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Den kommende

fodboidturnering
Under de nuværende vanskelige trafikforhold
kan den ordinære fodboldturnering ikke gennemføres. B.B. U. har taget stilling til spørgsmaalet
og har fundet — synes vi da — en udmærket løsning af problemet. Det havde naturligvis været
rart, dersom rnesterrækken kunde blive gennemført.
Dertil kan vi kun sige, at ASU umuligt kan skaffe
befordringsmidler. Fodboldspillerne kan naturligvis ikke tillade sig at lægge beslag paa alle disponible køretøjer søndag efter søndag.
Alle holdene er inddelt i kredse, og vi bringer
kredsinddelingen, dog kun de kredse, hvori ASG
har hold.
Mesterrækken, kreds I : ASU I-B 1910 I-Hasle IRB I-Viking I. Enkeltturnering.
Senior A, kreds II : ASO II-Hasle II-Klemensker
Standard I. Enkeltturnering.
Junior A, kreds II: ASU I-Hasle I-Klemensker I.
Dobbeltturnering.
Junior B, kreds II: ASU II-Rø I-Standard I. Dobbeltturnering.
Turneringen begynder den 15. april. Det vil saa
vidt muligt ordnes saaledes, at man kun skal ud
med ect hold samme dag. Der bliver ingen op-

eller nedrykning, og pokalerne hviler. Unionen
forbeholder sig ret til, naar normale forhold atter
indtræder, at placere holdene i rækker efter de
erfaringer, der til den tid maatte være indvundne
om deres spillestyrke. Det kan man ikke med
nogen rimelig grund indvende noget imod. Det
gælder altsaa om, at alle vore spillere gør sig
de største anstrengelser for at komme i saa god

form som overhovedet muligt, saaledes at alle
holdene fra turneringens begyndelse kan vise sig
fra deres bedste side. Selv om man stiller op
imod en modstander, som man ved er meget
stærkere end en selv, saa yd det bedste og kæmp
som mandfolk imod overmagten. Lad være med
afgive op, men bid tænderne sammen og begræns
nederlaget til det mindst mulige.
Ny træner
Sidste aar blev fodboldtræningen ledet af E.
Sandersen fra Svaneke. Vi var i grunden godt
tilfreds med Sandersen i foraarssæsonen og i begyndelsen af efteraarssæsonen, men saa begyndte
Sandersen at slappe af, saaledes at der blev lagt
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valget ret, saa vil det sørge for, at der bliver
arrangeret nogle træningskampe før turneringens
begyndelse. Vi kommer ikke udenom, at i hvert
fald 1. holdet bliver haardt spændt for til foraaret,
de 3 rønnehold samt Hasle er frygtindgydende
modstandere, men det maa ikke slaa os af hesten.
Træning og atter træning og resultaterne skal
nok komme.
Et krævende terrænløb
Søndag den 25.-2. var atletikudvalget samt et
par af ASGs idrætsfolk ude for at finde en egnet
rute til Hammershusløbet. Man fandt en brugbar
rute, som i korte træk ser saaledes ud: Starten
foregaar ved Slotsgaarden ud ad landevejen mod
Sandvig ca. 500 m, saa drejer man ind paa vejen til Hammersholm forbi søen og Hammersholmshuset ad skovvejen til mosen, herfra gennem skoven langs mosen til Ankermyr. Herfra mod
sydvest gennem skoven og over engen til vejgaflen Skovbo-Finnedalen-Hammershus. Dernæst
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mindre og mindre alvor i træningen, og til sidst
gik den nærmest i staa.
Vi har faaet en ny træner i aar, ganske vist
ikke nogen professionel, men dog en mand, der
har spillet fodbold i mange aar, og man maa
derfor gaa ud fra, at han ved en hel del om fodbold. Manden er formand Vilhelm Nielsen, Allinge.
Ved generalforsamlingen blev Nielsen valgt ind

i fodboldudvalget. Vi hilser V. Nielsen velkommen
indenfor ASGs rækker og haaber, at hans arbejde
maa blive til gensidig glæde.
Ihukommende det gode kammeratskab og sammenhold, der var blandt spillerne sidste aar, tror
vi, at den sæson, der kommer, vil fortsætte den
fremgang, der var at spore i efteraaret 1944. For
at dette skal være tilfældet, maa spillerne lægge
et virkeligt stykke arbejde i træningen. Mød op
fra begyndelsen, saa at konditionen kan være i
orden til den første kamp. Kender vi fodboldud-
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sterskabet, der her skal afgøres. Desværre er det
langtfra sikkert, at dette løb bliver afviklet i aar,
de fortvivlet daarlige trafikforhold gør det næsten
umuligt for idrætsfolkene at komme herned.
Fredensborglobet
vil i Aar blive afholdt Palmesøndag efter samme
Program som de tidligere Aar. Men medens vi
deltog med 12 Seniores og 5 Ynglinge sidste Aar,
ser det i Aar ud til, at kun et Par Seniores og
maaske 4 Ynglinge vil repræsentere ASU.
Udvalget for Fri Idræt og Gymnastik indvarslede
til et Møde Mand. d. 26. Febr. i Klubben for at
drøfte Træningen med de interesserede — men kun
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tværs gennem skoven mod nordvest og ad stierne
rundt om Troldsbjerg tværs over Paradisdalen og
over lejrpladsen. Herfra foregaar opløbet ad skovvejen til Slotsgaarden.
Denne rute er ca. 6 km og heraf er kun ca.
een paa landevej, resten er skovstier og skovveje. Terrænet er glimrende med masser af bakker og diverse smaating, saasom smaa grøfter,
fedtede og glatte skovstier o. lign. Skal man endelig anke over noget,' saaer ruten maaske for
anstrengende. Bakke op og bakke ned, det er
noget, der tager paa kræfterne, men paa den
ma nden

side t enn or cle4 jo hollor ilalbc rneningn,

at et terrænløb skal foregaa paa steder, hvor
terrænet er saa fladt som et stuegulv. Fredensborgløbet er og bliver aldrig noget rigtigt terrænløb, idet halvdelen af løbet foregaar paa landevejen, og den eneste bakke, der er, er ikke
større end Korsbjergbakken.
Hammershusløbets rute skal godkendes af Bornholms Atletik Forbund, da det er bornholmsme-
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ikke blive afholdt i aar. Bestyrelsen har set sig nødsaget til
at tage denne beslutning paa
grund af forholdene og den omtrent totale mangel paa varer.
Vi kan trøste de danselystne med,
at der i forbindelse med gymnastikopvisningen, som antagelig
vil blive afholdt midt i april, vil
blive lejlighed til en svingom,
dersom forholdene da til den tid
Som ovenfor beskrevet er der tillader det.
nu lagt en Bane for Hammershusløbet, som evt. skal løbe af
Stabelen 1. Paaskedag. Skulde Dn9bog
det nu vise sig, at BornholmsDen nye rekvisitforvalter er udmesterskaberne bliver aflyst i Aar, peget, det blev Niels Bech. Vi
har Udvalget tænkt paa at ar- ønsker ham til lykke med hvervet
rangere et uofficielt Løb, hvori og haaber, at han vil holde vort
alle kan deltage for derigennem smukke stadion i perfekt orden.
at faa Lejlighed til at prøve Ba- Det er et stort fritidsarbejde, men
nen. Vi opforder derfor alle vore ikke større end at det kan genLøbere til at gaa i Træning, saa nemføres.
I kan være klare til en lille Dyst — —
1. Paaskedag.
A. G. Klubmesterskaberne i badminton blev en vandgang. Der kom
Den aarlige 1111atin
saa faa tilmeldelser, at udvalget
løber af Stabelen Mandag d. 12. saa sig nødsaget til at aflyse.
og Torsdag d. 15. Marts. Det er Bedre held næste gang.
lykkedes Byggefondet endnu enASG stiller med 3 dommere
gang at stille et stort Program
paa lenøne , og.
.Qkal nak gire fil den kommende turnering, nemLykke i den nye Ramme, der er lig Axel og Vilhelm Mauritsen og
blevet skabt. Kino vil i •Aar frem- Hans Jensen. Man skal have lige
træde i en ny Skikkelse som et saa mange dommere som tilmeldte
lille intimt Cabaret-Teater, og Pro- hold, saa vi mangler altsaa een.
grammet vil blive afviklet uden
Pauser. Bemærk, Forestillingen
CBUerne havde boksestævne
begynder allerede Kl. 18.15 paa forleden dag. Jeg overværede foGrund af Restriktionerne, og vi restillingen. Bevares vel, det var
beder Publikum om at møde i vel slagsmaal. Af de 10-12 kamgod Tid.
A. G. pe, der var, kan kun 4-5 af dem
komme ind under begrebet boksPaaskefesten
ning, de andre var slagsmaal.
Den traditionelle paaskefest vil Naa, det er jo ogsaa meget mor-

een Senior og 3 Ynglinge efterkom Opfordringen, hvilket jo ikke
vidner om saa stor Interesse. Men
skulde der være nogen, der kunde
tænke sig at deltage i Løbet, bedes de melde sig til Bernhard
Jensen inden den 15. Marts.
Løbet gaar som sædvanlig over
4,6 km. Strækningen for Ynglinge
er 2 km.

EXPRES

samt at se et par mandfolk give
hinanden paa „skrinet". Boksning er selvforsvarets kunst, og
det gælder om at ramme uden
selv at blive ramt. Mottoet ved
dette stævne var: „Hellere ramme
ved siden af end slet ikke ramme," og saa i det hele taget lade
haant om alt, hvad der hedder
parader. Der var undtagelser, og
naar de var i ringen, kunde man
se, at boksning er sport.
To kendte maalmænd sad en
aften og talte om, hvilken maalskytte de ansaa for at være den
værste, de havde mødt.
„Den kraftigste", sagde den ene,
„var Arsenals venstre back Hapgood. Da de var her for nogle
aar siden, skød han et straffespark,
og kuglen ramte mig lige i maven."
„Og saa røg baade du og bolden i maal," afbrød den anden.
„Nej, om der blot ikke var sket
andet. Men skuddet var saa kraftigt, at jeg maatte betale entre
for at komme ind paa banen igen
og det irriterede mig."
Fællesmødet
for samtlige Udvalgsmedlemmer
afholdes Mandag den 19. Marts
Kl. 19,30 i Klubben. Der er allerede mange Punkter paa Dagsordenen, bl. a. Drøftelse af, hvorvidt Byggefondet bør være repræsenteret i Bestyrelsen, Forberedelse af Idrætsfesten 1945,
Afregning af Byggefondsmærker,
Propaganda for nye Medlemmer
m. m. Vi haaber, at alle møder
op, saa vi kan faa en god Aften
ud af det. Husk Sukker til Kaffen.
GORNITZ KA3 TRYK, ALLINGE

