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Er vi nede i en Bølgedal? 
Igen i Aar glippede Haabet. Det Maal, vi havde sat 

os, kunde vi ikke naa: Vi naaede ikke Mesterrækken. 
Men jeg synes ikke, vi har nogen Grund til at tabe 
Modet. Der er ikke andet et gøre end at bide Tænderne 
sammen og lægge saa mange flere Kræfter i næste 
Gang. Vi havde, efter at have tabt til Hasle og spillet 
uafgjort med Gudhjem, en Chance for at være med 
i Slutspurten, hvis vi besejrede Aa. I. F., men det lyk-
kedes ikke, og nu maa vi for denne Gang sige Farvel 
til Mesterrækken, men vi prøver igen næste Aar. Der 
staar i vor Slagsang: Trods Nederlag paa Nederlag, 
og disse Ord maa vi i øjeblikket sande, men det er 
daarlige Sportsfolk som taber Modet og ikke prøver 
igen. Det maa engang lykkes. 

Sidste Aar tabte vi ogsaa den afgørende Kamp, men 
Forskellen paa i Fjor og i Aar er, at dengang havde 
vi fortjent at komme op, medens vi i Aar, efter det 
Spil, som Holdet i de sidste Kampe har vist, ikke har 
noget i Mesterrækken at gøre. Saakenge vi ligger paa 
den Standard, som vi gør i øjeblikket, vil vor Levetid 
i Mesterrækken ikke blive af lang Varighed, og det 
vilde være kedeligt, hvis vi kun skal være i Mesterræk-
ken en enkelt Turnering. Vi maa søge at faa et Hold, 
som er villig til at ofre noget for deres Træning, for 
uden Træning faar man ikke Resultater. Vore Senior-
spillere har meget at lære af vore Juniores, som i langt 
højere Grad gaar op i deres Sport og virkelig gør et 
Arbejde for at naa frem. De svigter ikke uden det er 
strengt nødvendigt. Det har i Aar været sløjt med Se-
niortræningen. Vi har ikke en eneste Gang kunnet 
opvise to fulde Hold paa Banen en Træningsaften, og 
det er meget elendigt, især synes jeg, II Holdsspillerne 
har været meget uvillige til at møde frem. Hvor er 
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de henne? Det er ikke saa længe siden, vi med Let-
hed kunde mønstre 2 Hold, men nu ser det næsten 
ud til, at det er umuligt. Det ser ud til at Seniorfod-
bolden i A. S. G. i øjeblikket er nede i en Bøgedal, 
som vi hurtigst muligt maa se at komme op af. Det 
er ligesom, der ikke er Sammenspil mellem de elleve 
Mand paa Holdet, det 'virker som et Hold af elleve 
Enere. Maaske trænges der til nyt Blod! 

De sidste Kampe har i høj Grad vist, at der mang-
ler meget i, at Holdet er saa stærkt, som det har været. 
Hvor kan Grunden ligge, spørger man sig selv. Jeg 
vilde mene, at der burde foretages en Udrensning, 
da der paa Holdet er Spillere, som absolut ikke er 
kvalificerede til at spille paa et Førstehold. Det, der 
i Grunden nedsætter Spillestandarden paa Holdet, er, 
at vi har for faa Spillere, saa der bliver ingen Kon-
kurrence om at komme paa Førsteholdet. I det øje-
blik denne forel», vilde der komme mere Fart i Træ-
ningen, og saa maatte (le gamle Førsteholdsspillere 
ogsaa træne mere ihærdigt, hvis de vilde gøre sig 
Haab om at beholde deres Pladser. Lad os haabe, 
der snart maa komme nYe Spillere, som er i Stand 
til at løfte den Arv, som nu tynger saa haardt paa 
de gamle Spilleres Skuldre, og at vi herigennem kan 
komme ud af den Modgangstid, vi i øjeblikket befin-
der os i. 
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Allerede i næste Maaned skal vi jo have vor Idræts-
fest, saa derfor er Bestyrelsen allerede i fuld Gang 
med Forberedelserne. Som sædvanlig er der i Forbin-
delse med Festen et Lotteri med mange store og fine 
Gevinster paa den sædvanlige Maade, det vil sige, at 
man med det samme kan se, om man har vundet, 
og hvad Gevinsten er. Ogsaa paa Nitterne er der Ge-
vinst. Da vi plejer at have Lotteriet i Gang længe før, 
vil De allerede midt i denne Maaned, den 13., kunne 
finde Lodsedlerne paa de sædvanlige Salgssteder. 

Vore Kampe 
A.S.G I spillede Søndag den 10. Maj i Hasle mod 

Hasle I og tabte 2 	5. Det havde vi ikke regnet med, 
efter at vi i en Træningskamp havde -vundet over dem 
med 3--1, og det endda med et daarligere Hold. I 
det hele taget var Kampen elendigt spillet fra vor Side. 
Det er, ligesom Holdet i denne Tid er nede i en Bøl-
gedal, hvor intet vil lykkes for dem. De har i de 
sidste Kampe vist et middelmaadigt Spil, som ikke 
berettiger dem til at tage Kampen op med et Mester-
raexkehold. 

Men tilbage til Haslekampen, som vi dog ikke vil 
referere særlig indgaaende, men jeg tør nok sige — 
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uden at lyve — at den Kamp blev tabt paa Forsva-
rets elendige Opdækning. Man saa Gang paa Gang 
Hasles vævre højre Wing ligge fri, selv om det ikke 
kunde tage mange Minutter for vore erfarne Forsvars-
spillere at opdage, at der skulde passes paa ham. Det 
kan nu engang ikke nytte, at man vil spille Fodbold 
paa sin egen Maade, Fodbold er et Holdspil, og man 
skal arbejde i hele Holdets Interesse og selvfølgelig 
arbejde sammen med sine Kammerater, hvis man 
skal naa et Resultat. Hasles wings laa alt for ofte 
udækkede, medens vore Spillere løb sammen midt 
paa Banen. Til deres Forsvar skal dog anføres, at 
det er længe siden, Hasle har spillet saa energisk og 
godt, som de gjorde i den Kamp. 

Angrebet lavede ikke meget i den Kamp, da Hasles 
Forsvar passede godt paa og dækkede godt op. 

A. S. G II spillede samme Dag i Rønne mod Viking 
III og tabte 0-3. Det var meget naadigt sluppet, da 
det meste af Spillet foregik paa vor Banehalvdel. Vi 
har haft meget Besvær med vort II Hold, og Gang 
paa Gang, nar vi har ment, at nu havde vi fanet 
samlet et Hold at sende af Sted, saa er der saa sent 
som Lørdag Aften kommet Afbud, og det har været 
os umuligt at sende et Hold af Sted. 

A.S.G. jun. I spillede i østerlars mod Ø. B. jun. I og 
vandt over dem med 3-0, efter af have spillet uaf-
gjort 0-0 i første Halvleg. Det er længe siden, de 
har vundet en Kamp, saa de to Points var haardt 
tiltrængt, men det bliver sikkert ikke de sidste Points, 
som de tager med hjem. De har længe haft den Ska-
vank, at de ikke kan lave .Mal, men vi haaber stærkt 
paa, at det nok skal rette sig. 

A.S.G. jun. II spillede i Rønne mod R. B. jun. II og 
klarede sig pænt, idet de spillede uafgjort 1--1, efter 
at de havde vundet første Halvleg 1-0. Det var fint 
klaret af vore smaa Gutter over for Rækkens Nr. 1. 

A.S.G. I spillede den 14. Maj i Gudhjem mod Gud-
hjem I. Kampen endte uafgjort 3-3, efter at Gud-
hjem til langt ind i anden Halvleg havde ført med 
3-1. Grunden til den uafgjorte Kamp maa vel være, 
at vi den Dag fik fire Afbud, da nogle af vore ordi- 
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nære Førsteholdsspillere var sygemeldt, og især sav-
nede vi Gunnar Andersen i Forsvaret. Vi havde frygtet 
et Nederlag, da Hasle havde tabt i Gudhjem, og det 
gjorde det ikke bedre, at vi den selv samme Dag ved 
Middagstid fik Afbud fra to af vore Spillere paa Grund 
af Sygdom. Det var altsag et forholdsvis svagt Hold' 
vi nødte med, men med vort ordinære Hold havde 
vi uden Tvivl vundet den Kamp. 

Samme Dag spilledes ogsaa en Juniorkamp mel-
lem udvalgte Hold fra Rønne og »Provinsen«, og her 
fra A. S. G. var Jørgen Augesen udtaget. Efter Kampen, 
som endte med en Sejr til Rønne paa 3 — 2, blev 
Holdet, der deltog i Juniorturneringen i Odense i Pin-
sen, udtaget. Herfra blev Jørgen udtaget som højre 
half-back, og han spillede en god Kamp, og blev af 
Niels Middelboe sammen med centre half fremhævet 
som de Spillere paa det bornholmske Hold, han sær-
lig lagde Mærke til. Bliv ved paa den Maade, Jørgen! 

A.S.G. juli. I spillede den 17. Maj i Rønne mod R.B. 
jun. I og tabte 3-4 (1-4) (1-0). Det var godt kla-
ret, da R.B. har et stærkt Hold, som var i Stand til 
at besejre Netøs raske Drenge. 

A. S. G. I spillede saa Søndag den 31. Maj den af-
gørende Kamp i Aakirkeby mod Aa. I. F. om Opryk-
ningen til Mesterrækken. Kampen var afgørende, da 
vi, hvis vi vandt, endnu havde en Chance for at være 
med. Men saaledes gik det ikke. Vi tabte efter en 
Kamp, hvor vi havde mange Maalchancer, men vore 
Forwards forstod ikke at udnytte dem. Flere Gange 
blev de mest oplagte Maalchancer, hvor kun Maal-
manden var tilbage, ødelagt. Resultatet blev 4-0 
(3-0) (1-0) til 	men et Resultat paa 4-3 til 
Aa.I.F. havde været mere passende efter Spillet. 

Ogsaa denne Gang glippede Oprykningen, skønt 
vi i Aar havde bedre Kort paa Haanden, da vi be-
gyndte paa Foraarsturneringen, men Holdet har i den 
den sidste Tid, eller i al Fald de sidste Kampe, vist 
at være i sørgelig Tilbagegang. Vi har ikke i Aar 
Grund til at ærgre os som i Fjor, da vi dengang havde  

fortjent at komme op, medens vi i Aar ikke efter vort 
Spil har fortjent det. 

A. S. G. II spillede samme Dag i Nexø mod Svaneke 
og tabte 1-3. 

A.S.G. fim. II spillede i Rutsker mod Standard jun. I, 
og her fik -vi den eneste Sejr den Dag, idet Drengene 
vandt 5-3. 

A. S. G. II spillede en Aftenkamp i Klemensker mod 
Klemensker I og vandt her en Sejr paa 5-1. 

Samme Aften blev deri Nexø spillet en Udtagel-
seskamp mellem Provinsens bedste Spillere og her-
fra deltog 4, nemlig Gunnar Nielsen, »Basse«, Gun-
nar Andersen og Vilhelm Mauritsen. Efter Kampen 
blev »Provinsholdet« udtaget, og herpaa kom Gun-
nar Andersen som Centrehalf og Vilhelm Mauritsen 
som venstre wing. 

A. S. G j111). II spillede den 5. Juni i Hasle mod 
Hasle jun. I og tabte 2-5. 
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Ilaandbold 
Nu er vi saa langt henne paa Aaret, at vi snart 

kan glæde os til at se vore raske Haandbolddamer 
boltre sig paa Banen i Kamp med andre Klubber. 
Som De alle ved, paabegyndte vi sidste Aar en lokal 
Turnering for Nordbornholm, hvor hver Klub stiller-
med 2 Hold. Sidste Aar var Turneringen planlagt paa 
den Maade, at der spilledes en Kamp mod hver Klub, 
og der blev saa trukket Lod, om det skulde være en 
Hjemme- eller Udekamp. Det var en uretfærdig Ord-
ning, da det jo kunde ske, at en Klub trak alle sine 
Kampe hjemme, medens en anden trak alle sine ude. 
Derfor er der i Aar blevet lavet om paa Turnerings-
reglerne, og nu spilles der 2 Kampe mod hver Klub, 
fordelt paa før og efter Juli Maaned, saaledes, at der 
bliver 2 Halvturneringer. De første Kampe er allerede 
spillet, og nu gaar det løs til Juli Maaned. Hver Klub 
spiller med begge Hold samme Aften imod samme 
Klub, og til alle Kampe stilles neutral Dommer. 
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Turneringen er desuden blevet 
udvidet med (1-1 Klub, nemlig Vi-
king, Rønne, saa nu tæller den fem 
Klubber. Det er ingen ny Haand-
boldklub, da den har dyrket Haand-
bold et Par Aar, og vi har jo ogsaa 
gjort deres Bekendtskab under I-
drætsstævnet og Privatkampe her 
i Allinge, saa vi byder dem Velkom-
men i Turneringen. 

Programmet 
for Kampene er følgende: 

1. Kamp. 4. Juni. 
Rø-Allinge i Rø. Kl. 20. 

2. Kamp. 11. Juni. 
Viking-Rutsker i Hasle. Kl. 20. 

3. Kamp. 14-. Juni. 
Rø-Viking i Rø. Kl. 15. 

4. Kamp. /5. Juni. 
Hasle-Rutsker i Hasle. Kl. 20. 

5. Kamp. 18. Juni. 
Rutsker-Rø i Rutsker. Kl. 20. 

6. Kamp. 18. Juni. 
Allinge-Hasle i 	Kl. 20. ,e) 	 .r) 

7. Kamp. 22. Juni. 
Viking-Hasle i Rønne. Kl. 20. 

8. Kamp. 28. Juni. 
Allinge-Viking i Allinge. Kl. 1515. 

9. Kamp. 2. Juli. 
Rutsker-Allinge i Rutsker. Kl. 20. 

10. Kamp. 2. Juli. 
Hasle-Rø i Hasle. Kl. 20. 

Eftersommer. 

1. Kamp. 6. August. 
Rutsker-Viking i Hasle. Kl. 20. 

2. Kamp. 9. August. 
Viking-Rø i Rønne. Kl. 141 . 

3. Kamp. 13. August. 
Hasle-Allinge i Hasle. K1' 20. 

4. Kamp. 13. August. 
Rø-Rutsker i Rø. Kl. 20. 

5. Kamp. 16. August. 
Viking-Allinge i Rønne. Kl. 1415. 

6. Kamp. 20. August. 
Rutsker-Hasle i Rutsker. Kl. 20. 

7. Kamp. 20. August. 
Allinge-Rø i Allinge. Kl. 20. 

8. Kamp. 23. August. 
Hasle-Viking i Hasle, Kl. 15. 

9. Kamp. 27. August. 
Rø-Hasle i Rø. Kl. 20. 

10. Kamp. 27. August. 
Allinge-Rutsker i Allinge. Kl. 20. 

Afbud 
Adskellige af vore Fodboldspille-

re er lidt for skødesløse med Hen-
syn til at melde Afbud. Det er me-
get hensynsløst baade overfor Kam-
meraterne og overfor Klubben at 
melde Afbud saa sent som Lørdag 
Aften, naar der skal spilles om Søn 
dagen. Selvfølgelig kan man være 
forhindret i Sygdomstilfælde og lig-
nende, men vi har oplevet, at der 
er meldt Afbud paa omtalte Tids-
punkt uden nogen Grund. Det skul-
be være unødvendigt at paatale den 
Slags, saa meget Sportsmand findes 
der forhaabentlig i os alle. 

Udvidelse af Mesterraekken? 
Der gaar Rygter om, at der paa 

B. B. U. s Generalforsamling i Som-
mer vil blive stillet Forslag om en 
Udvidelse af Mesterrækken. Den 
bestaar i øjeblikket af 7 Hold, 
hvoraf de to Rønneklubber, B. 1910 
og Viking har 2 Hold, og der me-
nes, at Rækken eventuelt vil blive 
udvidet .til at omfatte 9 Hold for 
at der kan blive flere Kampe. Aa.I.F. 
rykker nu op og Viking II ned, og 
saa bliver der maaske en Chance 
for A. S. G. og Hasle. Hvem ved? 

Haandbold-Turneringen. 

Som meddelt andetsteds er alle-
rede den første Kamp spillet, idet 
A. S. G.s to Hold spillede i Rø Tors-
dag den 4 Juni. Rø og A. S. G. delte 
Pointsene, idet Røs Andethold vandt 
med 5-1, og vort Førstehold vandt 
med 2-1. 

II Holds Kampen blev spillet 
først, og her kunde vore unge Spil- 

lere ikke rigtig klare sig. Det gælder 
for flere af dem, at de endnu ikke 
er fuldt fortrolige med Spillet, men 
det kan man heller ikke forlange. 
Man kan ikke blive en habil Haand-
boldspiller paa kort Tid. De har 
Chancer for at blive gode Spiller, 
men deres Placeringsevne er ikke 
helt udviklet endnu, de klumper 
for meget paa Midten. 

I Holds Kampen var meget haar-
dere spillet, og der var mere Fart 
over Spillet. Til Tider blev der spil- 
let temmelig haardt 	fra begge 
Sider - »saa det pæne« meget ofte 
gik af Spillet. Den nye Angrebskæde 
kan ikke helt erstatte den gamle 
- endnu da - da de mangler den 
Snert i Skuddene, som de andre 
havde, men Forsvaret er godt, og 
navnlig Maalmanden klarede sig 
flot. Vi har jo endnu ikke trænet 
saa mange Gange, saa det er endnu 
ikke let at spaa noget om Fremti-
dens Resultater, men I Holdet har 
i alt Fald bjerget de første 2 Points. 

Næste Gang vore Hold skal i Il-
den bliver Torsdag den 18 ds., da 
de her i Allinge skal møde Holdene 
fra Hasle. Disse Hold har spillet 
Træningskampe, og da vandt Hasle, 
men nu skal A.S.G. spille paa 
Hjemmebane, saa det er ikke godt 
at spaa om Resultater. Vi haaber 
paa Sejr til vore Damer. 

Bekendtgørelse. 

Vi har fra Udvalget for fri Idræt 
og Gymnastik faaet Paalæg om at 
meddele, at saa snart Forholdene 
tillader, at Træningen til Idræts-
mærket kan begynde, vil det blive 
bekendtgjort i Udhængsskabene. 

Petit-Annoncer 
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