Medlemsblad for
Allinge-Sandvig
Gymnastikforening

Redaktør: Vi 1 h. M a urits e n — Forretningsfører: Robert Jørgensen
Indlevering af Annoncer: Kiosken, Allinge, Telefon Allinge 142
i.

argang

10.

Juli 1941

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 Udgifter 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 hinanden 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 sammensat 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 Hjemmekamp, 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.
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Vi skal her kort omtale de tre Kampe:
Svanke jun. I - A. S.G. junI i Svaneke.
Kampen spilledes Mandag d. 16. Juni som Aftenkamp. 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 planløst 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 Stedet for at gaa tilbage, saaledes
at han har Overblik over Situationen 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 Mortensen. — I Midten: Jørgen
Aagesen, Mogens Mortensen,
Knud Andersen. — Siddende
foran: Ivar Kjøller, Richard
Lind, Erik Henriksen.
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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 Midterforwards 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. Manimanden fumler med Bolden, og som et Lyn er den
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Prøv den - og De bliver tilfreds

Allinge Radioforretning

1,65cci;Ati
Somunerhabitter
Skjorter, Sokker, Slips
Det rigtige Sportsundertøj
Alt i Badeartikler

Fritz
Reusch
Telefon
Allinge
5

et
,Siscanihddi

Foreninger og Selskaber,
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Nu ser vi altsaa fra Efteraaret af vore Juniores i
den fine Række, og det glæder vi os vældig til. Nettet 1-0.
Til Lykke Drenge og godt Held i det kommende Aar.
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 Drengeafdelingen.
Vi har en Overraskelse til jer, som vi tror, I vil
er Mester for ved et Sologennembrud i venstre Side.
Det afsluttende Skud kunde Maalmanden ikke klare. tage imod med Glæde. Bestyrelsen har tænkt paa at
invitere jer med paa en Week-end Tur til Vandre3 0.
Del var altsaa Hævn for det første Nederlag, o(sb hjemmet Onsbæk ved Rønne. Turen skal foregaa paa
den Maade, at vi starter paa Cykle her fra Allinge
tilbage var saa
Lørdag Eftermiddag den 12. Juli og kommer altsaa
Kampen i Rønne,
til Onsbæk Lørdag Aften. Vi overnatter paa Vandresom, efter at de to Klubber stod lige, skulde til for
hjemmet og Søndag Formiddag gaar vi i Vandet og
at finde den egentlige Vinder. Den spilledes Søndag
fordriver Tiden med meget forskelligt som Oriented. 22. Juni Kl. 15%. Her var A. S. G. klart de bedste
ringsture, Sporlege o. lign. Søndag Eftermiddag tager
og vandt Kampen 2-0.
vi ogsaa paa en Tur, som vi endnu ikke vil røbe,
Det var lidt af en »Spadsere-Fodbold-Kamp«, som
men saa om Aftenen kommer den store Overraskelse.
ikke bød paa større Sensationer.
I er jo alle interesserede i Fodbold, og da det er Meningen, 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,
rod Altid friskbagt og lækkert
sætter vi os igen paa Cyklerne, og saa gaar det hjemad, og vi kommer til Allinge ved 10-Tiden.
Th. Andersens Bageri, Sandvig
Vi er sikre paa, at de fleste af jer gerne vil med paa
saadan en Tur, og derfor kan I bare henvende jer i
lille Svend Clausen over den offb sætter den sikkert i
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hver Søndag Eftermiddag
fra Kl 16
Rytsels Orkester
sørger for den sædvanlige
muntre Stemning

saa er der de andre Gevinster, som
heller ikke er til at kimse ad. Hvad
Gevinstlisten indeholder, kan vi endnu 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.

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 Bevægelser 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
enlunde ricY
b tics
b udført. Det er ikke
alene Kastene, alt dette gælder. Det
samme kommer frem i de forskellige Løb og Spring, og her skal saavel som i alt andet Træning til. Stadig 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.

Køge kom ikke.
I sidste Nummer fortalte vi, at
101~011~1~11101~1~1.1.1 Køge Boldklub vilde komme herKiosken, hvor I kan faa alle de Op- over først i Juli Maaned. Desværre
lysninger, I ønsker. Der vil I ogsaa ændredes Situationen saaledes, at
faa Besked om, hvad I skal have Køge ikke turde sende Spillere af
Sted.
med paa Turen.
Vi blev altsaa denne Gang snydt
Nu haaber vi, at I vil melde jer
saa hurtigt som muligt, og saa skal for et af de store Arrangementer,
men saa snart det bliver muligt,
Vi- nok faa en fornøjelig Tur.
haaber vi at kunne gentage ForsøIdrætsstævnet.
get og faa Held til at gennemføre
Bestyrelsen og Udvalgebe har be- det, selv om det maaske ikke bliver
sluttet at afholde Idrætsstævne den Køge, der kommer næste Gang. Det
24. August, og der vil i Aar blive kan selvfølgelig ikke blive i Aar,
sat mere paa Programmet end sidste men der vil nok en anden Gang
Aar. Hvad der skal foregaa, -vil vi blive Lejlighed, og saa vil vi gribe
endnu ikke røbe, men i næste Num- Chancen.
mer skal vi bringe en større Omtale af Stævnet med Arrangementer. Fri. Idræt.
Petit-Annoncer
Vi er blevet opfordret til indtrænSom tidligere Aar vil vi sætte et
Lotteri i Gang, hvor man med det gende at opfordre alle dem, som
samme kan se, om man har vun- har begyndt paa Prøverne til IdrætsStrømper opmaskes
det, men i Modsætning til i Fjor mærket, til at tage rigtig fat. Husk hurtigt, billigt, absolut holdbart.
vil der mellem alle Nitter blive truk- paa, der er ikke saa lang Tid tilbage Anna-Marie Mogensen, Strandvejen 27.
ket Lod om en stor Gevinst — en at træne i, og De maa være klar
Rasmussens Bogtrykkeri
Flyvetur København Tur—Retur. over, at saa let, som det nu gik med
Rønne
Det er Gevinsten paa. Nitterne, men Gymnastikken, gaar det ikke med
Allingø .
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