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OKTOBER 1943 	 Nummer 10 

Haandbold 
Haandbold Turneringen for i Aar skulde have 

været afsluttet Søndag den 29. August, da vi skulde 
have spillet de sidste Kampe mod Viking. Dette 
blev forhindret af de indtraadte Forhold, og nu 
er det uvist, om disse Kampe bliver spillet, men 
Resultatet i A-Rækken kan alligevel ikke ændres, 
da Viking I har 12 Points og er sikker Vinder. 
Standard har 10 Poinis, og vi kan ved en even-
tuel Sejr over Viking kun opnaa 10. 

For B-Rækkens Vedkommende stiller det sig 
anderledes, idet Viking II og Hasle II begge har 
12 Points, og saa skal Viking vinde over vort 
II Hold for at være Vinder, og ved en eventuel 
Sejr til os, skal de spille Omkamp med Hasle 
om Pokalen. 

Nu kan der være delte Meninger om Grunden 
til at vore Damer blev slaaet ud; vi mistede vor 
ualmindelig gode Træner, Bendixen, som er og 
vil være meget vanskelig at erstatte, vi mistede 
vor gode Centrehalf, Else Mauritsen, idet hun  
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efter Sommerfesten lagde Haandbolden paa Hyl-
den. Hun var en solid Spiller og en meget stor 
moralsk Støtte for I Holdet. Saa var der vor sorte 
Dag i Rø, hvor begge vore Hold maatte se sig 
besejret af Rø, der, baade hvad Boldbehandling 
og Taktik angaar, ligger under vore Damer, men 
alt dette er trods alt ingen Undskyldning.' Des-
værre kom der ved Bendixens Bortrejse over 
vore Damer, naar lige undtages nogle faa med 
den rette Kampaand, en mistrøstig, opgivende 
Stemning, som ingen Berettigelse har, hvis man 
har den rette Forstaaelse af sin Sport. 

Vi har her i Allinge haft den bedste Instruk-
tion i Haandbold, og vil vore Damer med den 
Hjælp, de kan faa, bygge videre herpaa, skal vi 
nok igen komme i Toppen. Nu til Vinter vil der 
blive Instruktionsaftener i Klublokalerne, hvor alt 
om Haandbold vil blive gennemgaaet og disku-
teret, og lad os saa se Damerne møde godt frem, 
saa alle vore Spillere, naar Foraaret kommer, og 
vi igen skal ud paa Banen, er klar over, hvad 
det drejer sig om og opøver det lærte i Praksis, 
saa skal A.S.G.'s Damer igen blive uovervindelige. 

C. M. 

Vi bringer Stillingen, som den altsaa blev: 
Viking I 14 Points, Standard I 10 Points 
ASG I 	8 Points, Rø I 	4 Points 
Hasle I 4 Points 

Viking II 14 Points, Hasle II 	12 Points 
Rø II 	8 Points, ASG II 	4 Points 
Stand. II 2 Points 

Læserne maa undskylde, at disse Oplysninger 
fra Haandboldafdelingen først kommer i dette 
Nummer. Vi havde regnet med at kunne bringe 
dem i forrige Nummer, men trods flere Opfor-
dringer lykkedes det os først at faa dem frem, efter 
at Redaktionen var sluttet. Det kniber undertiden 
for d' Herrer Udvalgsformænd at faa Stoffet frem 
i rette Tid. 	 Red. 



Badminton 

Som meddelt i forrige Nummer var der Ind-
tegning til Badminton Mandag d. 13. September, 
og Udvalget meddeler, at der var mødt 30 Spil-
lere, og nu er Aftentimerne optaget, medens der 
endnu er Eftermiddagstimer tilbage. Hvis der er 
nogen, som har Tid om Eftermiddagen, saa kan 
det altsaa naas endnu. Det gælder om at komme 
først, hvis man vil have de gode Timer; der er 
ikke saa mange af dem, naar der optages to 
Aftener om Ugen af Gymnastikken, og nu bliver 
der to Timer mindre, da Ungdomsskolen skal have 
en Time om Onsdagen og en Time om Fredagen 
til Gymnastik. Men vi klarer os nok alligevel. 

Lad mig samtidig benytte Lejligheden til at 
opfordre alle Badmintonspillerne til at benytte 
Udfordringstavlen saa meget som muligt. Det er 
den bedste Maade at komme længere frem paa ; 
man skal vænne sig til at spille med saa mange 
som muligt, da hver har sin individuelle Maade 
at spille paa, og kun derigennem kan man ud-
vikle og forbedre sit Spil. Paa den anden Side 
er det den eneste Maade, hvorpaa vi i Øjeblikket 
kan faa Afveksling i Træningen, da alt Samkvem 
med fremmede Klubber er meget besværlig. Vi 
har Lov at spille Kampe, men nu kommer Spørgs-
maalet, om det kan lade sig gøre uden den øko-
nomiske Støtte, som vi nu maa undvære. Ganske 
vist har denne ikke haft saa stor Betydning for 
Badmintonspillerne, da de som Regel har afholdt 
deres Udgifter selv, men vi maa kun haabe, at 
Udvalget vil se at faa arrangeret saa mange 
Træningskarnpe som muligt. 

Fodbold 
Under de nuværende Forhold er det som be-

kendt forbudt at spille Fodboldkampe med Til-
skuere; Træningskampe uden Tilskuere er tilladt, 
men B.B.U. meddeler i et Cirkulære, at de saavel 

Reservedele til Hess-Kakkelovne 
Taas 1105 

P. C. Holm 

Ure 
Briller 
Culla 

Sølv 	Conrad Hansen 

Gas & Vand, Sanitet 

  

og Blikkenslagerarb. 
Alt i Nyt og Reparationer 
udføres oilzgaaetzde 

 

   

Emil Kofoed 
aut. Gas- og Vandmester 

Telt-. Allinge 160 . Storegade 15, Allinge 

 

,;■:■••■:.71;-,  

 

Køb med Tillid 

W. Rømer 
Slagferforrefning 

som D.B.U. arbejder paa at faa Sportsstævner 
og Fodboldkampe frigivet. Denne Meddelelse kom 
fra B.B.U. i Midten af forrige Maaned, og der 
blev Klubberne opfordret til stadig at være parat 
til at lade Turneringsholdene rykke ud med me-
get kort Varsel, naar Tilladelsen foreligger, men 
endnu er denne Besked ikke kommet, og jeg 
synes, det vilde være meningsløst at spille Tur-
neringen færdig nu. Hvis vi skal det, vil det sige, 
at de ca. 130 ikke spillede Kampe skal lægges 
hen til November og December Maaned og det 
kommende Foraar. Det vil efter min Mening ikke 
blive saa godt, da vi saa sent paa Aaret ikke 
kan stole paa Vejret, og mange Baner her paa 
Bornholm vil til den Tid være ganske ubrugelige. 
Det vil saa igen betyde, at andre Baner bliver 
overbelastede, og det kan vi ikke være tjent med. 
Alt tyder altsaa paa, at det vilde være klogest, 
hvis Unionen annulerer denne Turnering, saa kan 
der altid, hvis Forholdene tillader det, spilles en 
ekstraordinær Turnering til Foraaret. 

En anden Ting er, at adskillige Spillere rundt 
paa øen sandsynligvis allerede har lagt Støvlerne 
paa Hylden for a Aar, saa det vilde komme me-

get ubelejligt, hvis vi pludselig fik Bud om at 
være klar. Det vilde ikke være nogen helt tilfreds-
stillende Maalestok for de forskellige Klubbers 
Kunnen, da flere af dem maske helt har opgivet 
Træningen. For vort Vedkommende har den jo 
ligget stille længe (Seniores), men paa sidste Møde 
bestemte Bestyrelsen helt at indstille Træningen, 
altsaa ogsaa tor Juniores. Det er nu saa langt 
henne paa Aaret, at vi ikke tror, Turneringen kom-
mer i Gang, derfor har vi besluttet os til dette. 



I Prøv 
vore hjemmelavede Salater 

Dina Sørensens Eftf. 
Sv. Hansen, Telf. All. 38 

Varerne bringes 	Alt modtages til Røgning 

Vi efterlyser 
nogle Juniores og Seniores, som er i Stand 

til at give os visse Oplysninger. Som bekendt 
fører hver Afdeling en Kampbog over alt, hvad 
der foregaar inden for Afdelingen, og nu er der 
sket det beklagelige, at Fodboldafdelingen mang-
ler enkelte Resultater: 

Fra Kampen ASU Jun. I—RB Jun. I (20.-7.-41) 
mangler Maalscorerne. Det var en Privatkamp. 

Fra Kampen ASU II—Svaneke II i Nexø den 
31.-5.-42, hvor ASU tabte 1-3. (Bolden punkterede). 
Her mangler Holdopstillingen. 

Fra Kampen Jun. II Nexø Jun. II paa RB's 
Bane den 26.-4.-43. Vi tabte 1-6, men hvem la-
vede Maalet? 

Fra Kampen ASO II—B.1910 III i Rønne den 
16. Maj 1943. Resultatet blev 1-5; ogsaa her mang-
ler Maalscoreren. 

Fra Omkampen ASU II—B.1910 III den 3. Juni 
1943 paa Østergadebanen (Resultat 2-7) mangler 
Ma alscorerne. 

Og til sidst mangler vi fra Hasles Sommerfest 
den 4. Juli 1943, hvor Jun. I spillede og tabte 1-3, 
Navnet paa den Spiller, som lavede vort Maal. 

Hvis der altsaa blandt vore Læsere skulde fin-
des nogle, som kan og vil være os behjælpelige 
med dette, kan de venligst henvende sig i Kios-
ken eller hos V. Mauritsen, Havnegade 8. 

Idrætsmærket og Klubmesterskaberne 
Sommerens Idrætstræning blev afsluttet Søndag 

den 12. September med Prøverne til Idrætsmær-
ket i Atletik, hvori der deltog 9, 4 Damer og 5 
Herrer. Til Klubmesterskaberne var de samme 
anmeldt, plus en Herre ekstra. Alle Deltagerne 
til Idrætsmærket bestod Prøverne, og vi bringer 
saa de bedste Resultater fra Klubmesterskaberne. 
Spydkast for Damer: 

1. Lillian Friis. Begge Hænder: 33,98 m 
2. Rigmor Rønne. Begge Hænder: 31,73 m 

200 m Løb for Damer : 
1. Lillian Friis. 34,1 Sek. 
2. Rigmor Rønne. 35,0 Sek. 

100 m Løb for Herrer: 
1. Gunnar Nielsen. 12,9 Sek. 
2. Jørgen Aagesen. 13,0 Sek. 

200 m Løb for Herrer : 
1. Gunnar Nielsen. 26,4 Sek. 
2. Jørgen Aagesen. 27,2 Sek. 

1500 m Løb for Herrer : 
1. Gunnar Nielsen. 5 Min. 
2. Peter Emil Larsen. 5,11 Min. 

Længdespring for Herrer: 
1. Gunnar Nielsen. 5,47 m 
2. Jørgen Aagesen. 5,00 m 

Kuglestød: 
1. Gunnar Nielsen. 9,37 m 
2. Willy Petersen. 8,01 m 

Spydkast : 
1. Gunnar Nielsen. 35,92 m 
2. Jørgen Aagesen. 34,85 m 

Da der i Aar har været ualmindelig daarlige 
Forhold at træne under, har der heller ikke væ-
ret ret mange Deltagere, _men man maa sige, at 
Damerne har været ualmindelig flittige, derimod 
meget sløjt med Herrerne. Næste Aar, naar vi 
kan komme op paa det nye Idrætsanlæg, maa 
man haabe, at der bliver vist nogen mere Inter-
esse for Idrætten, og at der møder flere til Trænin- 
gen. 	 H. F. 

I Tilslutning til ovenstaaende Artikel vil jeg 
gerne knytte et Par Bemærkninger. 

Saa vidt jeg ved, findes der Klubrekorder 
400 m, 800 m og flere andre Discipliner, men jeg 
kan ikke finde dem under Klubmesterskaberne. 
Vilde det ikke være rimeligt, at alle Klubrekor-
der — som kan det blev sat paa Prøve ved 
Mesterskaberne? Maaske er det det ikke. Men 
jeg tror, Læserne vil være enige med mig i, at 
det kunde være meget rart at faa at vide, om 
der er Fremgang eller ej, og det vil med andre 
Ord sige, om nogle af de gamle Rekorder er 
slaaet. 	 Red. 
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Folk, som ikke i lang Tid har 
været oppe og se til Idrætsan-
lægget, burde gaa derop nu. De 
vil blive overraskede, for det er 
virkelig ved at blive færdigt, og 	Træningen er i fuld Gang. 
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d. 3. ds., hvor de forskellige Klub-
ber skulde tage Stilling til, om 
Turneringen skulde fortsættes el-
ler ej. Af de mødte Repræsentan-
ter var alle enige undtagen 
om ikke at spille videre i Aar. Men 
hvordan skulde man nu faa af-
viklet Turneringen! Det var det 
næste Spørgsrnaal. Her fremkom 
to Forslag; to Klubber ønskede 
en Dobbelturnering til Foraaret; 
men det forkastedes, og det an-
det Forslag blev vedtaget. Det 
gik ud paa, at Foraarsturneringen 
skal gælde for en hel Turnering, 
men der skal ikke foretages Op-
og Nedrykning. 

Det er vel nok det bedste, der 
kunde ske for os. Under nuvæ-
rende Forhold har vi som bekendt 
svært ved at samle vore Spillere 
til Træning og Kamp, men vi haa-
ber, det vil ændres, naar vort 
Anlæg bliver færdigt til Brug, saa 
for os kunde dette Mødes Ved-
tagelser ikke passe bedre. Vi spa-
rer en Masse Penge og beholder 
Chancen for at blive i Mester-
rækken. 

Noter 

ASG kunde den 15. September 
fejre sin 21-aarige Fødselsdag. 

Nu nærmer sig den Tid, hvor 
vi plejer at gaa til Ande- eller 
Bankospil, men paa Grund af de 
ekstraordinære Forhold afholder 
ASG intet Ande- eller Bankospil 
i Aar. 

Arbejdskortene griber ind paa 
utallige Omraader, men det vil 
nok overraske de fleste, at der 
forlanges Arbejdskort af en Fod-
bolddommer. Han skal møde med 
dette til den Klub, der betaler 
ham Honoraret. 

Mærkelig nok var der ingen, 
der meldte sig som Vinder af 
Sommerlotteriets Hovedgevinst, 
Eventyrrejsen, og denne tilfalder 
saa Foreningen. Samme Skæbne 
led flere andre store Gevinster, 
saa man maa sige, at vi har væ-
ret heldige!  

nu kan man faa en Forestilling 
om, hvor herligt det vil blive. 

Gymnastikken 

Vi lovede i sidste Nummer, at 
Gymnastikken skulde begynde 
15. September eller 1. Oktober, 
men endnu paa dette sene Tids-
punkt har vi ikke faaet noget at 
vide. Vi ved, at Udvalget har prø-
vet paa flere Maader at skaffe 
Ledere, og saavidt vi ved, er det 
endnu ikke lykkedes dem at faa 
Sagen bragt i Orden. 

Klublokalerne 

staar for saa vidt rede til at 
tages i Brug naar som helst, blot 
vi kunde faa løst Spørgsmaalet 
om Stole. 

Vi havde regnet med at kunne 
samle en Del Stole sammen hos 
interesserede Medlemmer, men 
det vi fik, forslog slet ikke. Vi 
staar saaledes overfor at skulde 
skaffe det nødvendige Antal Stole, 
og det er meget svært. Vi har 
prøvet at faa 30-40 Stole til Leje, 
men uden Held, og en eventuel 
Anskaffelse af nye Stole vil be-
løbe sig til 5-600 Kr., et Beløb, 
som Bestyrelsen ikke tør gaa med 
til nu, da vi staar overfor Fuld-
endelsen af Idrætsanlægget. Her-
til vil nemlig medgaa alt hvad 
vi kan skrabe sammen at Penge, 
saaledes at vi ved Indvielsen til 
Sommer nok har faaet et godt 
Stadion, men vi vil samtidig være 
fuldstændig kørt i Bund i øko-
nomisk Henseende. 

Vi efterlyser gerne lyse Hove-
der, der kan klare Stolespørgs-
maalet. En hel Række af inter-
essante Aftener med Film og Fo-
redrag m. ni. er tilrettelagt, bare 
vi havde noget at sidde paa. 

Hvad sker der? 
Fodbold 

Træningen indstilles for i Aar. 

Gymnastikken 

G rammofonmøbler 

I de fleste moderne Hjem er 
man klar over, at en god Gram-
mofon er lige saa uundværlig 
som en god Radio. Et moderne 
ARISTONA Grammofonmøbel 
opfylder alle Krav til teknisk 
Fuldkommenhed, smuk Tone-
gengivelse og et elegant Ydre. 
Se og hør de nye Modeller. 
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