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Fodbold
I Juli Maaned var det forbi med Fodboldspillernes lille Sommerferie, og nu er de parat til
at tage fat paa Efteraarssæsonen med friske Kræfter. Desværre kommer vi igen i Efteraaret til at
spille alle vore Kampe ude, men saa skulde det
ogsaa være slut, og vi ved, at I er paa vor Side,
naar vi holder paa, at Banen ikke skal tages i
Brug, før den er helt i Orden. Ansvaret for Smøleriet med Banen ligger ikke i Byraadets eller
Bestyrelsens Hænder, men helt og fuldt hos de
Mænd, der har haft med Arbejdet at gøre. Men
lad nu det være glemt, det nytter jo ikke at
græde over spildt Mælk, nu vil vi kun glæde os
over, at vi i hvert Fald faar Lov at spille herhjemme til Foraaret.
Vi har i Aar en glædelig Nyhed, og det er,
at vi nu kan stille Andethold. Vi har længe savnet Spillere, saa vore Førsteholdsspillere kunde
faa den fornødne Modstand til deres Træning
og Reserver til Førsteholdet, og nu mangler vi
blot at se dem alle ude paa Gasværksbanen i
fuld Aktivitet. Desværre maa vi omtrent spille
paa to Gange, hvis de skal med alle sammen,
men det er Smaating, som vi nok skal ordne,
hvis vi alle er indstillet paa at faa det mest mulige ud af vor Træning. Lad os nu se, at I unge,
som rykker op paa Seniorhold, vil gøre noget
ved jeres Træning, for er I ihærdige og arbejder
maalbevidst, saa vil I ogsaa en Dag kunne spille

jer ind paa Førsteholdet, men det koster Træning, Træning og atter Træning. Sejg Udholdenhed og Energi opvejer ofte Talentet, og hvor
ofte ser man ikke, at en Spiller ved sit Arbejde
og sin Energi er i Stand til at blive foretrukket
fremfor en større Boldspiller, som ikke gør saa
meget ved sin Træning. Her er noget at stræbe
efter, for det er jo enhver Fodboldspillers Drøm,

at spille paa sin Klubs Førstehold og derfra prøve
at naa længere frem.
Lad os nu i Begyndelsen af en ny Turnering
love hinanden, at det skal være forbi med de
store Nederlag med tocifrede Tal; vi kan, hvis
vi passer paa, og jeg tror ogsaa, vi er færdige
med at være nede i Bølgedalen. Vi vil langsomt
og jævnt arbejde fremad, og jeg er sikker paa,
at vore Spillere alle som een er opsat paa at
sælge Livet saa dyrt som muligt i den kommende Turnering. Vel mødt!
V. M.
Stillingen efter Turneringens Afslutning
Vi lovede i sidste Nummer at bringe den endelige Placering, og den blev saadan for vore
Holds Vedkommende:
ASG I blev Nr. 7 (næstsidst) med 7 Kampe,
0 vundne, 2 uafgjorte og 5 tabte, 9 Maal for
og 44 imod, 2 Points.
ASG jun. I blev Nr. 6 (næstsidst) med 6 Kampe,
1 vunden, 0 uafgjorte og 5 tabte, 8 Maal for og
30 imod, 2 Points.
ASG jun. II (C-Rækken) blev Nr. 3 med 5 Kampe,
2 vundne, 2 uafgjorte og 1 tabt, 15 Maal for
og 12 imod, 6 Points.
V. M.
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Gas-, Vand-, Sanitetog Blikkenslagerarb.
Alt i Nyt og Reparationer
udføres omgaaende

Emil Kofoed
aut. Gas- og Vandmester
Telf. Allinge 160. Storegade 15, Allinge

Cupturneringen

er allerede i fuld Gang, og vor Rolle i den Forbindelse er ogsaa udspillet. Vi var i Lodtrækningen
saa uheldige at trække Svaneke, saa det blev
kun til een Kamp, som hverken sportsligt eller

økonomisk gav noget Udbytte. Den blev spillet
i Svaneke Søndag Aften den 23. Juli, og her
havde vi intet som helst at skulle have sagt.
Svaneke spillede godt, og vore Spillere manglede
baade Gnist og Energi, de spillede helt humørforladt, derfor blev det ogsaa et Nederlag paa 0-7.
V. M.
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Sommer- og idrætsfesten
Efterhaanden har man i store træk faaet udfærdiget programmet til idrætsfesten. Salget af
lodsedler er allerede i fuldt sving. Lodsedlerne
har faaet en god modtagelse, og det er ikke saa
mærkeligt. Det er en imponerende gevinstliste.
De to store gevinster, støvsugeren og cyklen, er
købte ting, alle de øvrige 48 er skænkede. Vi er
glade for den velvilje, byens forretningsdrivende
har vist ASG ved at skænke saa smukke gaver
til lotteriet. Gevinsterne vil blive udstillet hos købmand P. C. Holm. Sommerfesten vil strække sig
over 4 dage, nemlig fra torsdag den 17. august
til og med søndag den 20. august.
Torsdagens program er et svømmestævne. Et
hold kendte svømmere fra København gæster
Bornholm netop i den uge. De kommer til Allinge-Sandvig og deltager i svømmestævnet. Desuden kommer der deltagere fra Hasle og sand111~111~11101~
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vi bruger den gode Olie
Hver Lørdag hjemmelavet Leverpostej

Svend Hansen
Dina Sørensens Eftf. Tel f. All. 38
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Hotel Sandvig Palmehaven
Dansant 3 Gange ugentlig
samt hver Søndag Kl. 20
Sv. Arvidsens Rytmeband

Ove A. Pedersen . Østergade 28 . Tlf. Allinge 120
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Stegepander
i Aluminium og Pladejern

P. C. Holm
synligvis ogsaa fra Rønne. En hel del ASO
svømmere vil i forskellige løb konkurrere med
de øvrige bornholmske deltagere. Svømmestævnet
vil blive arrangeret i Allinge havn. Om fredagen
vil der blive tovtrækning. Det er meningen, at
der skal deltage 4 hold, saaledes at der bliver
to indledende kampe og saa finalen, der trækkes
om søndagen. Desuden arrangeres et par haandboldkampe. Man forhandler om at faa vinderne
af Bornholms Amts-Skytte-Gymnastik- og Idrætsforenings turnering til at spille mod vore damer.
Der vil ogsaa blive en haandboldkamp mellem
ASGs herrer og et andet herrehold, eventuelt Olsker.
Lørdag aften begynder de indledende kampe
i atletik, samt den anden kamp i tovtrækning.
Søndagens program er naturligvis festens højdepunkt. Det er muligt, at man maa bruge søndag
formiddag til at faa afviklet de indledende heat
i atletik. Det kommer naturligvis an paa hvor
mange tilmeldelser, der kommer. Ellers indledes

festen paa samme maade som de øvrige aar
med procession og taler. Ligeledes bliver der
som sædvanligt et stort haandboldstævne. Alle
finalerne i atletik afvikles søndag eftermiddag.

Desuden vil man søge at faa lavet en haandboldCyklestald med Vagt

kamp: banden mod liaanden. Hvad og hvem det
er, skal vi ikke komme nærmere ind paa, men

det bliver i hvert fald en „skæg-kamp". Endelig
er der saa det store nummer, hvad det bliver er
ikke ganske afgjort endnu, men sandsynligheden
taler for, at det bliver Tivoli's førende artistnummer. Folk, der har set det, siger, at det er knagende
godt.
De atletikøvelser, der kæmpes i er følgende:
100-400-800-1500-3000 ni løb, 4 X 100 m og 1000 m
stafetløb, spydkast og kuglestød, samt højde- og

Nordbornholms største Udvalg

Grammofonplader
Sidste Nyheder lige hjemkommet

Pladespiller udlejes

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Lind, Nørregade 8, Telefon 95

længdespring. Der er indbudt ca. 35 foreninger,
saa man venter mange tilmeldelser. Deltagerne
vil blive delt i 2 klasser, saaledes at alle de bedste
og dygtigste kommer i een klasse og de øvrige
i en anden. Her har man naturligvis særligt tænkt
paa at faa skilt de stærke rønnefolk ud fra de
øvrige. Der er ogsaa enkelte andre, der sandsynligvis vil blive placeret i den bedste klasse.
Fredag, lørdag og søndag er boderne aabne,
og som sædvanlig haaber man paa publikums
velvilje. Forhaabentlig vil spillelidenskaben vise
sig kraftigt i de 3 dage.
ASU trænger til penge, og det skal ingen
hemmelighed være, at man særlig i aar haaber
paa et godt overskud. Der skal bruges mange
penge til det nye stadion, og eftersom der ikke
er nogen indtægter ved fodboldkampe o.
ja, saa skal man tjene til aarets udgifter ved

Ure
Briller
Guld
Selv

KOFOED & MORTENSENS
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79
udfører alt i Nybygninger og Reparationer
Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser

Smag vor
hjemmelavede Rullepølse

sommerfesten. Vejrguderne og publikum vil forhaabentlig staa ASO bi.

W. Rømer

Lad Fagmanden raade Dem ...
Glødelamper . Sikringer . Batterier
Lysekroner . Lampetter . Bord- og Læselamper
Reparationsværksted for Støvsugere, Strygejern,
Varmeovne, Motorer m. m. Altid 1. Kl. Arbejde
Nyinstallationer Omforandringer
Tilbud og Overslag uden Beregning

S. Aa. Andersen
Kirkegade 5 . Tel f. Allinge 101

Læder- og Gummifodtøj
forsaales hurtigt, billigt, fikst og solidt
Træsko ombundes

H. Strut Jørgensen

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

Fr. Bagers Cykleværksted
Havnegade, Allinge

Conrad Hansen

Slagferforrefning . Telefon 118 og 136

B.B.U.
afholdt som meddelt sin halvaarlige Generalforsamling i Rønne den 2. Juli. Som Repræsentanter
for ASG mødte A. Mauritsen, V. Mauritsen og
Hans Jensen. Vi vil blot nævne de vigtigste Ved-

tagelser her. Valgene til Bestyrelsen var Genvalg,
ligeledes som Revisorer og til Turneringsledelsen.
Til B.B.U.s Udtagelseskomite blev A. Mauritsen
genvalgt. Et af de vigtigste Punkter var Ændringer
i Juniorturneringen efter et Forslag af Unionens
Formand. Det blev vedtaget at oprette en Drengeturnering med Aldersgrænsen 14 Aar — efter at
et Forslag om 15 Aar var blevet forkastet fore-

løbig vil man prøve et Aar. Desuden var der
Ændringer i Dommertaksterne (Forslag fra Hedegaard), og efter nogen Diskussion blev følgende
Forhøjelser vedtaget: Mesterrækken 10 Kr., øvrige
Seniorrækker 8 Kr., Jun. A-Rækken 6 Kr., Jun. Bog Drengerækken 5 Kr., Pokalkampe 10 og Unions-

kampe 15 Kr., endvidere blev der nering spiller ASG sine hjemme- første gang i lang tid kunde

indført Opholdspenge og ny Takst kampe paa RBs bane.

ASG

stille med et 2. hold.

Kl. 12 startede to charabancer
pr. km. - Kan det ikke faa vore
gamle Spillere til at tage DomUnionskampen Bornholm-Lol- med 22 spillere samt 3-4 andre
mereksamen?
land-Falster er rykket fra d. 27. interesserede. Efter at spillerne
Bagefter var der stiftende Ge- august til den 20. august, d.v.s. var kommet ud paa Hasles bane,

neralforsamling for Forsikrings- samme søndag, som ASG har viste det sig, at Hasle havde
kassen. Hvordan Bestyrelsen for
denne kom til at se ud, har ringe
Betydning, saa vi nøjes med at
konstatere, at den nu er i Orden
og træder i Kraft den 1. August.
Er der endnu nogle af vore aktive Medlemmer, som ikke har
faaet en Henvendelse om Forsikringen, kan det naas endnu.
Tænk, for kun I Krone om Aaret
kan man blive forsikret og ved
Uheld under Kamp og Træning
opnaa 5 Kr. i Dagpenge. V. M.

Dagbog
Til fodboldturneringen var der
i 1. omgang tilmeldt 1 senior- 2
junior- og 1 drengehold. I sidste
øjeblik blev denne tilmeldelse
ændret, idet der var en hel del
spillere, der ønskede at faa et
2. seniorhold tilmeldt. ønsket blev
opfyldt. Der er til efteraarsturneringen tilmeldt 2 senior- og 2
juniorhold. Vi har 24-25 seniorspillere, det er ikke meget til 2
hold, men forhaabentlig faar vi
ikke nogle spillere slaaet itu, og
der er ikke noget med at melde
afbud.

sommerfest. Det er meget uheldigt for ASG, da det sandsynligvis bevirker, at en hel del mennesker ikke kommer til AllingeSandvig, men tager til Rønne i
stedet for. Dette forhold er der
imidlertid intet at gøre ved, da
det er umuligt at finde nogen
anden søndag til sommerfesten.
Svømmetræningen er i fuld
gang under Hans Jensens ledelse. Der har hidtil været god tilslutning. Der har været en snes
svømmere til træning.

Tilmeldelser til Idrætsfesten

Da der nu kun er godt 14 Dage
til, at Idrætsfesten skal afholdes,
bedes de, der vil deltage, melde
sig hos Udvalget.
øvelserne, der konkurreres i,
er:
100 m Løb
400 m Løb
800 m Løb
1500 m Løb
3000 ni Løb
4 >< 100 ni Stafetløb
1000 m Stafetløb
Højdespring
Længdespring
Kuglestød
Tilmeldelsen af et 2. hold kan
Spydkast
H. F.
kun hilses med glæde. Det vil
bevirke, at der møder flere til
træningen, og det øger selvfølge- Haandbold
Torsdag den 29. juni spilledes
lig interessen, idet der vil blive
kamp om pladserne paa I. hold. turneringskampene paa hjemmeDesuden vil vi nu altid have re- bane. ASG II-Hasle II 2-6. ASGs
server til 1. hold, som er i træning. piger spillede mildets talt daarligt.
Før var det jo saadan, at man ASG I-Hasle I 9-2. ASG spillede
maatte tage spillere paa, der over- en stor kamp. ASG mangler kun
hovedet ikke havde trænet, naar at spille mod B 1910. Det skulde
der var en af de faste spillere, være 2 sikre points til os. 3 klubder gik i stykker eller maatte ber ligger nu sammen paa førstepladsen, nemlig Viking, Rø og
melde afbud.
ASG.
Torsdag den 13. juli spilledes
Tage Jensen (den syngende
slagter) har faaet arbejde hos 4 privatkampe mod Rø. Resulslagtermester W. Rømer og vil taterne: Damer: ASG I--Rø I 5-1.
fra efteraaret spille for ASG. Han ASG II-Rø II 9-2. Herrer: ASG I
-Rø I 6-6. ASG II- Rø II 4-4.
har før spillet for RB.

glemt at skaffe en dommer. Efter
en halv times forløb fik man dog
fremskaffet en mand, der vilde
passe fløjten. Det var sikkert første gang, han prøvede det! 1.
holdene lagde for. Her indtraf
den første overraskelse: ASG v.
med 2-1.
Den anden overraskelse indtraf,
da ASG II vandt med 5-3. 2. hold
maa have en mægtig chance for
at vinde den række, de er placeret
i, C-rækken. Hasle II blev nr. 3 ell.
4 i B-rækken i forr. turnering.
Paa hjemturen gjorde man ophold i Johns Kapel, hvor den
medbragte mad spistes. Jubelen
steg til uanede højder, da man
her kunde faa to øller til maden.
Alle spillerne var enige om, at
det havde været en herlig tur.

Idrætsfesten
Umiddelbart før bladet gaar
i trykken har bestyrelsen maattet ændre tidspunktet for idrætsfestens afholdelse. Forskellige
omstændigheder har tvunget bestyrelsen til at ændre tidspunktet
fra d. 18.-20. til fredag d. 25.,
lørdag d. 26. og sand. d. 27. august. Dagen for svarnmestævnet
ændres ikke, det bliver som tidligere fastsat torsdag d. 17. aug.
PrOgrAirn for august
Fodbold
Senior tirsd. og torsd. kl. 19.
Junior (fra 6. aug.) mandag og
onsdag kl. 19.
Svømning
(Fra 6. aug.) Tirsdag og fred.
kl. 19 og søndag form. kl. 9,30.
Haandbold
Mand. kl. 20,15 og fred. kl. 20.
Fri idræt
Mandag, onsd. og fred. kl. 19.

Petit Annoncer

Bestyrelsen har besluttet, at der Fodboldspillerne paa fur
Eftermiddags-Bydreng antages
ikke skal spilles paa den nye bane
Søndag d. 30. juli spillede ASG den 15. August.
i efteraaret, ligesom sidste tur- træningskamp mod Hasle. For
„Expres", Storegade
GORN177.KAS TRYK. ALLINGE

