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Fodbold 
Den 23. April spillede ASU I sin Kamp mod 

Svaneke I i Rønne. Det gik i denne lidt bedre 
med Konditionen. Vi kunde i al Fald nu holde 
til en hel Halvleg, og det oven i Købet en godt 
spillet Halvleg, hvor Svaneke kun fik to Maal, 
for let endda. Vore Forsvarsspillere spillede godt 
og passede hver sin Mand, men i anden Halvleg 
kunde vi ikke holde til Tempoet, og Svaneke 
scorede 8 Maal, saaledes at de vandt 10-0. Det 
var kedeligt, efter at vi havde klaret første Halv-
leg saa godt. 

Samme Dag spillede ASO jun. I paa Hjemme-
bane mod Nexø jun. I og tabte 1-7 (0-2) (1-5). 
Vi havde ikke regnet med Chancer mod det vel-
spillende Nexøhold. 

Den 30. April spillede ASO I sin udsatte Kamp 
mod Nexø I. Jeg skal ikke lægge Skjul paa, at  
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vi her haabede paa et nogenlunde hæderligt Re-
sultat. Vi havde jo i Fjor klaret os godt over 
for Nexø —en uafgjort og en vunden Kamp (3-1)-
saa vi havde maaske en Chance. Men Nexø var 
betydelig stærkere end sidste Aar, og vi havde 
ikke meget at skulle have sagt, selv om det i 
Begyndelsen saa ud til at gaa godt. Vi tabte 
Kampen 2-9 (2-4) (0-5). 

Begge vore Juniorhold var ogsaa i Ilden. Jun. 1 
spillede i Rønne mod RB jun. I og tabte 0-4 (0-2) 
(0-2). Jeg kan desværre ikke skrive saa meget 
om vore Juniorholds Kampe, da jeg ikke selv 
ser dem, og desuden faar jeg ikke saa udfyldende 
Referater af Kampene, at jeg er i Stand til at 
referere andet end de tørre Tal. 

Jun. II spillede paa RBs Bane imod Aa. I. F. jun. II 
og klarede uafgjort 2-2 (1-1) (1-1). Det er i Grun-
den dem,' der klarer sig bedst af vore tre Hold, 
og de kan ogsaa ofte vise os en Ivrighed og 
Interesse, som de voksne skulde lære noget af. 

St. Bededag, den 5. Maj, spillede Jun. I mod 
B 1910 jun. 1 og tabte igen 0-4 (0-2) (0-2). Det 
var Holdets 3. Kamp. 

Til den 7. Maj var der fastsat mange Kampe, 
men det var et frygteligt Blæse- og Regnvejr, 
saa samtlige Kampe hele øen over blev udsat. 
Man skulde tro, det var en Selvfølge, at Kam-
pene blev afblæst, men det mente Turneringsle-
delsen ikke, og først efter flere Opringninger og 
Forhandlinger fik vi ordentlig Besked. 

Endelig kom den 14. Maj. Denne Dag mødte 
ASU I sin Lidelsesfælle Aakirkeby I. Hvem var 
stærkest? Det skulde nu afgøres, og det blev det 
i en spændende Kamp. Klubberne havde her en 
Chance for at faa Points, og der blev ikke sparet 
paa Kræfterne. Aa. I. F. fik Føringen ved et me-
get heldigt Maal og førte fra første Halvleg, til 
der manglede 6 Minutter. Da fik vi et Maal scoret 
af Otto Tved, højre Back, paa et Langskud, og 
lidt efter fik vi tilkendt Straffespark, og nu førte 
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vi med 2-1 og mente, at Sejren var sikret — men 
ak 	i det sidste Minut kom der en Centring 
indover fra højre Wing, og det lykkedes en Aa-
kirkebyspiller at sætte Hovedet paa — 2-2. Der 
var stor Skuffelse hos os 	 først saa langt fra 
Points, saa lige ved to, og saa glippede det ene. 

Jun. II spillede mod Ø. I. F. jun. I og klarede 
sig pænt. Det er ikke altid let for vore smaa 
II. Juniores at klare sig mod de store I. Juniores 
fra andre Klubber. Her spillede de uafgjort 1-1 
(1-0, 0-1). 

Jun. I's Kamp blev udsat, da Svend Clausen 
spillede paa Provins-Juniorholdet mod Rønne som 
højre innerwing. I Udtagelseskampen havde vi 
ogsaa Etkart Olsen med. Svend Clausen kom med 
paa Unionsholdet, som spillede til Juniorstævnet 
i København i Pinsen. 

Kristi Himmelfartsdag spillede ASG I i Rønne 
mod B 1910 I og tabte 0-7 (0-3, 0-4). Vi stillede 
op uden Chancer, men regnede med, at nu var 
Konditionen i Orden, saa vi skulde være i Stand 
til at begrænse Nederlaget. Det viste sig ogsaa 
at være Tilfældet, selv om vi maatte savne to af 
vore ordinære Spillere, Otto Tved og V. Maurit-
sen, de var begge paa Sygelisten. 1 Stedet for 
Otto fik vi 68, Henning Johansen, fra Kolonnen 
paa som back, og han viste sig at være en god 
Spiller, haard og effektiv i sine Tacklinger. I For-
wardskæden gik Carl Aage Pedersen ind. Vore 
Spillere spillede til og passede især paa Kjell-
berg, som sidste Gang vi mødte B 10 lavede 8 
Maal, og det lønnede sig. 

En Juniorkamp mod Viking I blev udsat, da 
der skulde spilles en Træningskamp for „Unions-
holdet" i Rønne. 

Søndag den 21. Maj spillede ASG I sin tredje 
Kamp paa en Uge — det var vel haardt — mod 
RB 1. Det blev en spændende, men ikke velspillet 
Kamp, hvor RB havde det meste af Spillet, og 
vort Forsvar spillede til for at holde Maalet rent. 
Der blev undertiden presset haardt paa vort Niaal, 
men dels var RBerne ikke gode Maalskytter, og 
dels havde vi Heldet med os, og Kampen saa 
ud til at skulle blive maalløs. Vi stod med Uret 
i Haanden og saa, at Kampen skulde være forbi, 

Tiden var der, men Dommeren fløjtede ikke. Saa 
skete det. Under et Pres paa vort Maal, fløj Bol- 
den pludselig ind i det ene Hjørne 	og vi tabte 
Kampen og det ene Points, som vi troede, vi 
havde sikret os. Holdets Anfører protesterede 
over for Dommeren og sagde, at Tiden var ud-
løbet, da Maalet blev scoret. Dommeren sagde, 
han havde lagt Tid til Spilletiden, da Bolden en 
Gang punkterede og et lille Uheld med en RB-
Spiller. Efter at Protesten blev forelagt os, be-
sluttede vi, at vi ikke vilde gøre noget ved den. 
Vi kan alligevel ikke faa Maalet annuleret og 
faa tilkendt det ene Points; vi kan opnaa, at 
Kampen skal spilles om, og det synes vi ikke, 
der er Grund til. Noget helt andet er, at Dom-
meren har lagt Tid til, hvor han iflg. Lovene 
ikke skal gøre det, da der ikke blev spildt Tid. 
Men nok om den Kamp. Vi kan trods alt være 
tilfredse med Resultatet. 

Jun. I spillede samme Dag mod AaIF jun. I og 
tabte 1-8, og jun. II spillede i Gudhjem mod Gud-
hjem jun. II og tabte 0-8. 

For en Gangs Skyld var det I Holdet, der kla- 
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rede sig hæderligst. I denne Kamp korn ogsaa 
Georg Mortensen, vor hurtige venstre wing, paa 
Sygelisten med Knæskade. Vi haaber, begge Spil-
lerne — Otto var med mod R B — kan komme 
i Orden til den sidste Kamp mod Hasle den 
4. Juni. 	 V. M. 

Hvordan er deres syn paa sporten? 
Overlærer C. Andersen besvarer denne 
gang spørgsmaalet. 

Naar jeg efter Anmodning skal udtale mig om 
mit Syn paa Sporten, maa jeg først indrømme, 
at jeg aldrig selv har været aktiv Sportsmand. 
I min Ungdom havde Sporten endnu ikke fundet 
Vej til Nordbornholm. Ja, her var ganske vist 
engang en Skytteforening og en Kricketklub, men 
de afgik snart stille ved Døden, og det var saa 
overladt til os unge selv at finde Fritidsbeskæf-
tigelse. Man kan derfor næsten blive misundelig 
paa de unge af i Dag, der bare kan vælge, om 
de nu vil være Medlem af en Spejder-Trop, en 
Sportsforening eller et Vandrelaug for sammen 
med gode Kammerater at faa Trangen til Motion 
eller Dyrkningen af Naturglæden tilfredsstillet. 

Hvad selve Sporten angaar, saa har den af 
flere Grunde min store Interesse_ Rn af de van-
skeligste Perioder i Livet, maaske den vanskeligste, 
indtræder netop, naar de unge forlader Skolen. 
Intet er mere uheldigt, end om de nu faar Lov 
til at gaa og drysse i deres Fritid. Lediggang 
er som bekendt en Rod til alt ondt. Heldigt er 
det derfor, om Sporten nu kan faa Lov til at 
træde til og optage den unge. Skulde han eller 
hun ikke faa niere ud deraf end den gode Un- 

derholdning, som Sporten er, saa vilde dog alle-
rede meget være vundet. Men heldigvis giver 
Sporten i Tilgift betydelig mere. Ja, Tilgiften turde 
være det vigtigste. 

Bortset fra Legemskulturen, som saa tit bliver 
fremhævet, og som har sin smukke Plads i Sports-
livet, kan den unge gennem Sporten jo ogsaa 
faa sine sjælelige Egenskaber affilet og befriet 
for Knyster. Her kan Deltageren lære ikke at have 
sit eget, men kun Helhedens Vel for øje, lære, 
at det er Sammenholdet og Sammenspillet, det 
kommer an paa, hvis man vil naa det gode Re-
sultat; og at lære dette i sin Ungdom kan blive 
af den største Betydning Livet igennem. Og intet 
kan være mere staalsættende for Karakteren end 
det, at lære at yde sit allerbedste for at overvinde 
Vanskelighederne og naa frem til Sejren. 

Til Slut blot dette, at de unge skal vide, at 
vi er mange halvgamle, der med Interesse følger 
dem baade ude og hjemme og føler med dem, 
enten det gaar godt eller ilde. Vi synes, det er 
hæderligt, at de har klaret sig, som de har gjort, 
under de sidste Aars vanskelige Træningsforhold, 
og vi haaber, at de, naar nu Sportspladsen snart 
er helt i Orden, som vore Repræsentanter ude 
omkring maa være med til — baade ved deres 
Optræden og deres Indsats — at give Navnet 
Allinge-Sandvig en god Klang. 

C. Andersen 

Ure 
Briller 
Guld 
Selv Conrad Hansen 
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Landstræner Svend Lundgrens besøg 
Onsdag den 24. og torsdag den 25. maj havde 

ASG besøg af landstræneren i atletik Svend Lund-
gren. Onsdag aften var der foredrag og frem-
visning af film paa teknisk skole. Til trods for 
det ualmindeligt daarlige vejr var lokalet fyldt 
til sidste plads, og det vil sige, at der har været 
ca. 125 mennesker. Axel Mauritsen bød velkom-
men, og efter at slagsangen var sunget, holdt 
Svend Lundgren et foredrag om atletik. Paa en 
interessant og fængslende maade fik man besked 
paa, hvad atletik er. Efter foredraget fremviste 
Lundgren en del ganske udmærkede films. Først 
rulledes en film fra olympiaden i Berlin, dernæst 
landskampen Sverrig-Danmark og en farvefilm, 
der viste Svend Lundgren i arbejde paa det nye 
stadion i Gentofte, og til slut saa man en instruk-
tionsfilm. Da store dele af filmene var optaget 
i langsomt tempo, kunde man tydeligt se, hvor-
dan de enkelte bevægelser blev udført. Lundgren 
ledsagede filmene med forklarende bemærkninger. 

Torsdag eftermiddag var skolebørnene fra de 
ældste klasser til instruktion og om aftenen de 
voksne. Meningen var, at instruktionen skulde 
have været paa stadion, men paa grund af regn-
vejr maatte man desværre fortrække til gymna-
stiksalen. Paa grund af det daarlige vejr var 
tilslutningen naturligvis ikke særlig stor. Lund-
gren gennemgik alle begyndelsesgrundene i spring, 
løb og kast. Alle enkeltheder blev grundigt gen-
nemgaaet og forklaret. Da saa godt som alle 
deltagerne var nybegyndere, var det en forfærdelig 
masse pludselig at faa indprentet, og meget gik 
naturligvis over hovedet paa mange. Dersom man 
rettede sig efter og kunde huske alt, hvad Lund- 
gren sagde og gjorde, ja, saa vilde ASU faa 
mange glimrende atletikfolk. Lad os haabe, at 
saa meget som muligt har sat sig fast hos dem, 
der var, saaledes at disse kan lære det videre 
til dem, der blev hjemme. Der er ingen tvivl om, 
at Lundgrens besøg nok skal sætte spor i ASG. 
Vi kan glæde os over, at Svend Lundgren lovede 
at komme igen inden længe, der er en lille chance 
for, at han kommer til sommer, men hvis det 
skulde glippe, saa kommer han i hvert fald til 
næste aar. 

En saa stor begivenhed, som landstrænerens 
besøg, skulde vel nok kunne annimere udvalget 
for fri idræt til at tage sig sammen for at have 
alt parat og tilrettelagt. Hvis der ikke havde 
været andre, der havde taget sig af tilrettelæg- 
gelsen og arbejdet ved besøget, saa havde det 
hele blevet en „pærevælling". Udvalgets formand 
har her vist en ladhed, som ikke kan forties. Vi 
har i øjeblikket Bornholms bedste atletikbane, 
derfor er det ikke mere end rimeligt, at den mand 
eller de folk, der har ledelsen indenfor denne 
sportsgren, gør et virkeligt stykke arbejde for at 
faa gang i atletikken. Mand jer op til daad. 

Advnrsel 
I den sidste Tid har vi inden for Foreningen 

bemærket en beklagelig upassende Opførsel fra 
flere Medlemmers Side. Det er særlig under Fod-
boldtræningen, men ogsaa ved flere andre Lej-
ligheder, at man fra de forhenværende Fodbold-
spilleres Side bliver Vidne til, hvorledes disse 
staar uden for Træningspladsen og sjofler de 
unge Spillere, som deltager i Træningen. Vi er 
stolte over, at de unge Fodboldspillere nu paa 
tredje Aar slider og slæber for at holde sammen 
paa Stumperne. Søndag efter Søndag drager de 
ud og henter sig de Øretæver, der nu engang 
skal falde, naar en Klub maa undvære sin na-
turlige Træningsplads paa tredje Aar. 

De unge Spillere har i Foraaret vist en Energi 
og et Kamphumør, som ikke skal ødelægges af 
de ældre Spillere, der ikke mere gider røre en 
Finger for at holde sammen paa Foreningen. Det 
er ikke Meningen, at Kernen af vor Idrætsung-
dom skal berøves Selvtilliden og Modet til at 
fortsætte af de slappe og ugidelige Elementer i 
vor By. 

Vi retter derfor en alvorlig Advarsel til disse 
ældre Medlemmer om at indstille Skydningen ef-
ter deres yngre Kammerater. I modsat Fald vil 
man benytte sig af Lovenes § 2, sidste Stykke, 
der giver Restyrelsen Ret til at ekskludere de 
Medlemmer, der modarbejder Foreningen eller 
paa anden Maade viser upassende Opførsel. 

Og tro saa ikke, at dette er tomme Ord 	det 
er ramme Alvor. 	 P.B.V. 

Axel Mauritsen 

Piber, Pibespidse og Piberensere 

P. C. Holm 
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Idrætsmærket 

Idrætsmærkets formaal er at vække lysten hos 
den danske ungdom til at øve idræt, som fører 
til en alsidig udvikling af legemet og til at ved-
ligeholde de engang vundne færdigheder. Idræts-
mærket har en viljestyrkende egenskab, fordi der 
ofte kræves energi og vilje til at gennemføre en 
øvelse, der falder en svær. 

Idrætsmærkets øvelser er saaledes, at enhver 
rask kvinde og mand vil kunne bestaa disse øvelser, 
men naturligvis kun hvis der i forvejen er trænet 
dertil. En af idrætsmærkets opgaver er jo netop 
i høj grad dette: at faa de folk, som ellers ikke 
viser sig paa idrætspladserne, ud for at træne 
og dyrke idræt til gavn og glæde for sig selv. 
For at faa idrætsmærket vil det være nødvendigt 
at træne til gymnastik, fri idræt eller svømning, 
altsaa en alsidig uddannelse af legemet. Netop 
den form for idræt, der er den ideelle. 

Øvelserne er ordnede i 5 grupper for mænd 
og 4 grupper for kvinder. Heraf er gruppe I og 
II for mænd og gruppe I for kvinder obligato-
riske, medens man inden for de øvrige grupper 
kan vælge frit af de øvelser, der er opstillet. 

Følgende øvelser vil sandsynligvis være de 
mest hensigtsmæssige at benytte: 

Mænd: 
Gruppe I. Gymnastik. 

II. 100 m løb 14 sek. eller 400 m løb 
70 sek. 
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	III. Stenkast 60 m eller kuglestød 14 ni 
(begge hænders kast sammenlagt) 

IV. En femkamp bestaaende af a. læng-
despring 4,50 m, b. 200 m løb 30 sek. 
c. 1500 ni løb 5 min. 50 sek. d. haand-
granatka st 55 In, e. liaanclbombekast 

65 ni (d. og e. begge hænders kast 
sammenlagt). 

Gruppe V. 20 km gang 3 timer eller 20 km cyk- 
ling 50 min. 

Kvinder: 
Gruppe I. Gymnastik. 

ff 

	 II. 8 km gang 70 min. og 200 m løb 
40 sek. eller 400 m løb 110 sek. 

III. Spydkast 24 m (begge hænders kast 
sammenlagt. Minimumslængde for 
daarligste ha and 9 ni). 
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	IV. 20 km gang 3 timer 30 min. eller 
20 km cykling 1 time. 

For mænd over 40 aar og kvinder over 35 er 
øvelserne fuldstændig de samme, blot kræves der 
ikke saa meget. F. eks. i 100 rn løb maa den, 
der er fyldt 40 aar, bruge 15 sek. o. s. v. 

Ovenstaaende øvelsesudvalg kan naturligvis 
ændres og enkelte discipliner udskiftes med an-
dre, hvis dette maatte passe bedre. 

Landstræneren i Atletik, 
Svend Lundgren 
har i „Dansk Boldsport" skrevet en opsigtsvæk-
kende Artikel om Træning. Lundgren indrømmer 
til Indledning, at han ikke kender meget til Fod-
boldspillets Teknik og Taktik, men hvad angaar 
den rent konditionsmæssige Side af Træningen 
fremsætter han den Paastand, at Fodboldspillerne 
ikke er rigtig med i Udviklingen. Til Begrundelse 
herfor opsætter han en Række Regler for at træne 
Kondition og skriver derefter følgende rigtige 
Betragtning: 

„Man er ganske vist ogsaa inden for Fodbold- 

Lad Deres Cykle ovnlakere 
og hovedreparere! 
Alle Reparationer udføres hurtigt og billigt 

Fr. Bagers Cykleværksted 
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Alt i Nyt og Reparationer 
udføres onzgaaende 

LEmil Kofoed 
aut. Gas- og Vandmester 

TelE Allinge 160. Storegade 15, Allinge 



sporten blevet klar over, at Fod-
bold ikke bør drives som ren og 
skær Sæsonsport, at det er nød-
vendigt i hvert Fald for en før-
steklasses Spiller at holde en vis 
Færdighed vedlige saa godt som 
Aaret rundt og navnlig at udnytte 
den døde Sæson til at oparbejde 
en vis Udholdenhed i Løb, saa 
at Konditionen slaar til, naar de 
store Kampe begynder. 

Men ved Trænings-Periodens 
Begyndelse er det, som om man 
alt for ofte glemmer den gamle 
Instruktion: „Tag det med Ro og 
arbejd paa langt Sigt!" Den sæd-
vanlige Taktik bliver ofte „Fuld 
Gas!" allerede ved Starten 	stik 
imod det mest grundlæggende 
af alle Træningsprinciper: Kravet 
om Arbejdets gradvise Stigning." 

Idnrisbladet 

Hvorledes man ødelægger 
en forening 

Vent saa længe som muligt med 
at betale kontingentet. 

Naar du bliver mindet om be-
talingen, bliv da fornærmet og 
sig, at du vil melde dig ud. 

Modtag aldrig valg til nogen 
funktion, thi det er lettere at kri-
tisere end at gøre noget selv. 

Raab altid paa, at der skal gøres 
noget, men gør aldrig noget selv. 

Vær med til alt, som besluttes 
paa møder, men gaa bagefter 
omkring og kritiser beslutningen. 

Ongbog 
Kr. Himmelfartsdag fik A S G 

brugsret over stadion. Den ende-
lige og officielle overdragelse vil 
finde sted senere. Løbebanerne 
og springbanerne er klare til brug. 

CBUerne har paa visse betin-
gelser faaet lov til at benytte 
atletikbanen til træning til idræts-
mærkeprøverne. 

Som rekvisitforvalter har be-
styrelsen antaget Ove Jørgensen 
— bedre kendt under navnet „Fik". 
Vi ønsker ham til lykke med job- 
bet og haaber, at han vil passe 
og pleje det, som om det var 
hans eget_ 

Naar der trænes paa løbebanen, 
saa brug altid yderbanen og aldrig  

inderbanen, denne bør nemlig kun 
bruges ved konkurrencer. 

Paa sidste bestyrelsesmøde ved-
toges det, at sommerfesten i aar 
skal afholdes som en sportsuge, 
nemlig fra 13/8-20 /8  begge dage 
incl. Selve programmet er endnu 
ikke lagt. Hovedbegivenheden bli-
ver naturligvis indvielsen af sta-
dion. Af sportsbegivenheder kan 
nævnes: Fodboldkampen Rønne-
Provinsen. ASGs 1. hold mod et 
andet mesterrækkehold. 	Born- 
holmsmesterskaber i haandbold 
og atletik m. m. m. 

Forleden dag var vi nogle 
stykker, der stod og snakkede 
fodbold. Da vi baade var nuvæ-
rende og forhenværende fodbold-
spillere, faldt samtalen ganske 
naturligt paa før og nu. „Monne" 
var straks fyr og flamme og var 
ganske sikker paa, at der kunde 
stilles et hold af gamle spillere, 
som let kunde slaa det nuværende 
1. hold. Han fik medhold fra de 
øvrige „gamles" side. Vi andre 
holdt naturligvis paa, at vi vilde 
vinde. Karl Aage gik endda saa 
vidt, at han tipsede 8-0 til os. Vi 
paapegede, at de gamle maaske 
nok var bedst udrustet teknisk 
set, men at vor kondition til gen-
gæld var meget bedre. 
Det vilde have været morsomt 
at faa en saadan kamp i stand. 
Vanskeligheden ligger i at faa 
stablet et hold paa benene ude-
lukkende af spillere, der har „lagt 
op." Hvem der vilde vinde, er 
ikke godt at sige; navn som „Mon-
ne", Louis, Gunnar Andersen, Ta-
ge Mortensen virker jo helt frygt-
indgydende, men selv om vi har 
tabt alle vore kampe paa nær 1, 
der endte uafgjort, saa er der en 
stadig fremgang at spore hos vort 
unge I. hold, hvilket resultaterne 
ogsaa viser. Givet er det, at det 
vilde blive en interessant styrke-
prøve. Det afhænger af de „gam-
le", om den kamp kommer i stand. 
I. hold er mere end villig til at 
modtage en udfordring. 

Vil De med i Hornorkestret? 
Som man maaske ved, er en 

Del af de gamle Musikere fra det 
tidligere „Allinge-Sandvig Horn-
orkester" atter gaaet i Gang med 
øvelserne for om muligt igen at 

faa stablet et Hornorkester paa 
Benene. 

Vi er anmodet om gennem ASG-
Bladet at rette en Henvendelse 
til Byens unge og ældre og op-
fordre eventuelle Interesserede til 
at melde sig til Orkestret. Baade 
Nybegyndere og videregaaende 
er velkomne. Bl. a. savnes der for 
Tiden et Par Trommeslagere og 
disse skulde vel nok kunne findes. 

Henvendelse sker til Købmand 
E Filt, Allinge. 

Haandboldturneringen 1944 
2. Afdeling 

3. August 
Hasle kontra B 10 	i Hasle 
Hasle kontra Viking 	i Hasle 
Standard kontra ASG i Rutsker 

6. August 
Rø kontra B 10 	 i Rø 
Rø kontra Viking 	i Rø 

10. August 
Standard kontra B 10 	i Hasle 
Standard kontra Viking i Hasle 
ASG kontra Rø 	i Allinge 

13. August 
Viking kontra ASG 	i Rønne 
B 10 kontra ASG 	i Rønne 

17. August 
Standard kontra Rø 	i Olsker 
B 10 kontra Viking 	i Rønne 
Hasle kontra ASG 	i Hasle 

24. August 
Hasle kontra Rø 	i Hasle 

31. August 
Standard kontra Hasle i Rutsker 

Aftenkampe Kl. 20. 

PrO9rA1111 for juni 

Fodbold: 
Senior tirsdag og torsdag kl. 19. 

Fra 13/G-15 /7  indstilles træningen. 
Junior mandag og onsdag kl. 

18,45. Fra turneringens slut til 
1/8  indstilles træningen. 

Haandbold : 
Mandag damer kl. 20. 
Fredag herrer kl. 19,30 og da-

mer kl. 20,30. 

Fri idræt: 
Mandag og onsdag kl. 19. 

Petit Annoncer 

Brugt Barnevogn sælges, SO Kr. 

C. Andersen, Storegade 8, Allinge 

GORNITZK AS TRYK, ALLINGE 


