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Fodbold
I den forløbne Maaned er Turneringen afsluttet,
og vi skal lige omtale de sidste af vore Holds
Kampe. Den 29. Maj spillede ASG jun. II sin udsatte Kamp mod B 1910 jun. II og vandt en solid
Sejr paa 7-0. Holdet var ogsaa en Del forstærket, da Axel Christensen paa Grund af Sygdom
ikke havde kunnet spille paa Jun. I og nu altsaa
maatte spille her.
Den 4. Juni spillede ASG I sin sidste Kamp i
Hasle mod Hasle I. Vi stillede afgjort ikke op som
Vinder
tværtimod var Pressen enig om at tilkende Hasle en „solid" Sejr paa Forhaand. Det
blev uafgjort 3-3, og det var i høj Grad en Overraskelse, da ingen havde ventet, at vi skulde
kunne yde saa god Modstand. Det skal med
det samme siges om vore Spillere, at de ikke lod
Modstanderne faa Ro, de var over dem hele
Tiden, og det slog i væsentlig Grad Hasles Spil
i Stykker. De kunde ikke faa Samling paa deres
Angreb. 1. Halvleg endte 2-1 til os, og 2. Halvleg 2-1 til Hasle, efter Spillet skulde Hasle have
vundet første og vi anden Halvleg, da vi var
stærkest til sidst. Hasle fik først Maal efter et
Stykke Tid, men i det 29. Minut scorede Carl
Aage Pedersen efter fint Forarbejde af Jørgen
Aagesen, og 1 Minut før Halvlegen var forbi, fik
vi Straffespark, som „Rikke" satte ind, 2-1. Fem
Minutter ind i 2. Halvleg blev det 2-2, men i det
12. Minut var Carl Aage igen paa Færde og scorede, 3-2. I det 16. Minut fik Hasle et Straffespark — som de forøvrigt ikke skulde have haft og saa blev det 3-3.1 Resten af Kampen blev der
ikke scoret til nogen af Siderne, saa Spændingen
holdt sig til sidste Minut. Ved denne Kamp rykkede 1. Holdet afgjort bort fra Sidstepladsen,
som de delte med Aa. I. F., og har nu 2 Points
imod Aa. I. F.s ene.

Samme Dag spillede Jun.11 sin sidste Kamp
mod Rø jun. I og vandt 5-1. I denne Kamp spillede
Svend Clausen ogsaa med, da Jun. I havde spillet en Kamp, hvor Svend ikke havde været med,
derfor havde vi Lov til at sætte ham paa.
Endelig er der saa de to sidste Kampe for
Jun. I den 11. og 18. Juni. Først imod Viking jun. I,
som de tabte 3-5, og sidst imod Hasle jun. I,
hvor de — ganske uventet — besejrede Hasle, 3-2.
Det var Afslutningen af denne ekstraordinære
Turnering, hvor de udsatte Pokaler med det
samme bliver Ejendom.
Lige til Slut vil jeg nævne, hvordan vore Hold
staar. 1. Holdet har spillet 7 Kampe og faaet 2
Points, 9 Maal for og 44 imod. Jun. I har spillet
6 Kampe og har 2 Points, 8 Maal for og 30
imod. Jun. II har 6 Points for 5 Kampe, 15 Maal
for og 12 imod. Vi har endnu ikke faaet Stillingen i de forskellige Rækker, men saa snart vi
faar den, skal vi nok bringe den.
V. M.
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ELVERHØJ-KROEN Stanunershalde
Dansant hver Søndag Eftermiddag fra Kl. 16
Brdr. Andersens Orkester

Haandhold
Torsdag den 1. Juni spillede ASGs Damer paa
Hjemmebane de første Turneringskampe indenfor
B H Fs Turnering.
Gæsterne — „Standard" fra Rutsker — mødte
med 2 Hold, og de Tilskuere, der var mødt op,
fik et Par livlige Kampe at se.
Resultatet af Kampene var overraskende i Betragtning af, at samme to 1. Hold gav hinanden
jævnbyrdige Kampe i Finalen om Cup-Mesterskabet 1943.
ASG I vandt overbevisende over Standard I
med 8-4. Sejren var fortjent, fordi ASG viste
bedre Sammenspil og Skydeteknik end Standard,
hvis Angreb var for stærkt præget af Tilfældigheder og uberegnelige Svingkast.
Standard II tabte ogsaa til ASG II. Havde man
nu troet, at Standard II vilde revancere sig paa
1. Holdets Vegne, saa maatte man skam tro om
igen, for de smaa ASGer spillede saa energisk
og godt, at Standard maatte se sig slaaet med
7 Maal mod 1. Ogsaa her vandt ASG paa Grund
af bedre Sammenspil og Skydefærdighed. I disse
2 Kampe kunde man tydelig se Stødkastenes
Fortrin fremfor de uskønne Svingkast.
Søndag den 11. Juni havde ASGs Damer atter
2 Kampe paa Hjemmebane. Denne Gang mod
Viking fra Rønne.
Kampene var arrangeret til at spilles Kl 14,00,
men paa Grund af en Misforstaaelse af Arrangørerne blev Kampene først paabegyndt Kl. 15,30.
Paa Grund af Sejren over Standard og derpaa
Standards uafgjorte Kamp mod Viking (hvad man
i Dag ikke forstaar) følte ASG sig sikker paa
Sejren. Straffen for dette Overmod viste sig hurtigt, da Viking for begge Holds Vedkommende
bogstavelig talt chokerede deres Modstandere
med et hurtigt og paagaaende Spil. Man maa
ikke frakende Viking, at de kunde deres Ting.
Alle Angreb var godt understøttede af Backs,
hvilket gav Angrebet forøget Slagkraft. ASGs Spil

blev derfor stærkt præget af Nervøsitet, hvilket
gav sig Udslag i Blottelser og usikre Afleveringer. Herved fik Viking Lejlighed til at boltre sig

som Fisk i Vandet, ikke mindst da de uhindret
tillod sig et temmeligt haardt Spil, ASGs Damer
er under Træningen tilvænnet et pænt og fair
Spil, og Vikings Spil tillod dem derfor ikke at
komme rigtigt i Gang. ASG blev slaaet i begge
Kampe, 1. Holdet med 2-4 og 2. Holdet med 1-4.
Det var kedeligt, at ASG I skulde miste begge
Points i denne Kamp, da Viking derved fik en
solid førende Stilling i Kampen om Bornholmsmesterskabet.
Torsdag den 15. Juni spillede ASG i Rø mod
de derværende 1. og 2. Hold. Turen foregik i
Vognm. Bergmans Bilvogn og formede sig som
en munter Udflugt, hvor Deltagerne bl. a. sang
nationale Sange o. I. ASGs populære Slagsang
blev ikke glemt. Den klang i Rø ved Ankomsten og ved Afrejsen med uformindsket Styrke,
trods det beskedne Resultat, der blev opnaaet.
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Brug Marmorlin
koldt- og varmtvands Opvaskepulveret

P. C. Holm
Først spillede ASG II mod Rø II. I den første
Halvleg var det, som havde ASG mistet Energien,
hvorved Rø fik et betydelig Forspring.
I anden Halvleg blev der mere Fart over ASG,
og de indhentede noget af det tabte Terræn, ASGs
Patrioter haabede nu paa mindst uafgjort, men
Kampen blev fløjtet af, forinden Maalantallet balancerede. 7-5 til Rø!
1. Holdene stillede derpaa op til den med Forventning imødesete Kamp.
Der var ikke spillet længe, før man var klar
over, at der vilde blive Kamp om de kostbare
Points. ASG angreb mest og bedst, men det
skortede paa effektive Afslutninger foran Maal.
Det var navnlig galt, at der ikke blev skudt, mens
Chancen var der. Den lille berømte Maalskytte
fra Rø var slet ikke saa farlig foran Maal, som
Rygtet lyder, kunde man konstatere.
Hun bruger nemlig kun Svingkast, og hendes
Maalscoring er ikke en Følge af gode Skud, men
en Følge af den gode Placeringsevne, hvormed
hun spillede sig hen til gode udækkede Positioner. Og hende kan Rø takke for, at de opnaaede uafgjort 4- 4.
Det lange Græs paa Banen i Rø generede
ASG Pigerne, idet Boldens Opspring i Græsset
blev stærkt hæmmet, hvorfor de alt for ofte gik
forkert af Bolden. Det var naturligvis ingen særlig Gene for Rø, der er hjemme" paa den Bane.
Rø burde

n om

Arrangør sørge for, at Banen var

i Orden. Den burde have været klippet ell. slaaet.
Hvis ASG efter de opnaaede Resultater nu vil
gøre sig Haab om at være med i Kampen om
Bornholmsmesterskabet, saa maa der ikke saa
gerne sættes flere Points overstyr. Derfor Piger!
Vi maa sætte alle Sejl til og alle møde til energisk Træning i de fastsatte Træningsaftener!
0. j.
Willy Rasmussen
Torsdag d. 22. juni druknede kystbetjent Willy
Rasmussen. Han var som bekendt ASGs haandboldtræner. En beskeden og tiltalende mand var
han. Hans trænervirksomhed blev desværre kun
af kort varighed, idet han kun fik lov til at være
i ASGs tjeneste et par maaneder. Derfor fik man
ikke at se, hvor meget han var værd som træner,
men forstand paa haandbold havde han, og han
havde ogsaa en god maade at faa pigerne til
at bestille noget paa, saa det skulde nok med
tiden have givet resultater, men saadan skulde
det altsaa ikke være.
Denne ulykke tjener til advarsel for enhver.
Man skal være uhyre forsigtig, naar man gaar
i vandet fra klipperne her omkring Allinge-Sandvig. Willy Rasmussen var ikke kendt med de farlige forhold, og han begik en letsindighed, som
kostede ham livet. Tænk paa denne ulykke, naar
i selv er ved at begaa den samme letsindighed.
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er den saa længe ventede underTil konkurrence-idrætsmanden
støttelsesforening, der f orhaabent- før kampen :
Som bekendt har ASG ogsaa lig ser dagens lys.
4. Lad dig lægeundersøge, før
i foraaret spillet sine hjemmedu begynder træningen.
kampe paa RBs bane. Lejen udSnart vil ASG sprede sine lod5. Lad konkurrencen blive den
gør for det halve aar 125 kr. Det sedler ud over byen. Der er i aar festlige afslutning paa en alvorlig.
kan man godt kalde billigt. Vi et par mægtige træffere som ho- gennemført træning.
siger RB tak, og vi haaber, at vedgevinster, nemlig 1 støvsuger
6. Husk, at det er kampen og
vi maa faa lov til at spille vore (Nilfisk) og 1 cykel. Desuden er ikke sejren, der er det vigtigste.
hjemmekampe til efteraaret der, der selvfølgelig mange andre udUnder kampen :
dersom vor egen bane ikke kan mærkede gevinster. Jeg anbefaler
7. Overhold spillets regler, de
bære dem.
at købe en lodseddel i god tid, skrevne som de uskrevne.
da de sandsynligvis vil blive ud8. Kæmp for holdet, og ikke
Man kan ikke andet end ærgre solgt i løbet af nogle faa dage. for dig selv.
sig, naar man kommer op paa
9. Adlyd din anfører og tag
stadion og ser den store plet paa
Købmand E. Sandersen er igen dommerens afgørelser uden indmidten af banen, som først blev til efteraaret engageret som træner sigelse.
saaet for 14 dage siden (det var for senior fodboldspillerne. Der
10. Tab og vind med samme
3. gang). Græsset paa den øvrige har været stor tilfredshed med sind.
del af banen ser storartet ud. Sandersen som træner. Fodbold11. Ræk din modstander haanMan kunde godt give sig til at spillerne er glade for ham, og den efter kampen.
tude, naar man ser paa førnævnte man kan allerede se resultater af
12. Kom aldrig med undskyldplet, men der er lagt vand ind! hans træner-virksomhed. Det er ninger for dit nederlag.
vist ingen hemmelighed, at det
Til idrætsmanden som tilskuer:
Ser man nogle fodboldspillere er Sandersens maal at føre vort
13. Glæd dig over gode præstaa og diskutere, meget alvor- unge 1. hold frem til toppen. Gid
stationer ogsaa hos din forenings
lige og med rynkede pander, saa det maatte lykkes for ham! Vel
modstandere og fordøm ulovlige
kan man være ganske sikker paa, mødt til den kommende efteraarsmidler ogsaa hos dine egne.
at diskussionen drejer sig om sæson, Sandersen!
14. Giv din begejstring og dit
den nye bane. Kommer vi til at
mishag moderate udtryk og hør
spille paa den til efteraaret eller
Til kampen Rønne-Provinsen
dommerens afgørelser i tavshed.
ej? Jeg personlig har ikke meget var Gunnar Nielsen med som
15. Vær ogsaa høflig mod den,
tiltro til, at vi kan benytte banen reservemaalmand. Det samme var
til efteraaret, men miraklernes tid tilfældet ved unionskampen mod der holder med modparten.
er vel ikke forbi endnu — saa, Sjælland. I den anden kamp mod
tnaaske!
Sjælland i Svaneke var han bornPrO9relni for juli
holmerholdets maalmand.
Det er herligt at se det liv, der
Fodbold:
har hersket paa stadion de sid- IS bud til idrætsmanden
Fra 18. juli: senior tirsdag og
ste mandag og onsdag aftener. forskellige situationer
torsdag kl. 19.
Det er atletikfolkene, der træner.
Til alle idrætsmænd:
Junior ingen træning før 1. aug.
En aften var der 30 mennesker
1.Vær et lovlydigt og virksomt
Ilaandbold
i aktivitet.
medlem af din forening.
Til 15. juli tirsdag og fredag
2. Driv din idræt for din forDen 2. juli afholder BBU ge- nøjelses, din sundheds og din kl. 20. Fra 15. juli mandag og
neralforsamling. ASG møder med udviklings skyld, men aldrig for fredag kl. 20.
3 repræsentanter. Umiddelbart ef- vindings skyld.
ter 1313U3 generalforsamling er
3. Fortsæt med at drive idræt Fri idræt:
Mand., onsd. og fred. kl. 19.
der stiftende generalforsamling i op gennem aarene og bevar der„Bornholms Boldspil Unions gen- ved din aandelige og legemlige Svømning
sidige Forsikringsforening". Det spændstighed og din arbejdskraft.
Begynder midt i maaneden.
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