakirkeby. 

Bornholms Atletik-Forbund. 
Kranfører Finn Holm Sørensen, Rønne. 

Bornholms Amts Skytte-, Gymnastik- og Idræts-
forening. Smedem. C. Dich, Klemensker. 

Bornholms Badmintonkreds. 
Skrædderm. Kaj Uaagensen, Rønne. 

Bornholms Boldspil Union. 
Skoleinspektør N. M. Hedegaard, Aakirkeby. 

Bornholms Flyveklub. 
Alkitekt P. Tybjerg, Rønne. 

Bornholms Fodbolddorrirnerklub. 
Faktor Axel Rasmussen, Rønne. 

Bornholms Haandbold Union. 
Købmand Reuss, Rø. 

Bornholms Motor-Sport. 
Kørelærer Orla Johnsen, Rønne, 

Bornholms Køre- og Rideforening. 
Gdr. E. Olsen, Offergaard, Rø. 

Bornholms Svømme-Union. 
Købmand Andr. Thomsen, Hasle. 

Bornholms Tennisunion. 
Overpostass. Osvald Knudsen, Rønne. 

Hjemmeværnsforeningen paa Bornholm. 
Ing. Tage Nielsen, Rønne. 

Fodboldloven fortsat 

Paragraf 4 - Spillernes udstyr 

En spiller maa ikke have noget paa sig, som 
er farligt for andre spillere. Støvlerne skal være 
af følgende beskaffenhed: Alle tværstrimler og 
knopper skal være af læder eller blødt gummi. 
Søm skal være slaaet saadan i, at sømhovedet 
er i flugt med læderet eller gummien. Tværstrim-
ler skal anbringes lige paa tværs af saalen og 
være flade og ikke under 1,2 cm brede, og de 
skal naa over hele saalen, og hjørnerne skal være 
afrundede. Knopperne sk& være cylindriske og 
ikke under 1,2 cm i diameter og maa ikke være 
kegleformede eller spidse. Det er tilladt at have 
knopper anbragt paa tværstrimler, forudsat at 
ovenstaaende forskrifter er overholdt. Tværstrimler 
og knopper paa saal og hæl maa ikke være 
højere end 1,2 cm. Metalplader maa ikke findes 
paa eller å støvlerne. 

Maalmanden skal bære en dragt af saadan 
farve, at det er let at skelne ham fra de andre 
spillere og tilskuerne. 

Fortsættes 

3 Kaminstole 
med tilsvarende Bord, alt som nyt, sælges. 

Henv. Nørregade 27, Allinge 

C•RNITZK/kZ TSSMALLiNct 


