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Vi fik Juniorerne op 
i »Juniorernes Mesterrække«. 
Der maatte 3 Kampe til. 

Som bekendt har Juniorholdene udenfor A-Rækken 
været inddelt i Kredse for at lette Klubbernes Udgif-
ter til Befordring af Spillerne. Kreds I blev vundet af 
Svaneke jun. I, Kreds II vandt Aakirkeby jun. II, og 
Vinder i Kreds III blev A. S. G.s jun. I. 

Vinderne af de tre Kredse skulde spille mod hin-
anden for at finde Vinderen og dermed Oprykkeren 
til A-Rækken. Aakirkeby meldte fra, da det jo var II. 
Holdet, der havde vundet Kreds II, som er sammen-
sat af II. og III. Holdene fra Rønne plus Klemensker 
og Aakirkeby II. (Aa. I. F. jun. I spiller i Kreds I). Saa 
var der altsaa kun Svaneke og A. S. G. tilbage, som 
skulde spille en Hjemme- og en Udekamp. Resultatet 
blev heraf, at de to Klubber vandt hver sin Hjemme-
kamp, hvorfor der skulde en tredie til paa neutral 
Bane. Denne vandt A. S. G. sikkert 2 	0 i Rønne og 
var dermed sikret Pladsen i A-Rækken. 

Vi skal her kort omtale de tre Kampe: 
Svanke jun. I - A. S.G. junI i Svaneke. 

Kampen spilledes Mandag d. 16. Juni som Aften-
kamp. Begge Hold startede nervøst, og man mærkede 
paa Spillerne, at der stod noget paa Spil. Børge faar 
en Chance for at gaa igennem, men trænges af Backs, 
og Maalmanden naar at klare. Svaneke er bedre i 
Marken, og A. S. G.erne forfalder til for meget plan-
løst og tilfældigt Spil. Svaneke kommer foran paa en 
Bold fra højre wing til c. f., som scorer sikkert, 1-0. 

A. S. G. udligner ved Knud Andersen, som faar fat 
i en halvkikset Bold fra Svanekes højre Back. Med 
et godt Venstrebensskud sidder Kuglen i Nettet. 1-1. 
Svaneke er stadig de bedste, og mod Slutningen af 
Halvlegen faar de en mægtig Chance for at komme 
i Spidsen. Et Skud fra en spids Vinkel kaster Richard 
sig efter, men han naar den ikke, og hurtigt er højre 
wing over den, men ak -- Bolden gaar højt over Maalet. 

II. Halvleg er ogsaa i Svanekes Favør. Stadig er 
det dem, der giver Tonen an, og A. S. G.erne kommer 
hele Tiden for sent til Bolden. Svaneke scorer sit 

andet Maal paa Hjørnespark fra 
højre. Vor Maalmand begaar her 
en slem Brøler ved at placere 
sig ved den forreste Stolpe i Ste-
det for at gaa tilbage, saaledes 
at han har Overblik over Situa-
tionen og kan gaa frem i rette 
Øjeblik. Nu skete der det, at 
Bolden gaar forbi Maalet og til 

A. S. G. jun. I, som 
rykker op i A-Rækken 
Staaende bagved: Hans Jensen 
(Træner), Villy Petersen, Helge 
Sundberg, Børge Petersen, 
Poul Flammer og Georg Mor-
tensen. — I Midten: Jørgen 
Aagesen, Mogens Mortensen, 
Knud Andersen. — Siddende 
foran: Ivar Kjøller, Richard 
Lind, Erik Henriksen. 



Hver Søndag Arvidsens Swing Band 

mødes vi til munter Fest i 	 spiller fra 21 - 24 

„PJnteR.cdzekt," 
Telefon Sandvig 13 
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en udækket Svanekespiller, der uhindret faar Lov til 
at sætte den i Nettet. 2—I. Dette sker ikke mere — 
vel Richard. 

Stadigvæk er (let Svaneke, (ler angriber. En Mid-
terforwards stikker en »Lækring« ud til højre wing, 
men Skuddet niar kun lige at snuse til Overliggeren, 
Svaneke presser stadig, og kun en enkel Chance faar 
A. S. G.; blandt andet en god Bold fra venstre til Knud, 
som imidlertid sætter Kuglen langt uden om Maal. 

Mere sker der ikke -- Svaneke har vundet Kampen, 
og det er fuldt fortjent. Det var en noget skurret Flok, 
der om Aftenen drog ad Allinge til. 

Kampen herhjemme d. 1 9. Juni. 
3 0 til A. S. G. 

Efter Nederlaget i Svaneke var vi herhjemme noget 
spændte og lidt forventningsfulde før Kampen om 
Torsdagen. 

Vi kunde ikke tro, al vore raske Drenge kunde spille 
sna daarligt to Gange i Træk, og (let gjorde de heller 
ikke. 

Ca. 200 Mennesker var mød( Ol) for at overvære 
Begivenheden, og de fik en kvik og rel 	Kainp 
for Pengene. 

Svaneke vandt Lodtrækningen og fik den kraftige 
Blæst paa langs ad Banen i Ryggen. Man saa straks, 
at vore Drenge tog 	paa en helt anden Mande end 
i Svaneke. Frisk gik de til Bolden, og' her saa man 
det modsatte af Svanekekampen. Her var det vore, 
der kom først til Bolden og angav Tempoet i hele 
Kampen. 

A. S. G.s første Maal falder paa en 1301(1 fra Georg, 
som dribler sig fri i venstre Side og skyder. Mani-
manden fumler med Bolden, og som et Lyn er den 

hofeed & Mortensens 
Byggeforretning. Ten. 	og 79. 
Udfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager. 
Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

c;c1ple1e - ,Manicure - 51nsioisplvje 

Gan til Specialisten: Ragnhild Rowold 

Strandvej 3 - Telefon Allinge 172 

Romer-  og Barlois 54-mialer 

Køb dem hos 

Carl Larsen, Vestergade . Telefon 104. 

Kassir ikke mere Deres brugte Barberblade 
men køb en 

» Siemens « Slibemaskine 
De kan da bruge det samme Blad 
maanedsvis, og det vil stadig være som nyt 

Prøv den - og De bliver tilfreds 

Allinge Radioforretning 

-Høveks -Hert-tz 

DANSANT 
hver Fredag og Lørdag Aften 

Rytsels Orkester 
	

B. Rasmussen 

1,65ccii;Ati 
Somunerhabitter 

Skjorter, Sokker, Slips 
Det rigtige Sportsundertøj 
Alt i Badeartikler 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 



,Siscanihddiet 
Busk IS-BAREN ved Torvet 

Foreninger og Selskaber, 
der paatænker Udflugter, 

bedes venligst ringe og indhente mit 

fordelagtige Tilbud. 

Telefon Sandvig 14 

Ærbødigst Fr. Bidstrop 
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lille Svend Clausen over den offb sætter den sikkert i 
Nettet 1-0. 

Maal Nr. 2 er Svend Clausen ogsaa Mester for ved 
Klumpspil foran Maal. 

I anden Halvleg faar A. S. G. Medvind, men derfor 
bliver det dog ikke til mere end 1 Maal, som Georg 
er Mester for ved et Sologennembrud i venstre Side. 
Det afsluttende Skud kunde Maalmanden ikke klare. 
3 	0. 

Del var altsaa Hævn for det første Nederlag, o(s b 

tilbage var saa 

Kampen i Rønne, 

som, efter at de to Klubber stod lige, skulde til for 
at finde den egentlige Vinder. Den spilledes Søndag 
d. 22. Juni Kl. 15%. Her var A. S. G. klart de bedste 
og vandt Kampen 2-0. 

Det var lidt af en »Spadsere-Fodbold-Kamp«, som 
ikke bød paa større Sensationer. 

Brod Altid friskbagt og lækkert 

Th. Andersens Bageri, Sandvig 

Nu ser vi altsaa fra Efteraaret af vore Juniores i 
den fine Række, og det glæder vi os vældig til. -

Til Lykke Drenge og godt Held i det kommende Aar. 

Drengeafdelingen.  
Vi har en Overraskelse til jer, som vi tror, I vil 

tage imod med Glæde. Bestyrelsen har tænkt paa at 
invitere jer med paa en Week-end Tur til Vandre-
hjemmet Onsbæk ved Rønne. Turen skal foregaa paa 
den Maade, at vi starter paa Cykle her fra Allinge 
Lørdag Eftermiddag den 12. Juli og kommer altsaa 
til Onsbæk Lørdag Aften. Vi overnatter paa Vandre-
hjemmet og Søndag Formiddag gaar vi i Vandet og 
fordriver Tiden med meget forskelligt som Oriente-
ringsture, Sporlege o. lign. Søndag Eftermiddag tager 
vi ogsaa paa en Tur, som vi endnu ikke vil røbe, 
men saa om Aftenen kommer den store Overraskelse. 
I er jo alle interesserede i Fodbold, og da det er Me-
ningen, Sjællands Boldspil Union skal spille en Kamp 
mod B. B. U. Søndag Aften, havde vi tænkt os, at vi 
alle skulde ind og se den. Naar Kampen saa er forbi, 
sætter vi os igen paa Cyklerne, og saa gaar det hjem-
ad, og vi kommer til Allinge ved 10-Tiden. 

Vi er sikre paa, at de fleste af jer gerne vil med paa 
saadan en Tur, og derfor kan I bare henvende jer i 

Vi kan gøre det diskret, 

holdbart og smukt, 

fordi vi har 

de helt rigtige Materialer 

Prøv det, 

o- vi garanter for et 

tilfredsstillende Resultat 

Nissen Boysen 
Herre- og Damesalon . Tlf. Allinge 53 

.•, 	  

Sid godt - kør godt 
i min 7 Personers FordV8. 

Al Lastkørsel udføres 
	Vilh. Riis 

til rimelige Priser 	Telefon 131, Allinge 

(25xtoivergaarben 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

Sportsure, 
nyeste Modeller 

Conrad Hansen 
Allinge . Telefon 140 

Benyt Mærkerne rigtigt -

køb Deres Kaffe i 

Prima Allinge 

Haarfarvning og 

Haartoning 



Er Cyklen træt, og trykker Skoen, 
saa stig af ved 

atzeilø,j-~Kroen 
Stammershalde 

Der er Dansant 

hver Søndag Eftermiddag 

fra Kl 16 

Rytsels Orkester 

sørger for den sædvanlige 

muntre Stemning 

‘‘. 

Blikkenslager 

Gas- d.c Vandmester 

Centralvarrne  

Allingø . 	160 
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Kiosken, hvor I kan faa alle de Op-
lysninger, I ønsker. Der vil I ogsaa 
faa Besked om, hvad I skal have 
med paa Turen. 

Nu haaber vi, at I vil melde jer 
saa hurtigt som muligt, og saa skal 
Vi-  nok faa en fornøjelig Tur. 

Idrætsstævnet. 
Bestyrelsen og Udvalgebe har be-

sluttet at afholde Idrætsstævne den 
24. August, og der vil i Aar blive 
sat mere paa Programmet end sidste 
Aar. Hvad der skal foregaa, -vil vi 
endnu ikke røbe, men i næste Num-
mer skal vi bringe en større Om-
tale af Stævnet med Arrangementer. 

Som tidligere Aar vil vi sætte et 
Lotteri i Gang, hvor man med det 
samme kan se, om man har vun-
det, men i Modsætning til i Fjor 
vil der mellem alle Nitter blive truk-
ket Lod om en stor Gevinst — en 
Flyvetur København Tur—Retur. 
Det er Gevinsten paa. Nitterne, men  

saa er der de andre Gevinster, som 
heller ikke er til at kimse ad. Hvad 
Gevinstlisten indeholder, kan vi end-
nu ikke fortælle Dem, men vi kan 
sige, at der findes mange store og 
pæne Gevinster imellem. Ligesom 
i vort sidste Lotteri giver hvert 5. 
Nummer Gevinst, saa man kan 
næsten ikke undgaa at være heldig. 
Derfor, paa med Vanten og stik 
Haanden ned i Fru Fortunas gyldne 
Skaal og træk et Nummer. 

Køge kom ikke. 
I sidste Nummer fortalte vi, at 

Køge Boldklub vilde komme her-
over først i Juli Maaned. Desværre 
ændredes Situationen saaledes, at 
Køge ikke turde sende Spillere af 
Sted. 

Vi blev altsaa denne Gang snydt 
for et af de store Arrangementer, 
men saa snart det bliver muligt, 
haaber vi at kunne gentage Forsø-
get og faa Held til at gennemføre 
det, selv om det maaske ikke bliver 
Køge, der kommer næste Gang. Det 
kan selvfølgelig ikke blive i Aar, 
men der vil nok en anden Gang 
blive Lejlighed, og saa vil vi gribe 
Chancen. 

Fri. Idræt. 

Gaa altid til 

Romers Slagierlorreinitaq  
naar De skal have 
noget godt til Middag 

Tlf. 118 - 1`(i 

øvelser inden for Atletikken. Det er 
ikke som med gymnastiske øvelser, 
noget vi før har prøvet, det er helt 
andre Bevægelser, som skal indøves. 
Kan man ikke sætte alle disse Be-
vægelser i Gang i den rigtige Orden 
— og det kommer kun ved ihærdig 
Træning — kan man f. Eks. heller 
ikke udføre et Spydkast rigtigt, og 
husk, at det tæller kun, hvis det er 
nogenlunde  benlunde ricY btics udført. Det er ikke 
alene Kastene, alt dette gælder. Det 
samme kommer frem i de forskel-
lige Løb og Spring, og her skal saa-
vel som i alt andet Træning til. Sta-
dig skal man være paa Vagt og 
prøve paa at gøre det bedre og bedre, 
og passer man sin Træning, saa vil 
der ogsaa vise sig Resultater før eller 
senere. 

Træningsaften for Herrer hver 
Onsdag Kl. 19. Hver Torsdag for 
Damer Kl. 19. 
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Strømper opmaskes 
hurtigt, billigt, absolut holdbart. 
Anna-Marie Mogensen, Strandvejen 27. 

Rasmussens Bogtrykkeri 

Rønne 

Emil Kofoed  
exam. 
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Vi er blevet opfordret til indtræn- 	Petit-Annonce 
gende at opfordre alle dem, som 
har begyndt paa Prøverne til Idræts-
mærket, til at tage rigtig fat. Husk 
paa, der er ikke saa lang Tid tilbage 
at træne i, og De maa være klar 
over, at saa let, som det nu gik med 
Gymnastikken, gaar det ikke med 

r 

Stort Udvalg i 

BadeaElitikil 	 w 
dm 

Tlf. Sandvig 55 

jok  Masser af billig 	 d Sanvi 
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