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Nummer 10 

Efteraarsturneringen har allerede længe været 
i Gang, og paa nuværende Tidspunkt har alle 
vore Hold i al Fald spillet hver een Kamp. Den 
27. August var første Fodboldsøndag, men paa 
Grund af Idrætsfesten blev alle vore Kampe ud-
sat, og de skal saa afvikles senere. 

Den 2. September spillede I. Holdet sin første 
Kamp imod Nexø I og opnaaede uafgjort 1-1 
(1-1) (0-0). Det var unægtelig Fremgang fra sidst, 
da Nexø kløede os med 9-2. Vi havde ikke ven-
tet at klare os saa godt, men det gav os et godt 
moralsk Rygstød. Hele Holdet spillede godt, og 
især maa vi omtale den Energi og „Aldrig giv 
op"-Maade, som det lagde for Dagen. 

Samme Dag spillede ASG II imod Gudhjem II 
og vandt 4-2 (3-1) (1-1). Her var vi spændt paa, 
hvordan Holdet spillede. Det gik udmærket, men 
det saa ud til, at flere af Spillerne kunde trænge 
til at gøre lidt mere ved Konditionen. Vi regner 
Gudhjem for at være en af vore værste Konkur-
renter til Førstepladsen i denne Række, saa Re-
sultatet kunde jo ikke være bedre. 

Vore I. Junior spillede imod Viking jun. I og 
vandt 5-3 (3-1) (2-2). De spillede en ganske ud-
mærket Kamp, og de viste, at de kan blive slemme 
Konkurrenter til Mesterskabspladsen. Dette er 
ikke sagt, for at de skal tro, at de allerede er 
blevet Bornholmsmestre, men ved Energi og Sejrs-
vilje i Kampene vil de have en stor Chance for 
at naa det Maal, som vi alle stiler efter. Men, 
som sagt, tag nu ikke for overlegent paa det, 

Drenge, I har Chancen, pas godt paa den. 
Jun. II spillede imod Svaneke jun. II og tabte 

1-8 (0-4) (1-4). Det var et grimt Vejr at spille i, 
og det kneb for vore smaa Drenge at behandle 
den fedtede Bold, men der er Fodbold i dem, 
og vi skal nok faa Fornøjelse af dem. 

Søndag den 10. September skulde tre af Hol-
dene i Ilden. ASG I spillede igen paa Hjemmebane, 
men denne Gang var det mod Hasle I. Skulde 
der være Chancer for en lille Sejr? Chancen er 
der altid, og vi havde jo vundet over Hasle i 
en Privatkamp og spillede uafgjort i sidste Tur-
neringskamp, saa det var ikke godt at sige. Vi 
kom dog snart ned paa Jorden i Kampen, da 
Hasle begyndte meget stærkt og inden længe 
førte 2-0. Men vi tabte dog ikke Modet, og det 
lykkedes os at komme foran med 3-2, alle tre 
Maal scoret af Rikke. Resten af Kampen blev 
næsten spillet paa vor Banehalvdel og formede 
sig som Spil til et Maal, og den største Del af 
Æren for, at det gik saa godt, skyldes vor Maal-
mand, Gunnar Nielsen, der i Øjeblikket er i ual-
mindelig fin Form og en af vore bedste Maalmænd 
her paa Bornholm, hvis han ikke er den bedste. 
Nu har I. Holdet saa tre Points, og forhaabentlig 
lykkes det at faa et Par endnu. 

ASG II spillede mod en anden af Konkurren-
terne til Førstepladsen, Aa I F II, og vandt 4-2 
(2-1) (2-1). Nu skulde de have Chancer for at 
gaa ud af denne Halvturnering med Maksimums- 

Fodbold 



Efteraarets sidste Ifiodetete 
er lige hjemkommet 

Demonstreres gerne i Deres Hjem 
uden Købetvang 

• 

Brugte Apparater tages i Bytte 

e 

Lempelige Betalingsvilkaar 

Alle Typer Batterier 
paa Lager 

Lfi 
Ove A. Pedersen . Østergade 28 . Tlf. Allinge 120 

Smag vor 
hjemmelavede Leverpostej 

W. Reimer 
Slagterforretning . Telefon 118 og 136 

liffisigiuergaarden 
Store og smaa Lokaler til Fester og Møder 

Telefon 49 

points, idet vi regner med, at de kan slaa baade 
Svaneke III og KFUM I. Svaneke har tabt til 
baade Gudhjem og Aa I F, saa der skulde vi gerne 
vinde, og Aa I F vandt saa stort som 12-1 over 
KFUM. Mon dette ikke viser, at vi kan vinde 
Rækken? 

Det sidste Hold, der skulde have spillet, var 
Jun. II, men de vandt over Pedersker I uden Kamp, 
da disse meldte Afbud. 

Tredje Søndag, den 17. September, spillede to 
Hold. I. Holdet spillede i Svaneke mod Svaneke I 
og tabte 0-2 (0-1) (0-1) efter en Kamp, der blev 
spillet daarligt fra begge Sider. Der er ikke no-
get at sige om denne, undtagen at komplimentere 
Forsvaret for, at de kunde holde til det store Pres 
uden at slappe af. 

Den anden Kamp blev spillet i Rønne, og her 
vandt Jun. II over B 1910 jun II med 6-1. Om 
denne Kamp har vi ikke noget særligt at fortælle. 

Paa nuværende Tidspunkt 	da disse Linjer 
skrives — staar vi saa fint, som vi ikke har gjort 
i lange Tider, og vi haaber, at det vil lykkes os 
at holde fast, der hvor vi nu er. 	V. M. 

De sidste Kampe 
Vi kan lige naa at faa vore sidste Kampe med. 

Søndag den 24. spillede ASO 1 i Rønne mod RB I. 
Vi havde — efter vor Sejr i Privatkampen — ventet 
en nogenlunde jævnbyrdig Kamp, men vi blev 
sørgeligt skuffet, da vort Hold spillede ualmin-
delig daarligt. Der var overhovedet intet Sammen-
spil, ja, enkelte af Spillerne spillede slet ikke, og 
saa blev det ikke bedre, da RBerne spillede det 
bedste, de har spillet paa længe. Vi fik en god 
Omgang Klø paa 0-8 (0-3) (0-5), men forhaabentlig 
ogsaa en Lærestreg. Mere er der ikke at sige 
om den Kamp. 

11. Holdet spillede i Svaneke og vandt 3-2 (1-1)  

(2-1) over Svaneke IH. Der var kommet en 3-4 
Afbud til dette Hold, men heldigvis var der et 
Par af de gamle Kanoner Monne og Gunnar 
Andersen — der ikke var bange for at give os 
en Haandsrækning, og saa havde vi desuden et 
Par CBUere paa Holdet. II. Holdet har endnu 
ikke tabt nogen Kamp og mangler kun een, saa 
de ligger klart i Spidsen i deres Række. 

Jun. I spillede i Rønne mod B 1910 jun. I. Vi 
havde her regnet med en lille Sejr, som vi sik-
kert ogsaa havde faaet, hvis Etkart Olsen havde 
været med. Han er sygemeldt. Nu derimod blev 
det uafgjort 1-1 (1-1) (0-0). Vi kunde dog godt 
have vundet den Kamp, hvis Forwards ikke havde 
været saa bange for at skyde. Der var flere Gange, 
de afleverede, medens de selv skulde have skudt. 
De maa huske paa, at „hvo som intet vover, intet 
vinder." 

Jun. II var i Østermarie og skulde spille mod 
ØIF jun. I. Der kom imidlertid ingen Dommer, 
men de blev da enige om, at vor Holdleder, Ove 
Jørgensen, skulde tage Fløjten, saa at de kunde 
spille. Det gjorde de ogsaa, og Kampen endte 
2-3 (2-1) (0-2) til ØIF. Da begge Hold er blevet 
enige om Dommeren, bliver Kampen at betragte 
som Turneringskamp, og vi kan saa regne med, 
at vort Mellemværende med ØIF er forbi. 

V. M. 
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Radio 
Nye Modeller hjemkommet 
Pladespillere 
Alle Typer Batterier paa Lager 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
William Lind, Nørregade 8, Telefon 95 

KOFOED & MORTENSENS 
BYGGEFORRETNING Tlf. 77 og 79 
udfører alt i Nybygninger og Reparationer 

Ligkistelager. Vi ordner alt vedr. Begravelser 

Tilskuere paa stadion 
Der er ingenting, der virker saa ansporende 

paa sportsfolk som tilstedeværelsen af publikum, 
det er ligegyldigt, hvad enten det drejer sig om 
kamp eller træning. Vi er ogsaa glade for, at 
nogle af byens borgere viser deres interesse ved 
at komme og overvære fodboldspillernes træning. 
Nu, da træningen foregaar paa stadion, har vi 
desværre erfaret, at det for nogle kniber med at 
overholde de regler, der gælder for stadion. Der 
er tilskuerpladser, og disse er beregnet for pub-
likum. En mærkelig oplysning vil man maaske 
mene. Ja, men faktum er, at de fleste (der er 
dog nogle, der ved, hvad tilskuerpladserne er 
beregnet til) tilskuere befinder sig alle andre steder 
end netop paa tilskuerpladserne. Man stiller sig 
op omkring maalene, tager sig en spadseretur 
paa løbebanen o. s. v. Det maa man ikke. Naar 
man kommer op paa stadion, og man ikke skal 
være aktiv, saa gør ASG den tjeneste at blive 
paa tilskuerpladsen. 

Der er en anden ting, der desværre ogsaa maa 
paatales. Det er, at nogle har den uvane at gaa 
ind i klubhuset, snuppe en kugle og give sig til 
at spille med den bag maalene. De vil ikke del-
tage i træningen og er heller ikke omklædte. Den 
slags tolereres absolut ikke, og hvis det ikke hjæl-
per at tale pænt, saa bliver der taget fat paa en 
anden tnaade. Vi haaber, at denne lille advarsel 
er nok. 

Udvalgsformændene 
Da jeg i sin tid overtog redaktørvirksomheden, 

gjorde jeg opmærksom paa, at redaktionen slut-
tede den 20. i hver rnaaned. Det lader ikke til, 
at det er gaaet op for nogle af udvalgsformæn- 

dene, at det ogsaa gjaldt for dem. Det gør det 
imidlertid i hej grad, selvfølgelig. Jeg opfordrer 
d'herrer udvalgsformænd til at overholde indle-
veringsfristen; og saa skal det være skriftligt, det 
her med, at man standser mig paa gaden og 
fortæller, at saadan og saadan skal der i bladet 
om den ting o. s. v. Den gaar ikke. 

Skoleidræt 
I DIFs officielle Medd. skriver Idrættens mange-

aarige Forkæmper Professor, Dr. med. Knud Secher 
nogle Betragtninger om en rationel Løsning af 
Skoleidrætten i Danmark og konkluderer i disse 
kloge Ord: 

„Idrætten har faaet en Plads i Solen, og den 
er med den nye Generation af Lærere trængt ind 
i Skolen. Og mon det ikke gaar helt godt? Men 
Skolen har alligevel Bekymringer. Navnlig har 
man været bange for Konkurrencer, som om Un-
gerne ikke uden for Skolen altid konkurrerer. Man 
har været bange for at udpege Sejrherren, som 
om ikke alle Børnene ved Skolestævner er mis-
fornøjede med, at Konkurrencerne ikke føres til 
Bunds. Man er bange for Rekorder. Jeg har tidligere 
paavist i hvor høj Grad man jager efter Rekorder 
i andre Fag, saa det kommer man nok over. Nu 
er Sagen om rationel Skoleidræt atter rejst. Tiden 
er sikkert moden til at løse Spørgsmaalet for 
Danmarks Vedkommende. Fra andre Lande har 
man Erfaringer at støtte sig til, Børnene er paa 
Forhaand interesserede, og jeg har den Tillid til 
de unge Lærere, at de vil kunne løse Opgaven 
saaledes, at hverken Sejrens Laurbær eller Re-
korder af Børnene vil blive vurderede for andet, 
end hvad de egentlig er værd." 

Ure 
Briller 
Guld 
Selv Conrad Hansen 

Læder- og Gummifodted 
forsaales hurtigt, billigt, fikst og solidt 

Træsko ombundes 
	H. Strut Jørgensen 

Telf. Allinge 39 

P. C. Holm 



BAdminton 
Ketchere med Tarmstreng fra Kr. 
21,50, Pressere, Overtreek, Skind 
til Haandtag, Bolde, Ketcherlak 
ni. nl. 

Kelchere repareres omhyggeligt og 
til rimelige Priser. 

KIOSKEN 

Ongbog 
Ved byraadsmødet den 23.-8. 

44 har byraadet godkendt den 
aftale, der er truffet mellem ASGs 
bestyrelse og kasse- og regnskabs- 
udvalget. Afgørelsen er absolut 
tilfredsstillende for ASO, og klub-
ben er byraadet taknemlig for 
den forstaaelse, der er vist med 
hensyn til det økonomiske spørgs-
maal. 

Indtægterne ved idrætsfesten 
beløb sig til kr. 10.564,15 og ud-
gifterne til ca. kr. 4.600, saaledes 
at overskuddet kommer op i nær-
heden af kr. 6.000. Et resultat, 
der er imponerende, men man maa 
sige, at pengene kommer paa et 
tørt sted. Udgifterne til stadion 
har været og vil blive store, des-
uden maa man huske paa, at de 
„daglige" udgifter ikke heller er 
helt smaa. Alle vore fodboldhold 
skal hver søndag ud allesamrnen, 
det koster dyrt. 

Bestyrelsen har vedtaget at be-
tale kr. 3.000 af paa gælden til 
sømandsforeningen. 

Aksel Christensen, der i aar er 
rykket fra juniorholdet til 1. hold, 
hvor han har spillet center-for-
ward hele efteraaret, har faaet 
ansættelse paa kæmnerkontoret i 
Allinge. 

Den 22. oktober vil fodbold-
banen paa stadion blive indviet. 
Turneringskampen med Aakirke-
by skal afvikles den dag, og man 
har ment, at banen ikke vil tage 
skade af denne ene kamp. Der 
er det forbehold, at dersom det 
slaar ind med kraftigt regnvejr 
de nærmest forudgaaende dage, 
saa vil kampen blive spillet paa 
RBs bane. 

Det er nu 3 aar siden, at den 
sidste fodboldkamp blev spillet i 
Allinge-Sandvig, saa man kan jo 
godt sige, at denne kamp bliver 
en stor begivenhed. Aa 1F og ASU 
er to jævnbyrdige hold, saa man 
kan forvente en spændende og 
knaldhaard kamp. 

Efter kampen i Svaneke var 
hele 1. hold inviteret til kaffe hos 
vor træner, Sandersen. Ved kaf-
febordet herskede der den bedste 
stemning. Sandersen takkede spil- 

lerne for den energi, de havde 
lagt i træningen i det forløbne 
aar. Han takkede ligeledes for 
det gode kammeratskab spillerne 
og træneren imellem. 

V. Mauritsen rettede paa spil- 
lernes vegne en tak til Sandersen 
for den tid, han har trænet ASUs 
spillere, og udtrykte haabet om, 
at Sandersen igen til næste aar 
vilde paatage sig fodboldtrænin-
gen. 

For en fuldstændigheds skyld 
maa jeg oplyse, st der blev spist 
en forfærdelig bunke kage. Fru 
Sandersen var advaret paa for-
haand og havde taget sine for-
holdsregler. 

Haandbold 
Viking I—ASG I 7-0 
B 1910 I—ASG I 0-5 
2. hold har maattet melde afbud 

paa grund af, at en del af haand-
bolddarnerne ikke har set sig i 
stand til at tage med. Beklageligt! 

Idrætsmærkeprøverne 
Prøverne til idrætsmærket af-

lægges søndag formiddag den 8. 
kl. 9. Det er et noget sent tids-
punkt at aflægge atletikprøverne 
paa, men da der er en del fod-
boldspillere blandt deltagerne, har 
man ikke set sig i stand til at 
finde et tidligere tidspunkt. Det 
er nemlig den første søndag, at 
fodboldspillerne har fri. Noget 
helt andet er, at udvalget burde 
have lagt prøverne før fodbold-
turneringen begyndte. Naa, sent 
er bedre end aldrig. 

Indlæg til bladet 
Hvorfor kommer der aldrig no-

get indlæg i bladet fra medlem-
merne? Det skulde dog være 
mærkeligt, om der ikke blandt 
ASOs medlemmer skulde være en 
og anden, som gik og rugede over 
noget, som trængte til at luftes. 
Vi vilde være glade, dersom der 
var nogle, der vilde tage mod til 
sig og fremkomme med deres 
mening paa tryk. Hvis der er noget 
at kritisere over, saa frem med 
det, saa at man kan faa noget 
at rette sig efter. Der var i hvert 
fald en vis herre, der havde me-
get at kritisere over i dagene før 
idrætsfesten. Frem med det i ste-
det for at gaa ad krogveje. Re-
daktionens adresse er Vesterg. 14. 

Badminton 
Nu er Tiden saa vidt fremskre-

den, at vi skal til at spille Badmin-
ton igen. Da vi i Aar har faaet 
E. Sandersen, Svaneke, til at in-
struere os, haaber vi derfor, at 
saa mange som muligt vil spille. 
Der vil blive Indtegning Mandag 
den 9. Oktober Kl. 20 i Klubben. 
Holdturneringen er nu planlagt, 
og vi skal deltage i B-Rækken. 

Turneringsplanen er følgende: 
A-Rækken : 
5. Nov. 	Rønne 1-Rønne II 

Nexø I-Østerlars I 

12. Nov. Svaneke I-Rønne I 
Nexø 1-Rønne I 

19. Nov. Svaneke I-Nexø I 
Rønne I-Østerlars I 

26. Nov. Aabent Stævne i Sva-
neke 

3. Dec. 	Rønne 1I-Nexø I 
Østerlars I-Svaneke I 

14. Jan. 	Rønne I-Svaneke I 
Østerlars 1-Rønne II 

B-Rækken : 
5. Nov. 	Østerm. I-Aakirkeby I 

12. Nov. Aakirkeby I-Svaneke II 
ASG I-Østermarie I 

19. Nov. ASG I-Svaneke II 

3. Dec. 	Svaneke II-Østerm. I 
Aakirkeby I-ASG I 

Kampene spilles paa førstnævn-
tes Bane. 

Husk Indtegningen paa Mandag 
den 9. Kl. 20 i Klubben. 	K. J. 

Umiddelbart før bladet gaar 
Trykken har vi modtaget det sør-
gelige budskab, at en af vore bed-
ste juniorspillere, Etkart Olsen, er 
atgaaet ved døden. 

GORNLTZKAS TRYK. ALLINGE 


