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3. Aargang

Fodbold
Turneringen er nu ved at nærme sig Afslutningen,
og et Par af vore Hold er færdige med deres
Kampe. Det er Førsteholdet og vore II. Junior,
men de Rækker, som de to Hold har deltaget i,
er endnu ikke færdigspillede, saa vi kan paa dette
Tidspunkt ikke bringe det endelige Resultat. I
Mesterrækken mangler man kun at finde Bornholmsmesteren, idet Svaneke og Viking staar fuldstændig lige i Toppen med samme Antal Points,
saa Afgørelsen falder først ved en Omkamp mellem disse to Klubber. A.S.G. staar paa Sidstepladsen i Rækken, og Nummer sidst skal ellers
altid rykke ned i en lavere Række, men da man
vil forebygge, at en Klub faar to Hold i samme
Række, lavede man i Fjor en Ændring til Turneringsreglerne.
Lad os se paa Tilfældet ved en Oprykning fra
A-Rækken til Mesterrækken. Kampene er spillet
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færdige i A-Rækken og som Nr. 1 staar en Klub,
som ikke i Forvejen har et Hold i Mesterrækken ;
den rykker saa automatisk op og Nr. sidst i Mesterrækken ned i A-Rækken. Hvis Nr. 1 derimod
har et Hold i Mesterrækken bliver der ikke Tale
om Oprykning for den Klubs Vedkommende. Saa
maa vi se paa Nummer to. Har denne Klub ikke
noget Hold i Mesterrækken, skal den spille Oprykningskampe med Nummer sidst i denne Række,
een ude og een hjemme. Har den et Hold i Mesterrækken i Forvejen bliver der heller ikke Tale
om Ned- og Oprykning. Saa kunde man jo tænke
paa Tredjepladsen i A-Rækken, men her sker intet.
Saadan ligger Landet! Efter de nye Regler
bliver der i Aar ikke nogen Nedrykning for vort
Vedkommende, selv om vi ligger paa Sidstepladsen i Mesterrækken, da B.1910 og Viking har
besat de to første Pladser i A-Rækken. Et Held
for os kunde man maaske tænke. Baade Ja og
Nej. Maaske var det det bedste for A.S.G., at vi
spillede i A-Rækken, da Forholdene, vi arbejder
under, jo ikke er saa gunstige. De vanskelige
Forhold med Hensyn til Træningen gør det svært
for vore Spillere at vedligeholde Interessen. De
er — saalænge Turneringen varer — saa at sige
ikke hjemme en eneste Søndag, og næsten hver
Søndag maa de af Sted om Morgenen med Toget
og kommer ikke hjem førend om Aftenen. Men
„vi maa respektere de Spillere, som Søndag efter
Søndag tager ud og kæmper for A.S.U.," udtalte
Formanden ved Indvielsen af Klublokalerne; ja,
de bærer ogsaa deres Del af Byrderne, og det
vil vi respektere dem for. De er under disse Forhold stærkt handicappet i Forhold til deres Modstandere, og det virker ikke opildnende, at de
maa drage hjem med det ene store Nederlag
efter det andet. Men alt er kun en Overgang!
Der vil igen komme lyse Tider for A.S.G.
Jeg tror dog alligevel, det er bedst for os, hvis
vi kan holde os oppe i Mesterrækken. Det er
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trods alt bedre Fodbold, og nu, efter at Forskellen
mellem Mesterrækken og A-Rækken ikke er saa
stor, som den har været, bliver det sværere at
arbejde sig op igen, hvis man først er kommet
ned. Konkurrencen er blevet meget skrappere
de sidste Aar, og i dette Kapløb har de store
Rønneklubber en stor Fordel fremfor Provinsklubberne, da de har et større Materiale at hente
deres Spillere fra. Der skulde jo ikke være noget
til Hinder for, at vi heroppe paa Nordlandet ogsaa engang kan lære at spille Fodbold. Vi har
før kunnet true de andre Klubber, saa den Tid
kommer vel igen, da man ikke kan føle sig sikker i A.S.G.'s Nærhed. Den kommer igen, det
er jeg overbevist om, men vi maa, saalænge vi
ligger i denne Omlavning, væbne os med Taalmodighed og vente.

spillet mod Vinden, saa nu regnede vi med at
indhente deres Forspring. Men der blev spillet
sløjt fra vor Side, og vi havde ikke nogen Chancer for at standse dem. Det var en stor Skuftelse
for os, for nu havde vi kun et lille bitte Haab

om at faa flere Points end det ene, vi havde i
Forvejen : Nexø!
A.S.G. II. spillede samme Dag i Rønne mod
B.1910 Ill. og tabte 1-5. Det havde vi ikke regnet med, da B1910 ikke tidligere havde stillet
Hold, saa gaar vi oven i Købet hen og faar Klø.
Men vi kunde da stille Hold. Det saa det ikke
ud til Lørdag Aften, da vi endnu manglede tre
Mand paa Grund af Afbud, men heldigvis fik vi
de manglende fra Kolonnen. Det er godt, vi har
dem.
Jun. II. spillede i Rønne paa B.1910's Bane
ved Louisenhøj mod B.1910 jun. II. og vandt en
solid Sejr paa 7-0. De havde fuldstændig Krammet paa B.10.
Søndag den 23. Maj spillede A.S.G. I. i Nexø
mod Nexø I. Her var det spændende. Det var
vor sidste Chance, hvis vi ikke skulde gaa pointsløse ud af Foraaret, men Nexø var sikkert for
stærk. Dog som altid er Fodbold lunefuldt, og
det lykkedes os at besejre Nexø med 3-1. Det
var Sensation, men jeg synes ikke — og flere
med mig — at der kan være Tvivl om, at Sejren
gik til den rigtige Side. Det var en rigtig Publikumskamp, da Udfaldet var usikkert, indtil nogle
faa Minutter før Kampens Ophør. Vi lavede Maal
efter faa Minutters Spil, men det varede ikke
Hos os faar De de rigtige Sports-Faconer.
De billige Stoffer egner sig
fortræffelig til Sports-Habitter.
Vi er Specialister i Maaltagning for Herrekonfektion. Vort Maalarbej de fremstilles paa Skræderkonfektionsfabrikken og er saa nær 1. Kl. Herreskræderi som overhovedet muligt. Fin Pasform.

Vore Kampe
Søndag den 9. Maj havde Førsteholdet fri, og
Andetholdet skulde have spillet i Rønne mod Viking III., men de meldte Afbud, og vi vandt uden
Kamp.
Jun. I. spillede paa vor Hjemmebane mod R.B.
jun. I. og tabte 1-5. lier havde vi ikke regnet
med Sejr, men lidt bedre Modstand kunde vore
Gutter dog godt have ydet.

Jun. II. spillede i Rø mod Rø jun. I. og vandt
3-2. Det saa ud til, at vore raske Drenge skulde
tabe, da 1. Halvleg sluttede med, at de store
Rø-Drenge førte med 2-0, men det gik anderledes, og vore Drenge vandt 2. Halvleg 3-0.
Søndag den 16. Maj spillede Førsteholdet i
Aakirkeby mod Aa.I.P. I. og tabte 0-4. Da første
Halvleg sluttede, førte Aa.I.F. 1-0, men vi havde
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længe, inden Nexø udlignede. Vi lod os imidlertid
ikke gaa paa af det og førte snart med 2-1.
Dette Forspring beholdt vi hele Kampen igennem, indtil vi i de sidste Minutter slog Sejren
fast ved at score Maal Nr. 3. Saa var vi glade,
for det er over et Aar siden, vi har vundet en
Kamp.
Andetholdet skulde have spillet i Hasle mod
Hasle II., men da vi ikke kunde stille Hold, maatte
vi melde Afbud. Det var Holdets sidste Kamp,
og det har opnaaet 6 Points, men da vi har
meldt Afbud, er det stillet paa Sidstepladsen i
Rækken. Det samme gælder B.1910 og Viking III.,
og der skal saa spilles Omkampe mellem disse
tre Hold.
Jun. 11. spillede sin sidste Kamp i Gudhjem
mod Gudhjem jun. I. Gudhjemdrengene var for
store for vore, og de førte første Halvleg med
1-0, men i anden spillede de uafgjort 2-2. Bare
de havde spillet lidt længere, saa havde vore
nok vundet, nu blev det altsaa 2-3.
Søndag den 30. Maj spillede Førsteholdet den
udsatte Kamp mod Svaneke paa vor Hjemmebane og tabte 1-8. Atter i denne Kamp var Uheldet
ude efter os, idet Schou maatte udgaa i første
Halvleg; han blev sparket og kom ikke ind mere.
I anden Halvleg maatte Erik Bendtsen ud i nogle
Minutter. Han „gik helt væk" efter et Sammenstød med Poul Svendsen. Svaneke var langt overlegne og havde intet Besvær med at hale Sejren
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hjem. Hermed har Førsteholdet afsluttet Turneringen som Nummer sidst med 3 Points, mærkelig
nok er de vundet fra Nexø alle sammen.
Jun. I. er endnu ikke færdig, maaske kan vi
faa deres sidste Kampe med, inden Redaktionen
slutter. De spillede paa R.B.'s Bane mod Nexø
jun. I. og havde ikke meget at skulle have sagt;
de tabte ogsaa 0-6.

Haandbold-Turneringen
Nu skal Damerne rigtig til at tage Gasværksbanen i Besiddelse for at afvikle deres Haandboldkampe, og lad os haabe, de holder Traditionen
i Ære og viser os, at de kan spille Haandbold.
Der spilles i Aar efter de internationale Regler,
hvorved der indføres Dribling som noget helt
nyt for os.
Paa et Møde forleden mellem de interesserede
Klubber blev Turneringen fastlagt. Der deltager
de sædvanlige Klubber: Viking, Rø, Rutsker, Hasle
og A.S.G. R.B. og B.1910 var ogsaa indbudt til
dette Møde, men de vil ikke deltage i Aar, da
det er første Aar, de spiller Haandbold. Turneringen begynder Torsdag den 10. Juni, og efter
Lodtrækning blev Turneringen følgende:
1. Runde
Torsdag d. 10. Juni: Rutsker-Viking, Rø-Hasle
Torsdag d. 17. Juni: Rutsker-Hasle, A.S.G.-Rø
Søndag d. 20. Juni: A.S.G.-Viking
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Torsdag d. 24. Juni:
Bortlodning med en sensationel
Lolland-Falster kommer i Juli,
Rø-Rutsker, Hasle-A.S.G. Hovedgevinst.
og maaske kommer „Frem", KøTorsdag d. 1. Juli:
Vent og se! Det bliver noget benhavn, ogsaa herover.
Hasle-Viking, A.S.G.-Rutsker ud over det almindelige.
Mod L.F.B.U. spilles antagelig
Søndag d. 4. Juli: Viking-Rø
i Rønne den 11. og i Nexø den
2. Pinsedag spilles i Nexø en 13. Juli.
2. Runde
Juniorkamp mellem Rønnes og
Torsdag d. 29. Juli :
Provinsens bedste Juniores, og De sidste Kampe
Rutsker-Rø, A.S.G.-Hasle selvfølgelig har vi en Spiller med
Den 3. Juni spillede A.S.G. II.
Torsdag d. 5. August:
paa Holdet: Jørgen Aagesen.
sin første Omkamp reod B.1910 III.
Viking-Rutsker, Hasle-Rø
Samme Dag spilles en Udtagel- i Rønne og tabte 2-7, og Jun. I.
Søndag d. 8. August: Rø Viking seskamp
til Seniorkampen Rønne- spillede paa Hjemmebane mod
Torsdag d. 12. August:
Provins, og til at spille med i Viking jun. I. og tabte 1-2.
Rø-A.S.G., Hasle-Rutsker denne Kamp er Gunnar Andersen
A.S.G. II. skulde den 6. ds. spille
Torsdag d. 19. August :
og Gunnar Nielsen udtaget. Lad sin 2. Omkamp mod Viking III.,
Viking-Hasle, Rutsker-A.S.G. os haabe vi i al Fald faar een men vi maatte melde Afbud, og
Søndag d. 22. August:
Spiller med. Kampen spilles i Røn- Holdet rykker ned i C-Rækken.
Viking-A.S.O. ne den 20. Juni.
Jun. I. spillede samme Dag mod
I hele Planen spilles Kampene
B.1910 jun. I. og vandt 1-0.
paa den Klubs Bane, hvis Navn
I den sidste Tid har vi haft et
Vore Hold staar nu saaledes:
er nævnt først. Alle Hverdags- Par Uheld med vore aktive Med- A.S.G. I. paa Sidstepladsen med
kampene spilles Kl. 20 og Søn- lemmer, og desværre har For- 3 Points for 14 Kampe, 20 Maal
dagskampene Kl. 15.
sikringen ikke været i Orden, saa for og 85 imod. A.S.G. II. paa
Bestyrelsen har enstemmigt ved- Sidstepladsen i B- Rækken. Jun. I.
taget at yde Hjælp i de to Tilfælde, har 4 Points for 12 Kampe. Jun. II.
Til Klubben
har vi fra Slagtermester Rømer der er T a l e om.
har 13 Points for 12 Kampe.
Nu
er
alt
imidlertid
i
Orden,
modt. et Kurvebord og to Stole.
og B.B.U.'s Spillerhjælp træder
i Kraft fra 1. August, og her skal Haandbold
A.S.G.s Lotteri
I Haandbold spilledes der mod
vi have alle vore aktive med.
er desværre blevet nægtet af Tænk at faa en Hjælp paa 5 Kr. Hasle Søndag den 6. ds. Tre af
Justitsministeriet, saa derfor kan daglig mod at yde et aarligt Bi- vore Hold var i Ilden, og alle
brændte sig. Vi undskylder os
De i Aar ikke købe en Lodsed - drag paa et Par Kroner.
ikke, men slaar fast, at Hasle
del, hvorpaa der staar: Gevinst
B.B.U. meddeler, at Unions- spillede bedre end vi og absolut
paa hvert femte Nummer. Da Ministeriet ikke kan tillade den Form kampene mellem Sjælland__Born- havde fortjent at vinde. Trods
for Lotteri, har vi besluttet os holm spilles i Rønne den 27. og Nederlagene er vi glade for disse
Kampe, der blottede vore Mangtil at lave en ganske almindelig i Nexø den 29. Juni.
ler. Hvem huskede det, vi lærte
,
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under Træningen? Vi har meget
!.'
at lære, men vi kan naa langt -hvis vi vil.
•

•
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SoÅK,
ug.aene sqkt.g.ex
og vi byder den dejlige Sommer
velkommen ved den aarlige

PINSEFEST
1. Pinsedag Kl. 20 i „Palmehaven". Arvidsens
Orkester, Refrain Tage Jensen

NB. Festen er kun for AS G s Medlemmer, og nye Medlemmer
optages ikke ved Indgangen. Kl. 22 lukkes Dørene.
Entre 1,50 Kr.
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Hvad sker der?
Fodbold
Træningen indstillet fra 1. Juni.

Haandbold
Damer Tirsd. og Fred. Kl. 20.
(Turneringskampe efter Plan)

Atletik
Mandag og Onsdag ved Hammersø Kl. 19,30.

Petit Annoncer
Brugte Fodboldstøvler købes (Nr. 42)
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