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2. A ar gang

Idrætsstævnet
I Aar afholder A. S. G. sit aarlige Idrætsstævne nu
i August Maaned, nemlig den 24., og ligesom i Fjor
vil vi prøve paa at gøre Stævnet saa festligt som muligt. Vi er sikre paa at enhver, som sidste Aar var
med, enten som Deltager eller Tilskuer, vil slutte op
om vor Klubfane paa Festdagen og sammen med os
hjælpe til at gøre Dagen saa festlig som muligt.
Saa kommer selve Dagens Program. Hvis vi kan
gennemføre det, vil vi, som De sikkert allerede har
set i Udhængsskabene, prøve paa at afholde et lille
Svømmestævne paa Sandvig Havn om Formiddagen.
Der bliver forhaabentlig saa stor Tilslutning, at det
kan lade sig gøre. Vi har længe savnet Svømning paa
Programmet, og man skulde mene, at der paa et Sted
som her, hvor der er rig Lejlighed til at gaa i Vandet, maatte kunne findes en Masse Svømmere. Konkurrencerne er udskrevet i Brystsvømning, Rygsvømning og Holdkapsyømning, og Deltagerne bliver inddelt saaledes i Rækker: Drenge og Piger 10-12 Aar,
Drenge og Piger 12 14 Aar, samt en Række for
Damer og en for Herrer. Naar dette Blad kommer ud
til vore Medlemmer, er Fristen for Tilmelding udløbet, men vi haaber, at De forlængst har set det i Skabene og meldt Dem til. Vi gaar ud fra, at der er mange,
der er interesseret i Svømmesporten, og det skulde
glæde os me et, om ogsaa denne Idrætsgren hvert
Aar fik sin faste Plads paa Stævnets Program. En-
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treen til Sandvig Havn er 25 Øre for Voksne, og Børn
gaar gratis. Tidspunktet vil blive bekendtgjort senere.
Sidste Aar savnede -vi en Procession af Deltagerne
gennem Byen, da vi ikke kunde faa Tilladelse dertil,
men vi har set, at Rønneklubberne til deres Idrætsfest har faaet denne Tilladelse, og derfor vil vi ogsaa
forsøge. Hvis det lykkes os, vil der antagelig gaa en
Procession gennem Byen fra Allinge Skole op til Fodboldbanen, hvor Borgmester Pedersen vil holde AabnineJstalen ocr
b erklære Stævnet for aabnet.
Naar det er gjort, begynder vi paa selve Stævnet
med de indledende Haandboldkampe nede paa Gasværksbanen og to Turneringskampe i Fodbold paa
Fodboldbanen. Først bliver der en Junior Kamp, og
vor Modstander bliver Bornholmsmesteren Nexø Boldklub. Der er sikkert mange, der har Lyst til at se de
raske Nexø-Drenge kæmpe mod vore egne. Nexø har
jo nu haft Bornholmsmesterskabet for Juniores to
Aar i Træk, saa man kan uden Tvivl sige, at det er
nogle raske Drenge, vi faar at se.
Imellem Juniorkampen og Seniorkampen er der en
lille Pause, som vi vil prøve at udfylde med en Tovtrækning (Stenhuggere contra Smede), hvis de to Parter, som vi har forespurgt, vil give deres Tilslutning.
Det kunde engang blive morsomt, om vi ogsaa kunde
faa Bvraadet at se i en lignende Konkurrence. Derefter bliver der et lille Stafetløb paa 4 x 100 m, og
hertil haaber vi ogsaa, at de indbudte Klubber viser
sig villige til at deltage med hver et Hold.
Efter denne Pause spilles saa Seniorkampen mellem Hasle Boldklub og A. S. G. I. Hasle rykkede jo
ud af Mesterrækken i Aar og er altsaa kommet i samme Række som os, og det kan blive morsomt at
se, om det nedrykkede Mesterrækkehold er stærkere
end vort Hold. Vi er selv saa optimistiske at tro, at
vi paa Hjemmebane skulde kunne klare os hæderligt,
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ja mere til, over for Hasle, og lad Os saa knibe, al
vore'Gufler ikke skuffer os.
Alt imens dette foregaar paa Fodboldbanen, spiller
Damerne de indledende Kampe i de to Haandboldrækker, A-Rækken og B-Rækken. Vi har bestemt os
til at udsende Indbydelse til Hasle, Rutsker, Rø, Olsker, Klemensker, Aakirkeby og Viking, Rønne, og
hvis alle (fisse Klubber modtager Indbydelsen, saa
vil vi l'alaeludnrærketoginteressant I I an mlboldstævne,
som nok skal tilfredsstille vort Publikum. Der er stærke
Klubber imellem, og det kan se ud til, at der vil blive
udkæmpet mangen en drabelig Dyst, og vi har jo før
set, hvordan Damerne kan slagas lang Livet løs, og vi
er sikre paa, at de alle vil gaa til Sagen med frisk. Mod
for eventuelt al fan Lov til at hjemføre de smukke
Pokaler til deres Klub.
Finalen til de to Rækker er bestemt til at spilles
Kl. 17, og derefter vil der blive Præmieuddeling. Mon
vore Damer igen i Aar skulde kunne hjemføre en
Pokal? -— vi kniber det.
Men saa Aftenen! Hvordan skal vi faa den til at
(5-ri?
• . Jo, (11 mødes vi allesammen til Fest. Med sidste
Aars Idrætsstævne, hvor der kom mange flere end
ventet, i frisk Erindring, har Bestyrelsen tænkt paa
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nt hugge Beslag paa »Strandhotellet« og »Palmehaven«
til Dans. Endnu ved vi ikke, hvordan det bliver ordnet men kan det gennemføres, blive( der Dans begge
Steder, og man køber et af Stederne et Baltegn, som
er gyldigt begge Steder.
Saadan ligger i korte Træk Dagens Program, men
Bestyrelsen forbeholder sig selvfølgelig Ret til at foretage Ændringer, hvis del skulde blive nødvendigt, og
saa mødes vi til Idrætsstævne Søndag den 24. August.
Der er Restauration paa Banen, saa man kan fan en
lille Forfriskning.

lIaand bold
Først i Juli Maaned spillede vi (le første Turnerings
kampe i den nystartede Haandboldturnering, og vi
begyndte ikke særlig godt. Efter sidste Aars Triumfer
var vore Damer sikkert indstillet paa, at de godl kunde
gøre det samme igen i Aar, men Skæbnen vilde det
anderledes. Hvor Grunden til (lette findes, er ikke let
at sige; maaske er vore Damer ganet tilbage --- dog
skyldes del vel snarere, al de andre Klubber er ganel
saa meget mere frem. Men man kan ikke altid vinde,
og gennem Nederlag gaar Vejen til Sejr, saa lad os
haabe, at Damerne tager deres Nederlag med godt
Humør, bider Tænderne sammen og viser os, at de
endnu ikke har tænkt sig at give op.

kampene mod Ro
Onsdag den 2. Juli mødte RO op her i Allinge for
a ti afgøre deres Turneringsmellemværende. II. Holdene
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spillede først, og Iler vandt A. S. G. II. en kneben Sejr
paa 3--2. Pan Grund af et »teknisk« Uheld blev Kampen afbrudt lidl for tidlig, og Damerne maatte saa
spille 2. I lak leg om igen. Maaske havde Rø opnaget
ua [gjort Kamp, hvis dette ikke var sket.
11. S. G. 1 spillede derefter mod Rø I og tabte 3--5.
Del var fortjent. Hø havde en Angrebskæde, der med
Farl og Humør gik op i Spillet. Gang paa Gang blev
4) . l Forsvar overrasket ved Rø-Spillernes hurtige og
skiftende Spil. Iler var noget at lære for VOL.(' Angrebsspillere; de er nemlig selv slemme til at klistre sig op
ad deres Modstandere og saa -- hvad der er meget
vigtigt - niar en Illedspiller kommer ind paa
deres Plads, skal (le selv hurtigst muligt løbe ud
paa hendes Plads. Glem aldrig (let. Dette skal gøres,
for at der ikke skal komme nogle Huller i Kæden.
Del forstod Rø meget bedre end vore Spillere, og vi
maa indrømme, al Ho i Aar er et helt anderledes spillende Hold end sidste Aar, mere effektivt og mere
burlige. Ro spillede bedst, og de havde fortjent Sejren.
"ri vaikam pc nmod Hasle
Onsdag (km 9. Juli spillede vi herhjemme to Kampe
mod. Hasle I og II, og vi vandt den ene og tabte den
anden.
II. Holdel spillede ogsaa her først og tabte med
3--6. De smaa, vævre Haslepiger var for hurtige for
vore mere k ru [lige Spillere, og Hasle vandt Kampen
forholdsvis let.
I. Holdet mødte saa Hasle I. Her havde vi ventet
et stort Nederlag, efter al vi havde set Spillet mod
Ho, men vi blev gfiudelig overrasket. Vore Damer
satte straks fuld Kraft paa, og det resulterede i, at de
tog Pippet fra Hasle, som ikke rigtig kunde følge med.
Det havde vi ikke ventet, men vi blev ogsaa — fra
vore Damers Side — Vidne til et hm tigt oo. glidende
Spil med resolutte Skud paa Maal. Vi vandt Kampen
med 10-5, eller al vort Hold næsten havde domineret hele Spillet.
Havde (le nu fundet det rette? — I)er var nemlig
tiregel a r det helt rigtige fra vores Side, særlig var An-

Det største og righoldigste
Udvalg i Badeartikler
finder De hos

Allinge Messe

grebskæden mere hurtig, end vi har set det i lang
Tid. Vi haabede, at (let kunde blive ved nied at gaa
paa den Maade, men næste Gang, ved
Kampene i Hasle,
den 30 Juli, hvor disse to Klubbers Turneringskampe skulde afgøres, fik Hasle Revanche, idet de
slog vort I. Hold med 11-6.
Del var en helt elendig Kamp, hvor Hasle fuldstændig havde Overtaget. Vore Spillere stod ofte stille og
saa de andre tage Bolden. I)er var ingen Fart i Angrebskæden, og Forsvaret lod sig alt for let spille ud.
Angrebets stillestaaende Spil og Forsvarets Mangel
paa Evne til at dække rigtig op afgjorde Kampen i
Hasles Favør. Hvorfor skal vore Spillere altid staa
og vente paa, at Bolden kommer til dem? I skal gaa
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Søndag den 24. August
afholder A. S. G. sit aarlige

Id ræts stævne
i Sandvig Havn og paa
Sportspladsen i Allinge

Om Formiddagen
Stort Svommesitævne i Sandvig Havn.
Deltagere: A.S.G.s Drenge, Piger, Damer
og Herrer. Entre 25 Øre - Børn gratis.

Om Eftermiddagen
Procession fra Allinge Skole til Sportspladsen
af 150 Idrætsfolk i Klubdragler og ni. Faner.
Festen aabnes Kl. '13 med Tale af Borgm.
Pedersen.
Fodbold: Hasle I—A.S.G. I (Turneringskamp).
Nexø jun. I—A.S.G. jun. I.
do.
Haandbold: Pokalstævne. 16 Hold fra Aakirkeby, Viking, Hasle, Rutsker, Klemensker,
Olsker, Bø og A. S. G.
Tovtrækning: Smedene contra Stenhuggerne.
Stafetløb: 4 >-‹ 100 ni. 4 Klubber deltager.
Forlystelser: M usikunderholdning, Restauration, Pølser, Iskager, Chokolade. — BueSkydning, Skydebaner, Lykkehjul, Ringspil,
Fiskedam, Pilespil o. s. v.
Kl. 20 Dans paa Strandhotellet og i Palmehaven.
Entre til Festpladsen: Voksne 75, Børn 25 Ø.
Udførligt Program i Dagspressen.

Hver Søndag

Arvidsens Swing Band

mødes vi til munter Fest

„Pcdiirteltauen,

„

imod. Bolden; det er alt for let for en Forsvarer at
gaa imellem og opfange Bolden. Saa er der en stor
Fejl endnu. Det er ikke gaaet op for vore Spillere, at
de skal spille med alle, og ikke blot den, der har
Bolden. Del er utilgiveligt at slam stilk; man skal
spille med hele 'Tiden og sørge for, selv om man ikke
laar Bolden, at placere sig fri af sin Modspiller, saaledes at ens Medspillere kan se, hvor de skal aflevere
Bolden.
Nu har I. Holdet ikke Chance for at flia noget at
sige i Aar i Turneringen, men kender vi vore Damer
ret, vil de alligevel ikke slappe af, naar de i deres
sidste Turneringskamp skal møde Rutsker. Vi har
kun Haab om, at de vil stramme sig op til Idrætsstævnet, for saa skulde det ikke være umuligt her at
hjemføre en Pokal.
II. Holdet tabte ogsaa sin Kamp i Hasle, og det
selv om de havde ført i første Halvleg med 4-1. 1)eres første Halvleg var god, men i Resten af Kampen
sløjede de af, og Resultatet blev, at de tabte Kampen
med 5-6. Alle de Ting, der her er sagt om I. Holdet, gælder ogsaa for II. Holdet, saa vi vil ikke gentage dem, kun vil vi gøre opmærksom paa, at II. Holdet endnu har en Chance i Turneringen. De har vundet en og tabt &.ri Kamp, og de har endnu Rutsker

tiofoed & Niortensens
Bryggeforretning. Telf. ';'; og '79.
Udfører alt i Nybygninger og Reparationer.
Ligkistelager.
Vi ordner alt vedrørende Begravelser.
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tilbage, saa hvis de kan slim dem, kan de endnu komhvis
me med i det spændende Opløb om Pokalen
der ikke sker noget uforudset.
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Træneren Henning' Jensen
Som de fleste af vore Medlemmer ved, har vi nu
i tre Uger haft Besøg af den kendte Maalmand Henning Jensen fra IC B. i København. Vi kan ikke komme
bort fra, at det var en Oplevelse at se ham træne med
vore Fodboldspillere. Vi har tidligere hall Træner,
men et saa alsidigt og interessant Træningsprogram,
som vi her blev Vidne til, har vi endnu ikke set paa
vore Breddegrader. Del var laklist: Fodboldspillets
A. B. C. fra først til sidst, og vore Spillere fik her en
Forsmag paa, hvordan der skal trænes for at naa et
godt. Resultat, men der skal gaas til Opgaven med
Liv og Lyst og lægges al den Energi i, som man ejer.
Henning Jensen havde en egen Evne til al laa Spillerne . til al arbejde og gøre noget ved Sagen, kim var

Sportsure,
nyeste 31fideller
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del kedeligt, al vi ikke kan faa Lov at beholde ham
Uger ad Gangen, men hans Tid tillader
mere end
leun ikke at besøge Os mere end tre Uger. Han skal
nem lig Iilbage og træne med Senior-Spillerne i K. B.
i Juli Maaned.
Nu har vi stiftet Bekendtskab med en udmærket
Træner, og vi haaber, at vi kan fortsætte Samarbejdet
med ham hvert Aar, og forhaabentlig ser vi ham igen
næste Sommer.
Samtidig vil vi gøre opmærksom paa, at Pengene
til hans Ophold herover blev taget af vort Trænerfond, og nu er delte selvfølgelig brugt op, og det kunde
maaske her være paa sin Plads at slaa et Slag for
dette Fond. Pengene heri er fremkommet ved frivillige Bidrag fra Interesseredes Side, idet de har tegnet
sig For el vist Beløb, som de vil yde til dette. Delle
Belob kan indbetales paa forskellig Maade, enten det
liere paa
Gang eller i passende ugentlige eller maanedlige Rater, som saa -vil blive opkrævet. Vi forlanger ikke store Beløb, men ønsker blot at enhver --og især Spillerne, som skal nyde godt af det
vil
være os behjælpelige ved pau denne Maade at slaa
et Slag for Højnelsen af Fodboldsporten i AllingeSandvig.
Henvendelse kan ske til Fodboldudvalget, og dette
vil beredvilligt give alle ønskede Oplysninger.

Wandy Tworeks llesog
Søndag den 27 Juli havde vi Besøg af Wandy Tworek og hans 8-Mands Orkester ledsaget af »Det syngende X«„Johs. Wahl og som Konferencier Borge
Munch Petersen. Paa Grund af det kostbare Arrangement blev Koncerten afholdt om Eftermiddagen i

Nordbornholms Kino. Vi havde ventet, at der skulde
blive fuldt Hus, og det havde de optrædende ogsaa
fortjent. Det blev en Oplevelse af de usædvanlige, som
vi er sikker paa, al alle, som overværede Koncerten,
vil betegne den. Alene at se og høre Wandy Tworek
beherske sin 'Violin som en Artist var en Oplevelse,
og sikke Toner, han kunde lokke frem af den. Man
sad slum af Beundring og lyttede med alle Sanser
aabne og maatte Gang paa Gang overgive sig paa
Naade og Unaade for hans rabelagtige Virtuositet.
Man kunde se paa ham, at han spillede med Liv og
Sjæl, og han høstede naturligvis ogsaa uhyre Biltold.
Hans Glansnummer, »Kanariefuglen«, blev num heller ikke snydt for.
Men at Koncerten blev saa vellykket skyldtes ikke
alene Wandy Tworek. »Det syngende X« gjorde ogsaa sit til, at den blev saa vellykket. Man maa ogsaa
tilkende ham Andel i Successen. Hans klare Stemme
og store Dygtighed i at fortolke Sangene paa den rigtige Maade, fremkaldte Begejstring hos Tilhørerne,
som gav deres Biforel til. Kende ved larmende Klapsalver.
Foruden disse to var Børge Munch Petersen en
udmærket Konferencier, som paa en fornøjelig Mande
forstod at udfylde Pauserne mellem de enkelte Numre,
og ikke mindst den store Pause med sit »Kaninforedrag«.
Hele Koncerten var ikke blevet saa vellykket, hvis
ikke Wandy Tworek om sig havde haft en saa dygtig Stab ar Musikere, som han havde. Hver for sig
kom de til at vise os deres Dygtighed gennem et
Stykke, hvor hver Musiker havde sit Solistnummer.
Om Aftenen spillede Orkesteret til. Dans paa Strandhotellet. Der var Liv og Stemning i de fyldte Lokaler,
og aldrig før har vi haft saa udmærket Dansemusik.
Hele Orkesteret var veloplagt, og flere Gæster, som

Det er fastslaaet,
al en Permanentbebandlin
med »Juno-Apparalet«
er Garanti
for Holdbarhed.

Alt andet til Faget
henhørende udføres
med største Omhu

Grammofonplade-Nyheder
i baade klassisk og moderne Musik
er hjemkommet i disse Dage.

Byens største og mest alsidige Udvalg.
Nissen-Boysen

Herre- og Dainesalon Tlf. Allinge 53

Korn ind og hør dem!

Allinge Radioforretning

Nu forhandler vi
de verdensberømte

RAUNER
Mundharmonikaer
Kom ind og hør dem
paa vort specielle Prøveapparat.

4

Det er ikke Legetøj,
men virkelig fine
Musikinstrumenter.
Priser fra
1,50 til 24,00 Kr.

KIOSKEN

■■\.\\■■■■■■■•■■•■■■■■.■‘\■\\..\\..\.\\■■\\■\‘■■■■\.\\....\\.■■■■■\.....\\N.

tidligere havde hørt det, fortalte, at
de sjælden havde set Wandy og
hans Orkester saa veloplagt. Der
var en Kontakt mellem de dansende
og Musikken, som der skal til for
at man faa den helt rigtige Balstemning frem. Lad os haabe, at
vi en anden Gang kan faa en lige
saa vellykket Fest med lige saa godt
et Arrangement.

Cupturneringen
Efteraarssæsonen nærmer sig og
med den Cupturneringen. Lodtrækningen er foretaget, og -vi skal til
Aakirkeby og spille vor første Cupkamp mod Aa.I.F. den 14. August.
Det bliver altsaa. en Aftenkamp.
Sidste Gang, vi var i Aakirkeby,
tabte vi knebent, og Aa. I. F. har
siden den Gang bevist, at de for
Tiden ikke er til at spøge med paa
Hjemmebane. De har spillet med
og vundet over stærke Mesterrækkeklubber, saa vi maa tage os sammen og spille til, hvis vi skal have
Chancer for at vinde Kampen.

Efteraarsturneringen
Inden ret længe begynder Fodboldspillerne igen at tage Grønsværen i Besiddelse til de vigtige Kampe
i Turneringen. Sidste Aar regnede
vi med, at nu skulde det være Slut
med vor Deltagelse i A-Rækken, Privatkampe
men Skæbnen vilde det anderledes,
Søndag den 20. Juli spillede vi
og vi maa igen et Aar spille i denne to Privatkampe mod Rønne BoldRække, førend vi kan gøre os Haab klub, e.n med I. Junior og en med
om at komme op i Mesterrækken. I. Holdet. Begge Kampe endte med
Men A-Rækken er ikke, hvad den.. Sejre til A. S. G.
har været tidligere. Den er ikke keVi prøvede den Dag at stille med
delig, tværtimod. Den er for Tiden vort kommende I. Juniorhold, og
næsten lige saa stærk som Mester- selv om Holdet er blevet svagere,
rækken, hvilket vi har Beviser paa, har vi Spillere, som kan rykkes op
da tiere af A-Rækkens Hold har paa I. Junior og med lidt Kampvundet over Mesterrækkens. Vi kan rutine gøre god Fyldest der.
altsaa vente os nogle spændende
Begge Kampene blev spillet i RegnKampe, og vi er sikre paa, at vort vejr, saa en Del af Spillet blev i høj
faste Publikum ogsaa i Aar vil møde Grad generet deraf. Det saa i Begyntrofast op.
delsen ud til, at Juniorerne skulde

Gaa altid til

D omers Slaglerlorreining
naar De skal have
noget godt til Middag
Tlf. 118 - 136

tabe, men i Slutningen af Kampen
fik de Heldet med sig, og det lykkedes dem at vinde med 5-4.
Førsteholdskampen blev heller
ikke saa god, som hvis Vejret havde
været godt, men der var flere Gange
Tilløb til det helt rigtige Spil med

korte Afleveringer fra Mand til Mand.
Spillet skiftede ret jævnt fra Maal
til Maal, maaske en lille Smule i vor
Favør. Der er i og for sig ikke noget
særligt at fortælle om Kampen, saa
vi nøjes med Resultatet. Vi vandt
Kampen 2-1, og R. B.s Maal blev
scoret paa et Straffespark.
Søndag den 3. August spillede A.
S. G. I. en Privatkamp mod Viking
I. Resultatet blev 4-2 til Viking. Den
ret stærke Blæst hæmmende Spillet
i nogen Grad. dog viste Viking det
bedste Markspil og fortjente Sejren.
Torsdag Aften d. 8. August spilledes en Privatkamp mod Svaneke
I. De mange fremmødte Tilskuere
fik her at se en fornøjelig og kvik
Kamp, som endte 2-1 til Svaneke.
Drengeafdelingen

Vi fortalte i sidste Nummer om
en Week-end Tur. Desværre var 1
blevet bekendtgjort med det alt for
sent, og vi paatager os hele Skylden
for, at der ikke meldte sig et tilstrækkeligt Antal Deltagere, men vi
kan love jer, at saa snart Lejligheden er der, vil vi prøve paa at faa
gennemført en ny Tur.
Husk derfor altid at følge godt
med i Udhængsskabene og se jævnligt efter, om der er kommet nye
Opslag.
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VI VIL VINDE ,,,
stadig flere nye Kunders Tillid
ved at udrøre det bedste Arbejde
paa hurtigste Tid.

Gas - Vand - Sanitet
Centralvarme
og alt i Reparationer.

EMIL KOFOED
Storegade 15

Telf. Allinge 160

Rasmussens Bogtrykkeri
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