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Nogle Betragtninger 
Vi har tidligere skrevet om, at A. S. G. er nede i 

en Bølgedal, og jeg tror, at alle med mig er enige om, 
at saa langt nede, som vi er med Fodbolden i Øje-
blikket, har vi aldrig været før. Det ser saa galt ud 
med Seniorspillere til Førsteholdet, at vi Gang paa 
Gang maa ned og pille de bedste ud af Andetholdet, 
hvis der kommer et enkelt Afbud, og dem har vi, 
desværre, haft alt for mange af i den sidste Tid. Det 
skyldes i høj Grad Mangel paa Interesse. Har vi da 
alt for faa rigtige Idrætsmænd i A. S. G., ja, for jeg 
kalder ikke en Mand Idrætsmand, hvis han giver op, 
naar det kniber allermest. Det kan nu engang ikke 
nytte, at man lægger Hænderne i Skødet og siger til 
sig selv, at det kan ikke nytte noget. Den rigtige 
Sportsmand bider Tænderne sammen og gåar løs paa 
Opgaven, selv om den ser aldrig saa haabløs ud. 
Og en Ting endnu, han lader ikke sine Kammerater 
i Stikken. Der skal helst være et Sammenhold og et 
Kammeratskab, som ikke ødelægges, fordi man kom-
mer ud for en Periode, hvor det ser ud til at gaa ned 
ad Bakke. Det er en daarlig Kammerat, der ligesom 
Hunden stikker Halen mellem Benene og lusker af, 
naar det endelig gælder noget. Det er altid let at være 
med, naar det hele gaar af sig selv, men naar Mod-
gangen kommer, vil det vise sig, om Prøven kan be-
staas, men det kan den ikke, uden at der kræves no-
get af os. 

Hvad kræves der da af os, kunde man fristes til 
at spørge. Der kræves en Indsats af os alle. Der kræ-
ves, at vi er i Stand til at arbejde for at naa det Maal, 
som vi har sat os. En Ungdom uden Maal er ingen 
rigtig Ungdom. Man skal lære sig op til at sætte per-
sonlige Hensyn til Side for det, som tjener hele Hol-
det. Et Fodboldhold er en Maskine, som skal være 
velsmurt over det hele, for at den kan fungere til- 

fredsstillende. Og Smørelsen er Træning. Uden Træ-
ning kan det ikke blive til noget, og med Hensyn til 
Træningen synes jeg ikke, den er blevet passet af vore 
Spillere, som den burde være. Der er blevet sløset 
alt for meget. Ganske vist er det ikke ideelle Forhold, 
vi har at arbejde under i Øjeblikket, men Pladsen er 
i al Fald stor nok til, at vore Spillere kan komme i 
ordentlig Kondition. Hvorfor skulde vi i A. S. G. være 
daarligere Fodboldspillere end de andre Klubbers 
Spillere? Jeg kan ikke se, at der skulde være nogen 
Forskel, men dog er der en Forskel, og den ligger i, 
at der andre Steder arbejdes med Træningen. Der er 
hver Spiller interesseret i at blive saa dygtig som vel 
muligt; det har man ikke Indtrykket af i A. S. G. 
Der er her nogle enkelte, der -virkelig vil gøre noget 
for deres Træning, men der er ikke noget at sige til, 
at de holder op, naar de ser, at deres Kammerater 
ikke gør noget. Det hjælper ikke, at nogle faa Spil-
lere paa Holdet er i Træning, naar de andre ikke er 
i Stand til at følge med. 

Jeg kunde fristes til at citere D. B. U.'s Formand 
Landsretsagfører Leo Frederiksen. Han udtalte en-
gang i et Foredrag følgende: Kender De ikke blandt 
Deres Kammerater en ung Fodboldspiller, der er 
revnende ligeglad med, hvordan han lever, som er 
ganske utilbøjelig til at give Afkald paa de 2-3 halve 
Bajere og de 20 Cigaretter, og som hver Aften skal 
ud og more sig? Kender De ikke ogsaa den lidt over-
legne og dovne Spiller, der har saa vanskeligt ved at 
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overvinde sin Magelighed? Han gider ikke træne, 
naar det er koldt, eller naar det regner eller blæser, 
og 'kan De huske ham, naar han endelig tager sig 
sammen til at træne, hvor let han giver op, naar de 
enkelte Øvelser ikke længere har Nyhedens Interesse. 

-Kan De ogsaa huske, at han i længere Perioder ikke 
»gad« spille mere, fordi han ikke kom hurtigt nok 
frem, men kun blev Reserve. Mon De ikke ogsaa 
fra det daglige Træningsarbejde kender en anden 
Type, f.' Eks. en af Klubbens bedre Fodboldspillere, 
.der ganske, egenraadig selv vil bestemme, hvornaar 
og hvorledes han vil træne, husker De hvorledes han 
overlegent fejede Trænerens Raad og Anvisninger væk, 
fordi_han selv, »kunde det hele meget bedre«, og hvor 
_uhøflig og affejende, han svarede, da en af de ældre 
Kammerater søgte at rette ham, og hvor fordringsfuld 
og umedgørlig han var, da han første Gang fik sin 
Omtale i Sportspressen og fik Følelsen af sit eget 
Værd i Klubben, og endelig hvor tilbøjelig han var 
til — naar det gik daarligt — at give de andre Skyl-
den for det daarlige Resultat. Skal vi være enige om 
alle sammen, at disse Typer, som hverken Idrætten 

,Samfundet har Brug for, før de faar Unoderne 
pillet bort, dem kender vi. 

Saadan talte D. B. U. s Formand, og vi kan kun 
give ham Ret. Saalænge vi ikke med fuldt Alvor gaar 
ind for Opgaverne og gør et Stykke Arbejde, saalænge 
,kOmmer vi ikke videre. Vi kan ikke være sikre paa, 
hvornaar der kommer et Resultat ud af vore Bestræ-
belser, men hvis vi bliver ved i fuldt Alvor og ikke 
tager det hele - som en Leg, kan_ vi være sikre paa, 
der engang vil vise sig et Resultat. Mange af de unge 
driver deres Sport uden Tanke eller ønske om, at 
det skal være andet end fornøjeligt Tidsfordriv, men 
enten driver man Idræt, eller ogsaa gør man det ikke. 
Man skal opdrage sig selv til at faa noget ud af det, 
man beskæftiger sig med, og derfor maa man ogsaa 
med fuldt Alvor gaa op i sin Sport. Vi stiller Krav 
til Idrætten, men Idrætten stiller til Gengæld ogsaa 
-Krav til os,- og først naar-vi overholder dem, faar vi 
det fulde Udbytte. , 

Vore Turneringskampe 
A. S. I spillede Søndak den 6. September i Rønne 

mod B.1.910 og "tabt -stort. Efter Flaslekampen, hvor 
vi jo ogsaa fik KIø, saa det ikke saa godt ud for Før-
steholdet, og det har det heller ikke gjort siden. De 
er gaaet fra Nederlag til Nederlag, og det er tvivlsomt, 
om de .faar Points i Efteraaret. Maaske kan det lyk-
kes mod Nexø! Det er ikke smaa Nederlag, som de 
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har maattet hente hjem, og det begyndte her, da vi 
fik Klø af B. 1910 med 10-2. 

A. S. G. II spillede mod Klemensker i Klemensker 
og tabte 1-7. 

Junior I spillede i Hasle mod Hasle jun. I, men 
de tog Revanche for Privatkampen og vandt 3-1. 

Junior II spillede i Rø mod Rø jun. I. Her blev 
vore smaa, raske Drenge dog de »smaa«, da de tabte 
Kampen 0-3. 

Søndag d. 13. September spilledes der ingen Kampe 
i Mesterrækken, da der i Rønne blev spillet, en Kamp 
mellem Rønne og »Provinsen«. 

A. S. G. II spillede i Aarsballe mod Aarsballe I, 
som er et af de stærkeste Hold i B. Rækken, og det 
blev da ogsaa et Nederlag til vore paa 0-6. 

Jun. I spillede i Aakirkeby mod Aa. I. F. jun. I og 
tabte 1-5 til de godt spillende Aakirkebvdrenge. 

Jun. II fik Dagens eneste Sejr til os ved at slag 
Standard jun. I med 1-0. 

Søndag den 20 September spillede A. S. G. I i Aa-
kirkeby sin Jubilæumskamp. Før Kampen fik Hol-
det overrakt en smuk Buket Blomster fra Aa. I. F. 
med Hilsen og Lykønskning til A. S. G. Det var og-
saa det eneste, vi fik med os hjem, for Kampen 
tabte vi 1-7. 

A. S. G. II var i Hasle og spillede mod Hasle II, 
som sendte dem hjem til Jubilæum med et Nederlag 
paa 12-0. 

Det tredie Hold, som var i Ilden den Dag, -var jun. 
II, der i Nexø hentede et Nederlag paa 4-1. 

Søndag d. 27. September var kun Førsteholdet ude 
og spille. Det var imod R. B. I paa R. B.s Bane ved 
Saga. Efter at vi i de andre Kampe havde maattet 
undvære Gunnar Andersen, saa -vi lyst paa Kampen 
mod R. B., da Gunnar igen var spilleklar, og tillige 
havde vi faaet en ny Spiller paa, som vi ventede os 
meget af. Vi blev heller ikke skuffede, men det var 



[dase - /In dy og Bankospil 
-- det foregaar Sønd , g Eftermiddag 
d. IS. ds. Kl. 16 paa Gæstgivergaarden. 

2V Spil fur vi] Ihiltkr 

1. 1 stor, fed Gaas 	Værdi 25.00 
2. 1 And 15.00 
3. 1 	Flæskesteg til Jul 15.00 
4. 1 And 15.00 
5. 1/8  Td. Spegesild 14.00 
6. 1 And 15.00 
7. 1 Oksesteg 10.00 
8. 1 And 15.00 
9. 1 Kalvesteg 10.00 

10. 1 And 15.00 
11. 1 Gavekort 10.00 
12. 1/ 	Td. Kartofler 8.00 
13. 1 Pibe m. 5 Pk. Tobak 8.00 
14 	1 	Kalve- eller Oksesteg 6.00 
15. 1 Gavekort 5.00 
16. I 	Lagkage 5.00 
17. 1 Æske Chdkolade 5.00 
18. 5 kg Spiseæbler 6.00 
19. 50 Cigaretter 4 00 
20. 1 Fasan 4.00 

Samlet Værdi 210.00 

Kofoed og Mortensens 
BYGGEFORRETNING Telf. 77 og 79 

udfører alt i Nybygninger og Reparationer. 
Ligkistelager 

Vi ordner alt vedrørende Begravelser. 

dog ikke nok til at afværge et Nederlag paa 12-2. 
Det var en besk Pille at sluge. 

Søndag d. 4. Oktober spillede Førsteholdet i Nexø 
mod Svaneke I. Ogsaa her havde vi ventet et stort 
Nederlag, men tiet skyldtes vore Spilleres Paagaaen-
hed, at Nederlaget ikke blev større. Der var ikke 
færre end 5 Reserver paa Holdet, men det skal siges 
til deres Ros, at de klarede sig over Forventning. 
Det er unge Spillere, som har Tiden for sig, og paa 
Holdet viste de, at Ungdom og Kræfter skal der til. 
De klarede sig bedre, end flere af de gamle Spillere 
vilde have gjort. Svaneke vandt 9-2, men Kampen 
viste, at der dog er Chancer for A. S. G. 

Paa Grund af de mange Afbud til Førsteholdet 
kunde vi ikke stille Andethold, og de maatte melde 
Afbud til Arnager, som vandt uden Kamp. 

Jun. I var i Rønne og spillede mod R. B. jun. I, 
som de tabte til med 0--3. 

Selv vore mindste, jun. II, kunde ikke skaffe os 
en Sejr den Dag. De spillede en Kamp mod B. 1910 
jun. II og tabte 1-4. 

Vi begynder Gymnastikken 
Det er nu lykkedes at skaffe Lederkræfter til Vin-

terens Gymnastik. 
Herrerne vil blive ledet af Arne Hansen, som ny-

lig er tilflyttet Allinge. Han er uddannet Delingsfører 
fra Niels Buehs Gymnastikhøjskole i 011erup og 
skulde have alle Betingelser for at faa noget godt ud 
den kommende Vinter. 

Damerne faar ligeledes en Niels Buch'er, nemlig 
Frk. Ellen Kjøller, Pilegaard, som ogsaa snart flytter 
til Allinge. Hun har tidligere ledet Dame-Gymnastik 
med udmærket Resultat. 

Gymnastikken foregaar indtil videre hver Tirsdag 
og Fredag Aften. Damerne fra Kl. 193° til 203° og 
Herrerne fra Kl. 203° til 213°. 

Der begyndes førstkommende Tirsdag d. 20. ds. 
Mød godt op fra Begyndelsen. 

Hold ud ! 
Det er Synd at sige, at vi i dette Efteraar har hø-

stet Laurbær inden for Fodboldturneringen. 
Søndag efter Søndag har alle vore 4 Hold maattet 

af Sted paa Cykle eller med Tog for at afvikle de 
fastsatte Turneringskampe. Det er selvfølgelig ikke 
sjov i Længden at spille ude og aldrig faa en Kamp 
hjemme. At Træningstilstanden heller ikke bliver den 
bedste uden nogen ordentlig Træningsbane, siger sig 
jo selv. 

Naar der tales om Fodbold, er det næsten altid 
Førsteholdet, man dømmer Klubbens Indsats efter, 
ganske simpelt fordi dette Hold bestaar af Klubbens 
bedste Spillere. Hver Mandag har vi saaledes i den 
sidste Maaned læst om store Nederlag, og Kritiken 
af A. S. G.s Førstehold har ikke altid været lige blid. 

Der er dog ingen Vej udenom. - Vi maa holde 
ud, og dette skulde gerne være en Opfordring til Se-
niorerne, om at lade være med at stikke Halen mel-
lem Benene og saa lade de andre Klubkammerater 
tage Kløene. Vi maa holde sammen, nu naar del 
kniber; enhver der bliver sat paa Holdet af Spilleud-
valget, maa føle det som en Pligt over for Klubben 
at tage med ud, selv om der vanker lidt Høvl. 

Kan vi blot klare denne Turnering igennem, vil 
meget maaske se lysere ud. Bestyrelsen gør i Øje- 

Saa kommer vi atter til Aarets store 

. 

Alle ovenstaaende Genstande paa Serie-
kort t I 2 Kroner. - Der er sørget for 
rigeligt med Siddepladser og Højtaler-
anlæg saaledes at alle kommer til ban-
de at sidde og høre godt. 

K l. 20.31) 

Dans for A. S. G.s Medlemmer til Tonerne af 

Arvidsens Orkester. 

Entre til Ballet: 1 Kr 



Øffet til de lange Vinteraftener 

Meld Dem ind i »Maurits Læseklub«, som starter nu i Oktober. 

26 af Aarets nye Bøger for 2.50 Kr. pr. Maaned. De kan bytte, naar 

De vil — Bøgerne er indsat i stærke Fiberbind. 

Forlang vort gratis Katalog med ca. 300 af Aarets nye Bøger i 

Axel Illauritsens 
Bog- og Papirhandel 

Kiosken Allinge 

blikket alt, hvad der overhovedet 
kan gøres for at skaffe en midler-
tidig Bane. Kan vi blot hænge i 
Mesterrækken denne Turnering ud, 
har vi store Chancer for at faa Lov 
til at blive der, eftersom det jo nu 
er forbudt at have to Hold i Me-
sterrækken. Dette vil saa sige, at 
Gudhjem eller Standard skal op 
over baade B. 10 II, Viking II og 
R. B. II for at kunne blive Aspirant 
til Mesterrækken, — og det bliver 
svært. 

Altsaa! 	 Hold ud. 
A. M. 

Badminton 
Nu er Badmintonsæsonen inde, 

og Indtegningen til Timerne er fo-
retaget Der er endnu nogle faa Af- 

tentimer, men de er maaske opta-
get, naar dette Nummer udkommer. 
Hvis der er nogen, som kunde tæn-
ke sig at spille Badminton, men 
som endnu ikke har bestemt sig til 
det, kan de sikkert faa Timer om 
Eftermiddag. 

Haandboldturneringen 
Vi kunde ikke i sidste Nummer 

meddele Resultaterne af Omkam 
pene mellem Rø, Hasle og Vikings 
Andethold. Disse Kampe er nu af-
viklet, og Viking II hjemførte Po-
kalen for i Aar. 

Holdturneringen 
Som bekendt startedes der i Ja-

nuar i Aar inden for Bornholms 
Badminton Kreds en Holdturnering, 
hvori deltog fire Klubber, nemlig 
Rønne Badminton Klub. Svanike 
Badminton Klub, Aa. I. F. og A. S. 
G. Denne Holdturnering er i Aar 
blevet saa omfattende, at man har 
delt den i en A-Række og en B-Ræk-
ke. A-Rækken kommer til at om-
fatte de stærkere Spillere inden for 
de gamle Klubber, Svanike, Rønne, 
og A. S. G., medens B-Rækken ho-
vedsagelig omfatter de nye tilmeldte 
Klubber samt andre Spillere fra »de 
store Klubber.« 

Vi opfordrer hermed vore Spille-
re til at tage rigtig fat paa Trænin-
gen, saaledes at vi i Aar kan yde 
mere Modstand, end vi gjorde i 

Fjor, eller rettere i sidste Sæson. 
B. B. K.'s Turneringsledelse har nu 
fastlagt Programmet for Tnrnerin-
gen : 

A-Rækken: 

6. Dec. 1942. A. S, G — Svanike 
10. Jan. 1943. Rønne — Svanike 
7. Febr. 1943. Rønne — A. S. G. 

B-Rækken. 

1. Nov. 1942. Østerm. — Rønne 
Svanike Nexø 
Aa. I. F. — Østerl. 

15. Nov. 1942. Østerl. Svanike 
Østerm. Nexø 
Rønne — Aa. I. F. 

22. Nov. 1942. Østerl. Østerm. 
Nexø — Rønne 
Aa. I. F. — Svanike 

6. Dec. 1942. Rønne — Østerl. 
Aa. I. F. — Nexø 
Svanike 	Østerm. 

10. Jan. 1943. Svanike — Rønne 
Østerm. 	Aa. I. F. 
Nexø — Østerl. 

Kampene foregaar paa førstnævn-
te Klubs Bane. 

Ved De, at mange Steder i Tro-
perne, hvor de Indfødte gaar med 
bare Ben, foregaar Fodboldspillet 
med smaa Bolde af Bambusflet 
ning! Spillerne undgaar alt for øm-
me Fødder, og desuden sparkes 
der fortrinsvis med Hælene, der er 
mere haardførde end Tæerne. 

Hvad tror du, der bliver af en Fod-
boldspiller, naar han bliver gammel 
og uduelig, døv og blind'? spurgte 
et lille Fodboldfrø sin jævnaldrene 
Kammerat. 

— Det ved du vel nok. Saa bli-
ver han Fodbolddommer, lød Sva-
ret. 

En Skotte sagsøgte for nylig en 
Fodboldklub, fordi han var kom-
met til Skade under en Fodbold-
kamp. 

Han var faldet ned fra et Træ. 

Rasmussens Bogtrykkeri 
Rønne 

Andespillet 
Som omstaaende Annonce viser, 

afholder A. S. G. sit store, aarlige 
Andespil paa Gæstgivergaarden 
Søndag d. 18. September.. Vi behø-_ 
ver ikke nærmere omtale Andespil-

' let, det plejer at tale for sig selv. 
Der er i Aar som ellers mange flotte 
Gevinster, som De kan se i Annon-
cen, og saa har vi desuden en stor 
Overraskelse i Baghaanden, men 
den kan vi ikke røbe før den 18. ds. 

Om Aftenen bliver der Dans til 
Arvidsens Orkester får Foreningens 
Medlemmer. 

Altsaa vel mødt d. 18. ds. Kl. 16. 


