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Fodbold
Nu er det forbi med Fodbolden i Aar for vort
Vedkommende, og det bliver de sidste Kampe,
som vi nu kort skal omtale.
Søndag den 1. Oktober spillede I. Holdet paa
Østergadebanen imod B. 1910 og fik en ordentlig Omgang Klø. Det var ikke det bedste Fodboldvejr, og det kneb for flere af vore Spillere
at behandle den fedtede Bold. Selv om vi tabte
stort, 2-11, (1-4) (1-7), blev vi ikke spillet ned,
hvad første Halvleg ogsaa viste, men Forsvaret
svigtede flere Gange i det kritiske Øjeblik, og
dette var Kjeldberg og Co. ikke sene til at benytte sig af.
Jun. II spillede i Rønne mod Gudhjem jun. I
og tabte 1-4 (1-2) (0-2). Vi havde ikke ventet, at
vi skulde kunde vinde. Gudhjem er stærke, og de
faar sikkert Maksimumspoints i Rækken.
Den 8. Oktober havde vi kun een Kamp, og
det var den udsatte Juniorkamp mod Nexø jun.
Nexø har næsten altid haft gode Juniorhold, men
i Aar er de ikke saa stærke, selv om de har
spillet uafgjort (0-0) med Storfavoritten RB. Vi
vandt da ogsaa Kampen 2-1 (2-1) (0-0).
Søndagen efter, den 15. Oktober, var de tre af
Holdene i Ilden. I. Holdet spillede igen paa Østergadebanen, men denne Gang mod „Mesterholdet"
Viking I. Ogsaa her ventede vi et stort Nederlag,
og vi fik det ogsaa, 2-10 (2-4, 0-6). Igen i denne
Kamp gik det godt i første Halvleg, hvor vi flere
Gange spillede os igennem, men i anden Halvleg blev vi helt spillet ned, og vi havde ingenting at skulle have sagt.
Samme Dag spillede Jun. I paa RBs Bane imod
Hasle jun. I og vandt 2- 0 (2-0) (0- 0). Efter Spillet
skulde vi have vundet en større Sejr, men Hasles
Forsvar spillede godt og koncentreret og undgik
derved det store Nederlag.
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I Aakirkeby spillede Jun. II deres sidste Kamp
i Efteraaret og tabte 0-9 (0-2) (0-7). Kampen var
oprindelig sat til Søndag den 22., men da vi den
Dag skulde spille de første Kampe paa Stadion,
fik vi Kampen rykket frem.
Og endelig oprandt den store Dag!
Det var med Ængstelse, vi i den forudgaaende
Uge kikkede paa Vejret. Gad vidst, om det holdt?
Jo, det gik, og Søndag den 22. var der mødt
over 500 Mennesker for at overvære de to første
Kampe paa ASGs Stadion.
Juniorkampen mellem ASG jun. I og Aakirkeby
I F jun. I blev spillet først, og den endte som bekendt med en Sejr til vore raske Drenge paa 3-1
(1-0) (2-1). Vi skal ikke komme ind paa nærmere
Omtale af Kampene, da de jo er refereret i Dagbladene. Vi var jo spændt paa, om Juniores kunde
klare de stærke Aakirkebydrenge, som vi jo skulde
vinde over, hvis vi ikke skulde komme bagefter.
Det gik som sagt, og nu samlede Spændingen
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Det blev ogsaa besluttet at afvikle dem herhjemme.
Det var to vigtige Kampe, da de begge vilde afgøre, hvem der skulde have Førstepladsen i de
respektive Rækker. Jun. I skulde møde det stærkeste Juniorhold paa Øen i Øjeblikket, RB jun. 1,

og Andetholdet skulde møde KFUM 1. Hvis Jun.
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sig om den sidste Juniorkamp mellem Konkurrenterne til Førstepladsen: RB jun. I og ASG jun. I.
Den skulde spilles Søndagen efter, ogsaa hernede.
Selv om der var stor Spænding om Udfaldet
af Juniorkarnpen, tror vi, den var større med Hensyn til Førsteholdskampen. Her gjaldt det jo
Kampen om Sidstepladsen, maske Nedrykningen
fra Mesterrækken. Vi stod med 3 Points og Aa I F
med 0, vilde det mon lykkes os at forhindre dem
i at hale ind paa os? Det kunde — i bedste Fald
gaa saadan, at vi overvintrede med 5 Points og
Aa I F 0, forudsat at vi vandt, men tabte vi, vilde
vi komme til at staa med 3 Points mod Aa I Fs
2, og saa var vort store Forspring jo ogsaa gaaet
tabt. Det vilde jo have været en dejlig Fornemmelse at være 5 Points foran Nr. sidst. Det vilde
blive svært for dem at indvinde det, nu endte
det med, at vi hver fik 1 Points, idet Kampen
endte 2-2 (1-1) (1-1). Mere jævnbyrdigt kunde
Kampen vel næppe være, idet hvert Hold havde
sin Halvleg, men var Gunnar ikke kommet til
Skade, var Aa I F nu ikke sluppet saa godt fra
Kampen. Det var selvsagt et stort Handicap for
os, at vor Maalmand ikke kunde blive i Maalet,
men han viste sig som en god Sportskammerat
ved alligevel at spille, saa vi undgik at spille
med 10 Mand. Havde Gunnar været i Maal, var
de to Maal ikke gaaet ind, selv om Peter Emil

nu vandt Kampen, vilde de føre i Juniorernes
„Mesterrække", saa det var jo spændende. Kampen blev god, men det varede længe, inden vore
fandt sig selv og spillede til. Havde de gjort det
lidt før, var Kampen ikke tabt. Men de spillede
en god Kamp — de fleste — og de tabte med Ære,
1-2 (0-1) (1-1). ASG Us Kamp blev en stor Sejr
til os, 9-1 (5-0) (4-1). Det varede lidt længe, inden
de fik Ram paa Maalet, men saa gik det ogsaa
stærkt — 3 Maal paa 5 Min. — det ser man ikke
ofte. Dermed staar de ubesejrede i deres Række,
og vi haaber, de holder Stillingen til Foraaret.
V. M.

Kødmaskiner
Tefif. Allinge 39

P. C. Holm

— Jeg skal lige ned og se paa en
ny Radio, den gamle trænger til
at blive skiftet ud. Du kan tro, de
har nogle gode Apparater nede i

absolut gjorde, hvad han kunde. Efter Kampens

Forløb kan vi kun være tilfredse med Resultatet.
Det var Førsteholdets sidste Kamp, og nu manglede kun Andetholdet og Jun. I hver en Kamp.
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Haandbold
Resultatet af haandboldturneringen 1944 blev:
1. holds rækken:
Points

Maal

for

imod

1. Viking
15
52
26
15
2. Rø
44
29
14
3. Hasle
53
30
9
4. ASG
37
39
7
5. Standard
35
36
6. B 1910
0
7
68
2. holds rækken
1. Viking
20
55
5
2. Hasle
16
38
17
3. Rø
9
23
38
4. ASG
22
23
7
35
5. Standard
15
4
40
6. B 1910
4
5
Da Viking og Rø i 1. holds rækken stod lige
med hver 15 points, maatte der omkamp til. Viking vandt med 10-1 og er saaledes vinder af
turneringen. Vikings 2. hold har vundet den af
Nordbornholms Haandboldforening" udsatte pokal til ejendom.
Nu begynder Klubaftenerne!
Mange har maaske ventet paa, at der skulde
blive arrangeret noget i de nyerhvervede Klublokaler. Det skal villigt indrømmes, at det har
varet lidt længe, men det har sine Aarsager, som
det ikke er nødvendigt at komme ind paa her.
Nu lægger vi imidlertid ud med 4 Klubaftener

i November Maaned. Programmet ligger saadan :
Onsdag den 8. ds. er der indledende Aften med
forskellig Underholdning paa Programmet. Vi vil
ikke røbe, hvad der skal foregaa før selve Aftenen,
men mød kun op i store Masser; det skal nok
blive en hyggelig Aften. Tag med, hvad I har af
Spil, f. Eks Skak, Dam, Ludo, Bobspil, alm. Kort
o. s. v. — Endnu er vi jo ikke kommet saa langt,
at vi har faaet alt dette anskaffet — men det
kommer.
Onsdag den 15. er der alm. aabent Hus, hvor
man kan sidde og kigge i Bøger og Blade eller
spille et eller andet, kort sagt, man kan gøre,
som man vil.
Onsdag den 22. er der Filmsaften, hvor man
baade faar at høre og se mangt og meget om
den interessante By Aarhus. Der forevises to Film:
„Aarhus By's 500 Aars Jubilæum" og „En Sportsdag i Aarhus". Det skal nok blive en god Aften.
Onsdag den 29. er der ligesom den 15. aabent
Hus uden nogen speciel Underholdning.
Som I vil se, er der altsaa aabent i „Klubben"
hver Onsdag, og hver anden Onsdag er der
specielle Arrangementer af forskellig Art.
Bid nu rigtig Mærke i, at det er hver Onsdag,
det foregaar i „Klubben", og lad os saa haabe,
at det maa blive Samlingsstedet for vor By's
vaagne Idrætsungdom.
Baade kvindelige og
mandlige er naturligvis lige velkomne. Kaffe og
forskellige Forfriskninger kan købes derude for
smaa Penge. Husk at tage Sukker med til Kaffen.
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1 „Klubben" vil der blive fremlagt en hel del interessante ting.
Som de fleste medlemmer sikkert ved, har ASG en scrapbog,
hvori er samlet alt, hvad der har
været skrevet om ASG i dagbladene. Scrapbogen gaar helt tilbage
til 1935, saa der er en masse udklip. Vi har da ogsaa allerede fyldt
en bog og er godt paa vej med
den næste. Det er uhyre fornøjeligt at sidde og blade i denne
bog. Der vil ogsaa være et fotoalbum at se i, men det er af betydelig nyere dato, idet det begynder med indvielsen af „Stadion".
I „Klubben" findes naturligvis
ogsaa „Idrætsbladet". Det er samlet i specielle samlerbind, saaledes
at alle bladene fra i aar er der.
Desuden findes der en hel del
bøger og skrifter om sport. Jeg
kan roligt anbefale medlemmerne
at gaa i „Klubben", naar der en
gang i nær fremtid bliver klubaftener.
Vore rød-hvid stribede fodboldtrøjer har mildest talt været i en
sørgelig forfatning i den senere
tid. Det er nu blevet bestemt, at
de skal farves helt røde. For tiden
er det helt umuligt at faa nye trøjer.
Fra Rønne Boldklubs medlemsblad har jeg taget denne lille notits: „Forsikringsforeningen for
BBU er stadig ikke klar. Efter
vor Mening er det noget Smøleri,
hvor Ansvaret saa ligger." Ja, det
er saa sandt, saa sandt.
I sin tid, da byggefondet blev
startet, var det, saa vidt jeg ved,
meningen, at salget af byggefondsmærker skulde være grundlaget
for dette fond. Er der nogen af
ASGs medlemmer, der i de sidste
par aar er blevet præsenteret for
et byggefondsmærke? Jeg tror det
næppe. Det var vist en god ide,
om byggefondsudvalget snarest
fik gang i salget igen.
Badminton
Den 15. Oktober begyndte Badmintonsæsonen. Der meldte sig
ca. 20 Spillere i første Omgang,
men der vil sandsynligvis komme
en Del endnu. Badmintonspillerne
raader over 3 Aftener, heraf be-

nyttes den ene Aften til Fælles- nerende tal for saa lille en by
træning med Instruktion. Tilbage som Allinge-Sandvig.
er der kun to Aftener, det siger
Den 2. søndag var der ca. 300
sig selv, at det er alt for lidt. mennesker. Hvilken anden by paa
Derfor har man ansøgt Byraadet samme størrelse kan vel opvise
om at faa Lov til at benytte Gym- et saa stort antal „publikummere"
nastiksalen i Sandvig til Badmin- til en juniorkamp og en 2. holdston og Gymnastik. I Byraadets kamp.
Møde den 25. Oktober blev AnDet er herligt at se den publisøgningen bevilget. Af den Grund kumsinteresse. Jo flere der er til
vil der blive en ny Indtegning, at heppe vore spillere op, desto
og Tidspunktet for denne er fast- større anstrengelser gør disse sig.
sat til Tirsdag den 14. November Dersom publikum holder interesKl. 20 i „Klubben".
sen og spillerne deres energi, saa
Programmet i November er i vil man snart høre godt nyt fra
øvrigt:
ASG.
Fællestræning med Instruktion
hver Torsdag Kl. 19 3°.
I en Kamp, hvor det ene Hold
Søndag den 12. Novbr. Turne- var meget overlegent, kommer en
ringskamp ASG-Østermarie.
lille Knægt i store Støvler hen til
Søndag den 19. Novbr. Turne- Dommeren og spørger forsagt:
ringskamp ASG-Svaneke II.
— Hvor lang Tid er der tilbage?
K.J. —Ti Minutter.
— Hvordan staar det egentlig?
Gymnastik
— 10-0 til de andre.
Damer:
- Ærlig talt ... Dommer. Jeg
Tirsdag kl. 20 36-213° gymnastik- tror, vi „taver"
salen i Allinge.
Herrer:
Mandag kl. 201-5-2115 Sandvig
skoles gymnastiksal.
Torsdag kl. 20 15 -21" gymnastikKetchere med Tarmstreng fra Kr.
salen i Allinge.
21,50, Pressere, Overtræk, Skind
Motionshold for herrer: Torstil Haandtag, Bolde, Ketcherlak
dag kl. 19-20 gymnastiksalen i
m. m.
Allinge.
Ketchere repareres omhyggeligt og
Leder for damerne er Kirsten
til rimelige Priser.
Frigaard og for herrerne E. Forslund.
KIOSKEN
Desværre har det vist sig, at
det er umuligt at skaffe damerne
mere end een time om ugen. Dette
har medført en utilfredshed blandt
damerne. Udvalget har gjort sig
de bedste anstrengelser for at
skaffe damerne to timer, men det
November 1944
er altsaa ikke lykkedes — endnu.

minton

KLUBBEN

Onsdag den 8. ds.

Fodboldspillerne
hos fotografen
I anledning af fodboldbanens
indvielse er alle 4 fodboldhold
blevet fotograferet. Samtidig blev
den høje bestyrelse ogsaa „knipset" af.

Inledning m. forsk. Underholdn.

Onsdag den 22. ds.
Aarhus Aften m. Film
flaben hver Onsdag Kl. 20-23

Publikums-tilstrømningen
til kampene paa „Stadion" var
overvældende stor begge søndage. Tager man det daarlige vejr

Ring til Allinge 74
eller kom og tal med os,
naar De skal ha' Tryksager

i betragtning den 1. søndag (kampene med Aakirkeby) saa er over

Altid hurtig - altid rigtig

500 mennesker et ganske impo-
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